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Abstract 

The aim of this paper is to study how consumers build expectations and form their perception of 

perceived quality based on taste, packaging and price of a product. The study is designed to 

examine how sensory input influence the consumer’s expectation to and perception of a product. 

The purpose of the study is to research how the different stimulus interact when consumers build 

their perception of quality and what they value.  

To observe how the different stimulus interact data was collected by in-depth interviews. Fourteen 

participants were introduced to taste and visual stimuli by eating chocolate and examining 

packages. The participants were asked to evaluate the chocolates and combine them with the 

presented packages. The packages were revealed to the participants after the tasting and they were 

lead to believe that the presented packages belonged to the chocolates. Furthermore, they were 

asked to suggest a text for the backsides of the chocolate packages and to set a price. During the 

examination the participants where asked about their choices to gain more knowledge about 

consumers’ trait of thoughts, values and motives.  The study showed that the participants were 

capable of tasting and describing the taste prior being exposed to visual stimuli. While the 

participants were capable of distinction flavor and taste, visual stimuli proved that it could modify 

the perception of taste and flavor. There is no clear indication as to which stimuli had the strongest 

influence on the participants but the study showed that positive comments increased after seeing the 

packages. Additionally, some participants had realistic expectations and suggestions about the price. 

Even more, some participants shed a new light on possible influence of price on consumer decision 

making. There seemed to be a connection between price setting and self-image.  

However, the most important discovery was a gap between the participants own likings and 

perception of quality versus companies’ quality definition. Consumers seem to be well aware of 

what manufacturers view as quality based on product attributes but how they percept this varies. 

Some participants distance themselves from marketers’ definition of quality by assuming that they 

prefer “bad” quality, whereas others relate to it. ´This can potentially lead to a mistrust from the 

consumers’ point of view. There is a need for further studies to understand how companies can 

decrease this potential consumer mistrust and meet the consumers’ expectations better.  

Keywords: Consumer behavior, visual stimuli, sensory input, expectations, quality perception, taste, 

packaging 
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Del 1 

1. Introduktion 
	

1.1. Indledning 
 

Når forbrugere står i en indkøbssituation bliver de bombarderet med indtryk af forskellige slags.  

I butikkerne er der et overflod af varer og den moderne forbruger bliver udsat for rigtig meget 

stimuli, informationer og valgmuligheder. Når der skal vælges et produkt er forbrugerens viden om 

hvad der kan forventes af det pågældende produkt begrænset. Medmindre de vælger et produkt, som 

de kender og har tidligere erfaring med, vil deres valg primært være baseret på produktets 

indpakning. På denne måde er produktets udseende et vigtigt led i en forbrugers beslutningstagning 

og det er af stor interesse for forskere inden for forbrugeradfærd. En nyere undersøgelse fra 2014 

viser, at indpakning er det afgørende led for forbrugeres købsbeslutninger. (Ahmed, Parmar & 

Amin 2014: 145)   

Indpakningens rolle fortsætter med at have stor relevans for forskning og der er mange 

undersøgelser omkring den. Der er eksempelvis blevet undersøgt, hvordan forbrugeres 

forventninger bliver påvirket af emballagens form og farver (Ares & Deliza 2010: 930). 

Undersøgelsen gik ud på at se, hvordan seks forskellige mælkedesserters emballager, herunder 

deres form og farve, påvirkede deltagernes vurdering af dem og hvilke sensoriske forventninger de 

forskellige farver og former har skabt. Disse typer undersøgelser bliver blandt andet udført med den 

hensigt at finde frem til, hvordan indpakningers design kan ændres for, at virksomheder og markeds 

førere kan bruge denne viden til at promovere mere salg.  

I takt med, at forbrugerne er blevet mere oplyste om produktegenskaber og valgmuligheder i 

fødevareindustrien, er ønsket om at fremstå som kvalitets- og prisbevidste forbrugere vokset.  Når 

en forbruger vælger et produkt, signalerer det forbrugerens identitet og livsstil. Forbrugere har en 

vis fornemmelse af hvad markedet tilbyder. De har en holdning til hvad de ønsker og forventer af et 

given produkt, men er ikke eksperter nok til at vide om et produkt vil leve op til deres 

forventninger.  

Derved kan indpakningen have betydelig rolle for forbrugernes købsbeslutning, da det kan være den 

eneste indikator på forventet kvalitet, hvis der ikke er andet at gå efter.  
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Valg af varer afhænger meget af forbrugernes baggrund, deres behov og motiver og dette påvirker 

også hvilke indpakninger der appellerer til dem. Derudover, bruger forbrugerne ved køb af 

fødevarer, indpakning til at opbygge forventninger til selve smagen og smagsoplevelsen. 

Forbrugere kan have en forventning til smagen og konsistensen af en fødevarer, men de har ikke 

mulighed for at be- eller afkræfte denne forventning før, at de har valgt produktet, købt det og 

smagt på det. På denne måde er forbrugerne afhængige af de informationer og cues1 som de kan 

aflæse på emballagen.  

Forbrugere aflæser disse cues og bruger dem til at danne en konkret ide om hvad de kan forvente. 

Ydermere, forstærkes disse forventninger ved købet, da der foretages et ”offer” i form for 

finansielle omkostninger. Efter købet ønsker forbrugeren at disse forventninger bliver mødt. 

Evaluering af produktet sker på baggrund af de på forhånd dannede forventninger efter, at 

forbrugeren har smagt på varen. Dette har vakt vores interesse, da vi ønsker at vide mere om, 

hvordan forbrugeres oplevelse af produktet hænger sammen med deres kvalitetsopfattelse og 

forventninger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

																																																													
1	Med	cues	skal	der	her	forstås	de	små	”stikord”,	som	kan	aflæses	på	emballagen	af	en	vare,	såsom	”premium”.		
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1.2. Problemstilling 
	

Mange af de undersøgelser vi har stødt på i forbindelse med vores research, har opbygget deres 

forskningsdesign med fokus på visuel stimuli i form af indpakning. Dette har ledet os hen på at ville 

sætte smag i fokus og i første omgang undlade indflydelse fra indpakning. I vores undersøgelse har 

vi derfor valgt at ændre på den rækkefølge, som forbrugeren normalt ville blive udsat for i en 

indkøbssituation. Vi vil undersøge om man ved at blive introduceret for smagen først, kan evaluere 

et produkt uden at have på forhånd dannede forventninger baseret på indpakning.  

 

1.3. Problemformulering 
	

Hvordan er samspillet mellem smagsoplevelse og emballage i forhold til forbrugernes dannelse af 

forventninger til en vare og i hvilket omfang kan smag, emballage og pris påvirke forbrugernes 

kvalitetsopfattelse?   

- Hvordan er en forbrugers oplevelse af smag, herunder er de i stand til at danne sig en smag 

og sætte ord på smagsindtrykkene?  

- Hvordan opfatter forbrugerne kvalitet og svarer forbrugernes kvalitetsforventninger til 

kvalitetsoplevelser? 

- I en situation hvor forbrugeren først udsættes for smagsstimuli og derefter for visuel stimuli 

i form af emballage, hvordan påvirker det visuelle aspekt den overordnede holdning til et 

produkt? 

- Når en forbruger har dannet sig en overordnet opfattelse af og holdning til et produkt, hvor 

vidt er de i stand til at fastsætte en reel pris? 
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1.4. Afgrænsning 
 

I vores projekt har vi introduceret hvad en indpakning er og hvilken betydning den har i forbindelse 

med beslutningstagning i forbrugeradfærd. Da vores fokus har været på det visuelle aspekt, har vi 

set bort fra funktionaliteten af en indpakning, det vil sige brug og opbevaring af et produkt, samt 

miljø, der omhandler afskaffelse af brugt indpakning. I forhold til indpakning har vi også undladt at 

specificere emner såsom størrelse, form og fotografier, da det ikke har været relevant i dette 

tilfælde.  

Valg af indpakning, der fra producenters side kan være rent praktisk, kan fra en forbrugers side også 

have en betydning i forhold til hvor appellerende den er. I vores undersøgelse af chokolade 

udelukker vi ikke, at de forskellige eksisterende indpakninger af mørk chokolade, kan give en 

forbruger forskellig opfattelse af og hermed forventning til selve chokoladen. Som eksempel kan 

nævnes, at nogle materialer kan opfattes som ”billigere” af forbrugeren, hvor andre kan opfattelses 

som dyrere. Her kan som eksempel nævnes at en indpakning, der nemt kan beskadiges.  

I forhold til chokolade menes der indpakning, der let kan ridses og dermed udsætte chokoladen for 

bakterier, enten have en appellerende påvirkning, hvor produktet fremstår mere luksuriøst i en fin 

tynd indpakning, eller det kan være mindre attraktivt for en forbruger og have den modsatte 

virkning. Forbrugeren kan også forvente, at dette betyder at varen enten har eller meget nemt kan 

komme til at blive udsat for meget ved hurtigt at kunne ”åbnes”. Der menes herved at en forbruger 

enten ubevidst eller bevidst kan danne sig en mening om hvor ”sikker” en vares indpakning er og 

det kan påvirke en forbrugers samlede opfattelse af et produkts indpakning. 

Vi ser bort fra hvilken type indpakning det er i forhold til sikkerhed af varen og bedste opbevaring, 

men vi udelukker ikke at type af indpakning kan have en påvirkning på forbrugerens bedømmelse i 

valg af vare under et køb. På trods af at valget af type af chokoladeindpakning ikke er fokusset i 

vores undersøgelse, udelukker vi ikke, at dette kan have en betydning for undersøgelsen. Vi har 

ikke sammensat vores undersøgelse ud fra dette, men vi er bevidste omkring dets potentielle rolle. 

Da vi har begrænset vores undersøgelse til at dække over tre forskellige æsker, forventes der ikke, 

at vi i netop vores undersøgelse kan undersøge dette. Ved tre æsker er det ikke muligt at dække over 

alle de forskellige typer af æsker der er. Det ville kræve mange flere æsker og flere af samme typer 

og en undersøgelse der er bygget op anderledes end vores. Dette er fint, da det heller ikke formålet 

eller fokusset med vores undersøgelse.  
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Tekst, farve og illustrationer er en del af vores undersøgelse. Det er ikke et element for sig, da det 

ville være en alt for fyldestgørende undersøgelse, som vi ikke har ressourcerne til. 

Under kvalitetsafsnittet har vi i Total Food Quality modellen ikke kommet ind på 

omkostningsaspektet, ”cost”, grundet vores undersøgelses rækkefølge. Vi har valgt at adskille pris i 

første omgang og deltagerne først blev introduceret til prisen i sidste del af undersøgelsen. I 

forbindelse med pris har vi valgt at denne skulle have et selvstændigt teoriafsnit om prisopfattelse.  

Meal preparation og shopping situation er også blevet undladt i gennemgang af kvalitetsmodellen, 

da disse to elementer ikke gjorde sig gældende i vores undersøgelse. Endvidere er der i 

kvalitetsafsnittet har vi valgt ikke at beskæftige os med PV (predicted value of cue) og CV 

(confidence value of cue), da vi tog udgangspunkt i forventninger, satte vi vores fokus på cues i 

forbindelse med dette og kvalitet. Vi har heller ikke gjort brug af emnet ”tillidsprodukter”, da vi 

mente at det fjernede opmærksomheden af undersøgelseskernen.  

Med hensyn til means-end teorien har vi præsenteret laddering teknikken, men dog kun uddybet 

dem, som der er blevet brugt af os.  

Under afsnittet om pris er værdipris blevet undladt og der har ikke været en gennemgang af de fire 

P’er, på trods af, at pris er en af disse. Ved gennemgang af kvalitativ data, er pris delen undladt, da 

denne var alt for fyldestgørende og det ville være for tungt og uoverskueligt for en læser. Under 

prisfastsættelse var der meget lange udtalelser fra respondenterne og det var samtalerne med dem, 

der var af betydning og er det der er blevet brugt i analysen. Hvis det skulle med i data oversigten, 

ville det fjerne fokus og være alt for intensivt og overvældende.  

En teori, der oprindeligt var tiltænkt projektet var ”theory of planned behavior” men som blev 

fjernet da den ikke ansås for værende relevant efter undersøgelsens udførsel.  
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1.5. Opgavens struktur 
	

Vi har valgt en traditionel struktur til vores afhandling, hvor vi starter med at introducere projektet. 

Derefter vil der være en gennemgang af de relevante teorier, der sætter rammerne for undersøgelsen 

og analysen. Efterfølgende bliver udarbejdelsen af undersøgelsen og designet af denne uddybet.  

I del 2 vil der være en gennemgang af vores indsamlede data i form af udtalelser, hvorefter der vil 

følge en analyse og diskussion. Afhandlingen vil blive afsluttet med en konklusion og en kort 

perspektivering.  

Del 1 

 

Del 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

IntrodukKon	

TeoreKsk	referenceramme	

Undersøgelse	

Data	

Analyse	

Konklusion		
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1.6. Metode 
	

Indenfor videnskab skelnes der mellem to hovedretninger, hvoraf den ene er ontologi og den anden 

er epistemologi. Ontologi defineres som virkelighedens natur og repræsenterer virkeligheden som 

den er. Epistemologi, derimod, er en skabt virkelighed, da den defineres ud fra forholdet mellem 

forskeren og virkeligheden. Positivisme og interpretivisme er to dominerende ideologier indenfor 

ontologi og epistemologi.  

Ifølge den positivistiske ontologi er verden en enkelt objektiv virkelighed uanset forskerens 

perspektiv eller tro. Ved at identificere et klart forskningsemne tages der en kontrolleret og 

struktureret tilgang til udførslen af forskning. De metoder, der anvendes i positivistisk forskning er 

naturvidenskabelige og bestående af eksperimenter, undersøgelsesteknikker og observation. De 

indsamlede data er kvantitative, da de indsamles tilfældigt og kan generaliseres til større 

populationer. Positivistiske forskere konstruerer hensigtsmæssige hypoteser og bruger en passende 

forskningsmetode.  

De skaber en distance ved at løsrive sig fra deltagerne under forskning. På denne måde er der en 

klar skelnen mellem fornuft og følelse. Der hævdes også en klar skelnen mellem videnskab, 

personlig erfaring, kendsgerning og værdidom. I den positivistiske tilgang er det vigtigt at søge 

objektivitet og bruge konsekvent rationelle og logiske tilgange til forskning. For at afdække enkelt 

og objektiv virkelighed anvendes der statiske og matematiske teknikker, der er centrale for 

positivistisk forskning. Menneskelige handlinger kan, ifølge denne tilgang, forklares som et resultat 

af reelle årsager, da de mener at menneskelige adfærd og forskeren er uafhængige og ikke påvirker 

hinanden.  

Dette er også grunden til at positivistiske forskere forsøger at adskille dem selv fra deltagerne under 

forskningen. Det er vigtigt at skelne klart mellem fornuft og følelse, samt mellem videnskab og 

personlige erfaringer for at vedligeholde følelsesmæssig neutralitet. Ifølge positivister, er det også 

vigtigt at skelne mellem kendsgerning og bedømmelse af værdi.  

Den interpretivistiske tilgang anser virkeligheden som flerdimensionel og relativ. Disse 

virkeligheder er svære at fortolke i form af faste realiteter, da de afhænger af andre 

betydningssystemer. Den viden man opnår i denne disciplin er socialt konstrueret i stedet for 

objektiv. Rammerne for interpretivistisk forskning er mere fleksible og personlige i modsætning til 

de meget strukturerede rammer, som der er i den positivistiske tilgang.  
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Dette er de nødt til at være for at få mening ud af hvad der opfattes som virkelighed og for at fange 

betydning i menneskelig interaktion.  

I modsætning til positivisme, mener interpretivistiske forskere, at forskeren og deltageren er 

indbyrdes afhængige i en interaktion. I den interpretivistiske tilgang beskæftiger man sig med 

kvalitativ forskning. Da forbruger og forsker interaktionen er vigtig for interpretivisme, anvendes 

dybdeinterviews ofte. Fortolkningsresultaterne er unikke, da forskeren spiller en aktiv rolle i 

interviews processen. Disse forskere forudsætter en form for forudgående indsigt i forbindelse med 

deres forskning, men mener at denne ikke er tilstrækkelig til at danne et fast forskningsdesign. Dette 

skyldes komplekse og uforudsigelige karakter af, hvad der opfattes som virkelighed. 

I den interpretivistiske tilgang er forskerne åbne overfor deres deltagere og overfor ny viden. De 

forsøger at forstå og fortolke betydningen af menneskelig adfærd frem for at generalisere denne og 

hermed forudsige årsag og virkning. Det er vigtigt for en interpretivistisk forsker at forstå motiver, 

betydninger, grunde og andre subjektive erfaringer, der er bundet af tid og kontekst (Edirisingha 

2012) 

Nogle gange bliver de to metoder, kvantitativ og kvalitativ forskning kombineret. Dette gøres 

eksempelvis i markedsføring for at træffe strategiske beslutninger. I kvalitative forskning bruges 

forskningsresultater til at opdage nye ideer og få forbrugerindsigt. Hvorimod, man i kvantitativ 

forskning forudser forbrugeraktioner baseret på forskellige salgsfremmende input. Ideer bliver 

nogle gange testet empirisk i kvalitativ forskning. Dette bliver grundlaget for udførelsen af 

kvantitative undersøgelser. 

 

1.6.1. Forskning i forbrugeradfærd 
	

I forbrugerforskningsprocessen er de vigtigste trin, at definere målene for forskning, indsamling og 

evaluering af sekundære data, udformning af primærforskning, indsamling af primære data, analyse 

af data og udarbejdelse af en rapport om resultaterne. 

Når man udformer en kvalitativ undersøgelse, kan man vælge at bruge dybdeinterviews, 

fokusgrupper eller overførselsteknikker. Sammensætningen i disse forskningsmetoder kan variere, 

men de har alle rødder i psykoanalytiske og kliniske aspekter af psykologi. For at stimulere 

respondenternes inderste tanker og overbevisninger anvendes der åbne spørgsmål og valgfrie svar.  
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I de tidligere stadier af adfærdsforskningen bruges disse teknikker til at identificere relevante 

produktrelateret overbevisninger eller attributter. Derudover bruges de til at få et overordnet billede 

af forbrugernes holdninger og hvilke egenskaber de forbinder med bestemte produkter og ydelser. 

Dette projekt påtager sig et epistemologisk synspunkt. Da vi gerne vil undersøge og forstå 

forbrugernes tanker, motiver og begrundelser bag deres adfærd og holdninger, er der blevet valgt 

kvalitativ metode. Kvalitativ metode tilhører den interpretivistiske tilgang, hvor man anser 

virkeligheden som flerdimensionel. I forbindelse med vores undersøgelse, opfordrede vi deltagerne 

til at videreføre deres viden til os. Vores undersøgelse er opbygget i fire trin, men har fungeret som 

et dybdeinterview. Det eneste, der har adskilt det fra et typisk interview har været, at deltagerne er 

blevet udsat for forskellige ”opgaver” undervejs, fremfor kun spørgsmål. Vi har forsøgt at give dem 

frie tøjler og være åbne overfor vores deltagere gennem hele forløbet. Baggrunden for valg af 

kvalitativ metode har været at opnå bedre forbrugerindsigt og få individuelle og personlige 

udtalelser. Vi har ikke ønsket at generalisere men i stedet forsøgt at fortolke og forstå menneskelig 

adfærd ud fra det enkelte individ.  
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2. Teoretisk referenceramme 
	

2.1. Indpakning  
	

I takt med den teknologiske udvikling i det 19 århundrede blev det muligt for producenterne at 

levere deres produkter indpakket til butikkerne. Dengang var indpakningens funktion primær 

utilitaristisk og hovedformålet var en effektiv levering og fordeling af varer. Udover at holde varen 

sikret under distribuering, gav indpakning også producenterne mulighed for at gøre deres produkter 

mere attraktive.  

Dermed var den oprindelige tanke bag indpakning at sørge for at varer forblev upåvirket under 

transport. I forhold til fødevarer betød dette, at de skulle forblive friske, uden at rådne eller andet 

inden de blev fordelt til butikkerne. Indpaknings rolle er uændret og disse to hovedfunktioner gør 

sig stadig gældende i dag. I det nuværende samfund har det lige så stor betydning at indpakningen 

sørger for sikker fordeling af varer og fremstiller produktet på bedst mulig vis. (Calver 2007: 6) 

Yderligere kan indpakning inddeles i tre overordnede formål: kommunikation, funktionalitet og 

miljø (Clement 2005:3) Under kommunikation hører udseende, informationer og promovering til. 

Med funktionalitet menes der brug og opbevaring af et produkt og ved miljø handler det om 

hvordan indpakningen af et produkt smides væk efter brug. I en given købssituation menes der at 

miljø spiller en mindre rolle.(Clement 2005: 3-5)  

Indpakning har til formål at kommunikere produktets egenskaber og det kan ske ved hjælp af farve, 

tekst og illustrationer. En indpakning kan defineres ud fra forskellige elementer. Herunder bliver 

følgende gennemgået: typografi, informationslayout og hierarki, sprog, illustrationer, farver og 

ikoner.  

2.1.1. Typografi 
	

Da typografi er en videreformidling af informationer, såsom produktnavn, anvendelse, fordele, 

ingredienser og andet, er det en vigtig del af emballage design. Det er vigtigt at alle detaljer om 

produktet er læselige for at forbrugerne kan forstå oplysningerne, når de ser på et produkt.  
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Når der skal vælges typografi er der med tiden kommet mange valg, hvilket kan gøre det svært at 

vælge. Det er derfor designerens opgave at vælge en skrifttype der er i et letlæseligt format til alle 

informationerne, der skal på indpakningen. Det rigtige valg af skrifttype, spiller en vigtig rolle i at 

kommunikere om hvordan et produkt opfattes. Det kommer an på hvordan typografien er 

fremstillet, der er afgørende om det pågældende produkt skal ses som moderne, klassisk, 

funktionelt, informativt eller ærligt. Beslutningen om og udvælgelse af skrifttype afhænger af 

pakkens størrelse, trykmetode og udstrækningen af informationer. Der er også andre faktorer, der 

påvirker denne beslutning. (Calver 2007: 122)  

2.1.2. Informationslayout og hierarki 
	

I større eller mindre grad viser emballager information. Dette gøres bevidst af designere for at give 

og hjælpe forbrugere til at vælge det rigtige produkt han og hun ønsker. Udfordringen ligger i at 

man på en måde prøver at manipulere informationslayoutet for at forstå og fange forbrugernes 

opmærksomhed. Det er også vigtigt for designere at forstå hvilke informationer der er vigtigst for 

forbrugere i købssituationer. Forbrugeren bliver ofte manipuleret i form emballagelayout for at 

oprette informationshierarkier for hans eller hendes købsoplevelse. Der er forbrugere som er gode 

til at afkode informationer og træffe købsbeslutninger, andre derimod er stoler ikke på deres egen 

evne til at sammenligne produkter og sætte dem op mod hinanden. Informationen på emballagen 

kan i disse tilfælde hjælpe dem finde ud hvilke faktorer der vil være afgørende til at træffe en 

beslutning. 

2.1.3. Sprog 
	

For at skabe bedre forståelse af informationer hos forbrugerne, er det vigtigt at skabe et 

informationshierarki. Disse hierarkier er mest effektive når de dannes i sammensætning med 

engagerende og fantasifuldt sprog. Ofte bliver der ikke brugt særlig meget tid og omtanke på selve 

sproget, da meget af tiden går på udarbejdelse af emballagedesignet. Hvilke ord der bliver brugt på 

indpakningen er vigtige af forskellige grunde. En af grundende er, at de forsikrer forbrugeren om, at 

det pågældende produkt er det rette valg for dem. Forbrugere går op i at kunne forstå og aflæse et 

produkt hurtigt. De vil gerne være i stand til at identificere produktets funktioner og hvilke fordele 

det har for at kunne sammenligne det med alternativer.  
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Sproget på et produkt symboliserer et mærkes værdier, såsom ekspertise, og viser hvilken type 

personlighedskarakteristika mærket udstråler, såsom ungdommelighed, sjov og lidenskab(Calver 

2007:134).  

2.1.4. Illustrationer 
	

Illustrationer er traditionelt set den primære metode til at præsentere et billede på emballager. I takt 

med opfindelsen af fotografering og udvikling af trykningsteknologier blev illustrationer brugt 

mindre. Dette kan hænge sammen med, at det nuværende samfund er højteknologisk og at 

forbrugere associerer håndværk med forældelse. Det er op til designeren, om de vil anvende 

fotografering eller illustrationer og kan derfor blive valgt ud fra designerens personlige præferencer. 

Illustrative billeder er stadig relevante i dag, blandt andet, da der er trykningsmetoder, der ikke kan 

bruges med fotografering. Derudover er der mange forskellige stilarter indenfor illustrationer og det 

er stadig en metode, der kan bruges til at kommunikere kerneværdier og essensen af et mærke. 

Illustrationer kan være humoristiske, engagerende, modeorienterede, moderne, naturlige og andet, 

og de er med til at bringe et koncept til live. (Calver 2007:146-147) 

2.1.5. Farver 
	

Farver har mange anvendelser i emballage design, men kan inddeles i tre hovedanvendelser. På 

samme måde, som Coca Cola i dag associeres med den røde farve på verdensplan, kan farver bruges 

til at skabe en varemærkes identitet. Dette gøres ved at bruge en farve konsekvent og over tid og vil 

hjælpe med visuelt at definere et mærke. Forbrugere vil begynde at forbinde farven med mærket når 

de ser den. Dette kan kun opnås hvis et mærke har brugt en farve konsekvent og har styret præcist 

hvordan farven påføres. Farver kan også bruges til at differentiere et produkt, hvor den bliver et 

vigtigt visuelt redskab til at skille produktet ud. Den tredje hovedanvendelse af farver er til at 

differentiere produktet i en rækkevidde af produkter. Uanset om det gælder få rækkevidder eller 

massevis, som ved fødevarer og kosmetik, vil forbrugerne gerne have hjælp til at finde rundt i 

produkterne for at vælge det produkt der bedst matcher deres behov. Solplejeprodukter har en få 

rækkevidder. De inddeler i produkter der anvendes under solbadning og produkter, der anvendes 

efter udsættelse for sol. De fleste store mærker har valgt at indordne disse to produkttyper i to 

forskellige farver, hvilket gør det nemmere for forbrugeren at kende forskel. Når der er større 

rækkevidde af produkter kan udvælgelsesprocessen være mere kompliceret.  



Side	18	af	146	
	

Når forbrugere ser på displayet af produkter kan de bruge farve til at forstå, at der er et valg, mens 

mærkeindehavere kan bruge farver til at overføre. Farvesegmentering kan påvirkes af 

markedstraditioner. De førende mærker kan have indført farvekodningssystemer for at skelne deres 

produkter og med tiden bliver disse indkodninger normen. Forbrugere lærer at forstå disse 

farvekodninger og begynder at forvente dem (Calver 2007: 146-148)	

 

2.1.6. Ikoner 
	

Anvendelsen af ikoner og mærkater på emballagen er udvidet, det har resulteret i kommunikationen 

er blevet mere hurtigere og kortfattet. Ikonernes og mærkaternes er anvendelse er blevet 

forskelligartet og multifunktionel. Et symbol eller ikon fortæller forbrugerne produktets funktioner 

og fordele. Derefter er det op til forbrugerne om produktet lever deres ønsker og behov. Disse 

ikoner og mærkater er også blevet et symbol for miljøoplysninger, egnethed og 

advarselsoplysninger. Symbolers og ikoners styrke ligger i deres evne til at kommunikere en besked 

simpelt og universelt. De bliver anset som gode når deres betydning er indlysende for alle. 

Uanset hvilken brug af symboler eller ikoner der er sat til deres styrke ligger i deres intrincis evne 

til at kommunikere en besked simpelthen og universelt. Gode symboler og ikoner transcenderer 

fortolkning, deres betydning er indlysende for alle, der ser på dem. 

Udover disse elementer er indpakning også størrelse, materiale, form og andet, der er blevet undladt 

her da det ikke anses for relevant i dette tilfælde.  

På den måde kan indpaknings design være et marketings redskab. Indpaknings design er mere 

effektivt for produkter med lav levetid og lav involvering og er derfor vigtig for varer såsom 

chokolade. Forskning viser at beslutningen om at købe bliver taget på baggrund af visuel stimuli og 

uden at tage varen op og undersøge den. 90% af tiden vælger en forbruger en vare ved kun at have 

set på fronten/forsiden af en vare. Der menes at være en sammenhæng imellem valget af et produkt 

og visuel opmærksomhed, da forbrugere bruger længere tid på at se på en vare og visuel 

opmærksomhed ser ud til at have en påvirkning på købsbeslutningen (Clement 2005: 11-12). Der er 

lavet undersøgelser om brugen af farver og billeder på indpakning og deres påvirkning af forbrugers 

opfattelse af vigtige produktegenskaber. Når der er meget præcis tekst information så har billeder en 

meget stor påvirkning på købsbeslutninger og opfattelse af produktet.  
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Selvom der vides at forskellig information påvirker købsbeslutningen, vides der stadigt ikke hvilket 

design parameter, der skaber beslutningstagende opmærksomhed. Der vides ikke hvilke designs der 

kan bryde igennem støjen og hvad forbrugere bedst kan lide og præfererer udseendemæssigt 

(Clement 2005:12).  

 

2.2. Forventninger  
	

Før kendte man den man fik sin vare af, fx naboens mælk og man vidste derfor præcist hvad man 

skulle forvente/hvad man fik. Det betyder ikke at kvaliteten var bedre dengang, men der opstod 

sjældnere skuffelse fordi man vidste hvad man fik. Fordi vi ikke længere kender producenterne af 

vores varer personligt og derfor ikke ved hvad vi skal forvente, får vi vores information fra bl.a. 

indpakning. Hvis vi ikke kender en vare så er indpakning vores hovedsagelige danner af 

forventninger. Forventninger er som en type hypoteser der udvikles af forbrugeren (Anderson & 

Hair 1972) om et produkts performance og som bliver be – eller afkræftet efter brug af produktet.  

 

2.2.1. Expectancy – disconfirmation teori og model 
	

For at forstå forbrugers forventninger til produkter og deres efterfølgende evalueringer af et 

produkt, anvendes expectancy - disconfirmation modellen ofte. Denne model er fra 1988 og der er 

siden hen sprunget variationer ud af modellen. Ifølge denne model opbygger forbrugeren 

forventninger til et produkt og efterfølgende vurderer forbrugeren produktet ift. De forventninger. 

Dvs. at forbrugeren opbygger forventninger og efterfølgende evaluerer produktets performance 

sammenlignet med de på forhånd dannede forventninger. Hvis produktet var bedre end 

forventningerne er der tale om positiv disconfirmation, hvis det var værre end forventet så er det 

negativ disconfirmation og hvis det var som forventet er det simpel disconfirmation.  

Den traditionelle metode at måle tilfredshed på er at sammensætte en liste over egenskaber som 

produktet eller servicen tilbyder. Man sammensætter de egenskaber man mener er de vigtigste for 

produktet og som man mener skaber tilfredshed eller utilfredshed hos forbrugere. Forbrugere bliver 

efterfølgende bedt om at bedømme vigtigheden af disse egenskaber og om at bedømme produktet 

ud fra hvor vidt disse egenskaber blev opfyldt hos det pågældende produkt eller service. Oven i det 

kan forbrugere også blive bedt om en overordnet vurdering af produktet.  
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Derfra udregner man, at dem der scorede højst er de egenskaber der har størst betydning for 

forbrugers tilfredshed med pågældende produkt. Høj score – lav score. (Oliver 1997: 29) 

Der er adskillige mangler ved denne metode. Først og fremmest er det ikke sikkert at listen over 

egenskaber dækker alle forbrugers præferencer. Støj i undersøgelse vil forhindre undersøger i fuldt 

at forstå hvad der ligger til grund for tilfredshed og utilfredshed. Spørgsmålene er mere fokuserede 

på hvad man kan lide og ikke kan lide og fokus på køb i stedet for tilfredshed og derfor situations 

specifikke.  

 

2.2.2. Kvalitet 
	

2.2.2.1. Begrebet Kvalitet 
	

Når vi er ude at handle i supermarkeder eller andre fødevarebutikker, støder vi ofte på varer med 

begreber såsom ”høj kvalitet”, ” særlig kvalitet”, ”luksus”, ”premium”, ”deluxe ”, ”hjemmelavet” 

og lignende. Det har dét formål at give forbrugeren et indtryk af, at den ene vare er af højere 

kvalitet end den anden. Der er meget stor forskel på hvad der opfattes som kvalitet. Dette gælder 

både fra producenternes og fra forbrugernes side. Producenter er nødt til at lave produkter der både 

imødekommer forbrugernes ønsker, er bedre markedsført og øger indtjening. Når det kommer til 

forbrugerne, er der også delte meninger og opfattelser på hvad kvalitet i realiteten er.  

I dette projekt er der fokus på fødevarers kvalitet i form af mørk kvalitetschokolade.  

Ordet kvalitet, kommer fra det latinske ord ”quelitas”, som betyder ”art” eller ”beskaffenhed”, 

afledt af ”qualis”, der betyder ”hvordan”. Og når man slår op i ordbogen betyder kvalitet, ”et 

produkts bestanddele og forarbejdning som bestemmende for dets egenskaber, udseende og 

anvendelighed”. Det at noget opleves som godt eller positivt, fx at et produkt er fremstillet af gode 

materialer, er veludført eller har lignende gode egenskaber. (Dansk ordbog) 

Begrebet kvalitet fremstår ofte i bøgerne som et flertydigt begreb. Der er både mange forskere og 

forfattere som har prøvet at definere og klassificere kvalitetsbegrebet, men der er stadig 

begrebsforvirring på området. Man har i årevis udført adskillige undersøgelser og forskning 

vedrørende forbrugernes kvalitetsopfattelse.  
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Der forskes fortsat og man har stadig ikke helt klarhed om hvilke aspekter, der indgår i forbrugernes 

opfattelse af kvalitet og hvordan forbrugerne integrerer for at nå til en samlet kvalitetsopfattelse.  

Helt grundlæggende kan fødevarekvalitet opdeles i objektiv og subjektiv kvalitet. Objektiv kvalitet 

måles af virksomheden uafhængigt af forbrugeren, hvor subjektiv kvalitet er nærmere forbrugernes 

egen opfattelse af varens udseende, egenskaber og karakteristika. (Hansen 1998: 2). 

2.2.2.2. Forbrugernes opfattelse af kvalitet  
	

Den subjektive kvalitet drejer sig ikke kun om ernæring, men udseende, smag og konsistens spiller 

også en stor rolle og påvirker forbrugernes kvalitetsopfattelse.	Der har været mange tilgange til at 

analysere den subjektive kvalitetsopfattelse. De fleste tilgange antager, at kvalitetsopfattelse er 

flerdimensionel. Dette vil sige, at kvaliteten opfattes ved at kombinere en række kvalitetskrav eller 

produktegenskaber. Det antages at egenskaber, såsom udseendet af fødevaren, størrelsen, farven og 

indpakning af produktet, kan konstateres og vurderes inden købet. I modsætning til egenskaber, 

såsom smag og indhold, der kun kan opleves efter købet af produktet. Det er ikke muligt for 

forbrugeren at finde ud af før købet og oplevelse af produktet om det vil leve op til ens 

forventninger.  

For bedre at kunne undersøge den subjektive kvalitetsopfattelse af fødevarer og for at belyse, hvad 

der ligger til grund for denne, har vi valgt at bruge ”The Total Food Quality Model”. 
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2.2.2.3. The Total Food Quality Model 
	

Fig. 1.	The Total Food Quality Model.			

	

 

I ”The Total Food Quality Model” (TFQ) skelnes der mellem "før" og "efter" køb evalueringer. Før 

et køb er der mange egenskaber ved et produkt, der ikke kan angives, hvilket betyder, at de fleste 

fødevarer har karakteristika i begrænset omfang. For at foretage et valg, vil forbrugeren udvikle 

forventninger om kvalitet, men det er først efter forbrug, at oplevelse af kvalitet kan bestemmes. 

I "før køb" delen, viser modellen, hvordan kvalitetsforventninger dannes baseret på cues, ”stikord”.  

Disse stikord er små stykker information, der beskriver produktet såsom ”hjemmelavet” og 

”premium”, og de anvendes til at danne kvalitetsforventninger (Steenkamp, 1990). De dækker de 

fysiske egenskaber af produktet og er relateret til produktets tekniske specifikationer, som også 

omfatter de fysiologiske egenskaber, dvs. egenskaber, der kan måles objektivt.  
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De ydre kvalitets stikord repræsenterer alle andre egenskaber ved produktet, såsom mærke, 

emballage, pris, distribution og andet.  Det kan variere hvor meget disse stikord påvirker 

forbrugernes forventning til kvalitet, da det ikke er alle stikord, der vil blive opfattet af forbrugeren. 

Forbrugerne bruger indpakning, farven på kødet, konsistensen, udseendet til at danne sig en mening 

om kvaliteten. Derudover, ses der også på fastheden i forbindelse med frugt og grøntsager. Uanset 

om et køb er planlagt, spontant eller tidspressende, påvirker købssituationen og mængden af 

informationer i butikken, hvilke stikord forbrugerne udsættes for og hvilke de dermed opfatter.  

TFQ-modellen ser kvalitet som et ønske fremfor et mål, da det hjælper med at tilfredsstille 

købsmotiver og værdier. Modellen tager udgangspunkt i de ydre og indre kvalitetsegenskaber. De 

ydre egenskaber er elementer såsom, pris, emballage, oprindelsesland, branding og nærings- og 

produktionsinformation. Hvorimod, de indre kvalitetsegenskaber, er de fysiske egenskaber ved 

produktet, det vil sige udseende, form, farve, struktur, størrelse, fejl og lignende. Ved førstekøb har 

forbrugere meget få egenskaber til at vurdere produkterne, men ved gen-køb kan forbrugere ud over 

de ydre egenskaber, benytte egenskaber som smag, tekstur og lugt til at bedømme produktets 

kvalitet.  

På denne måde ser modellen på hvordan fødevarer bidrager til ønskede konsekvenser og værdier. 

Ydre signaler, såsom en etiket og dens oplysninger kan for eksempel generere forventninger om 

usædvanlig høj spisekvalitet, og giver forbrugeren en følelse af luksus og glæde i livet. De værdier 

forbrugerne søger vil til gengæld have en indvirkning på, hvilke kvalitetsdimensioner der søges 

efter, og hvordan forskellige cues opfattes og evalueres. Efter købet vil forbrugeren have en 

kvalitetsoplevelse, som ofte afviger fra forventede kvalitet, især når den er baseret på et kvalitets 

stikord med en lav grad af forudsigelseskraft. Den erfarne kvalitet påvirkes af mange faktorer. Selve 

produktet, er naturligvis afgørende, men der er mange andre faktorer, såsom den måde produktet er 

udarbejdet på, situationsbestemte faktorer såsom hvilket tidspunkt på dagen, den er fremstillet, 

hvilken type måltid det er, forbrugerens humør, tidligere erfaringer og lignende.  En forbrugeres 

forventninger kan også være en vigtig faktor i bestemmelse af kvalitetsopfattelsen af produktet. 

(Hansen 1998: 63-80) Det er forholdet mellem den kvalitetsforventning og den kvalitetserfaring i 

henholdsvis før og efter køb, der resulterer i produktstilfredshed og øger sandsynligheden for at 

købe produktet igen. 
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I TFQ-modellen er kvalitet tæt forbundet med forbrugernes opfattelse, og hvad der foregår i 

forbrugernes hjerner, også kaldet det kognitive aspekt. Kvalitet bliver i TFQ inddelt i forventet og 

afprøvet kvalitet i forhold til forbrugerne. Ifølge Brunsø omfatter modellen fire typer af 

fødevarekvalitet, det er smag, sundhed convenience og proces. (Brunsø K., Fjord T.A. & Grunert 

K.G, 2002)  

Smag bliver her beskrevet som erfaringskvalitetsegenskaber, der er afgørende for, om man køber og 

genkøber et produkt.  Når forbrugerne for eksempel køber snittet salat i emballage, så kan de bruge 

udseende til at bedømme kvaliteten af produktet. Hvis forbrugeren efter købet oplever, at produktet 

ikke dufter friskt, og har en kedelig og trist smag, er sandsynligheden for gen-køb formindsket. 

Derimod hvis forbrugere oplever at deres produkt ser friskt ud, er sprødt, dufter godt og smager 

friskt, er der stor sandsynlighed for, at forbrugerne køber produktet igen.  

Sundhed er fra forbrugernes side, ifølge Brunsø et al. (2002), en anden vigtig 

produktkvalitetsegenskab. Sundhed bliver vurderet som et meget vigtigt element ligestillet med 

smag for mange forbrugere. Det opfattes som en kvalitetsegenskab, der går ud på, hvordan 

produktet vil påvirke forbrugernes helbred. Forbrugerne har her heller ingen mulighed for at 

undersøge, om et produkt eller madvare, har en sundhedsmæssig effekt på deres helbred. Her drejer 

det sig om, hvorvidt produktet opfylder de ernæringsmæssige krav, som fremgår af 

varedeklarationen. Der ses på om produktet indeholder bakterier eller sundhedsskadelige stoffer, og 

om produktet har et højt indhold af sundhedsgavnlige stoffer. Eksempler på sundhedsmæssig 

kvalitet for forskellige fødevarer kan eksempelvis være fedtindholdet i kød, samt kostfiber- og 

sukkerindhold i morgenmadsprodukter.  

Convenience er baseret på om fødevaren er nem at tilberede ud fra de forbehandlede råvarer. 

Convenience betyder hermed at købe produkter let og hurtigt, og spare tid og energi på tilberedning. 

Mange forbrugere kan opfatte convenience som en negativ kvalitetsegenskab, da den måske 

mangler naturlighed som mange forbruger opfatter som added value.  

Proceskvalitet proceskvalitetsegenskaber kan fra forbrugernes synsvinkel f.eks. være økologiske 

produkter, animalske, produktion uden stråforkortere eller uden anvendelse af GMO og lignende.  

Forbrugere ved, at de økologiske fødevarer alle er mærket med det røde Ø-mærke for at informere 

forbrugerne om, at produkterne er produceret efter de gældende økologiske regler. Det som 

forbrugerne dog ikke kan få information om er, hvorvidt produkterne er produceret efter de 

økologiske produktionsregler, det vil sige ingen brug af pesticider og NPK-gødning.  
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Som forbruger har man ikke selv muligheden for at tjekke op på dette og de er derfor underlagt til at 

stole på de garantier, mærkninger og deklarationer producenterne udgiver (Brunsø et al., 2002). 

2.2.2.4. Produktkvalitet  
	

Produktkvalitet er blevet et meget vigtigt diskussionsemne, ikke kun her Danmark, men også i 

andre dele af Europa og USA. Ifølge Steenkamp (1989) skyldes dette at kvaliteten er blevet et 

vigtigt kriterie for forbrugerne, når de køber madvarer, da det er med til at opbygge kundeværdi og 

kundetilfredshed. Netop fordi virksomhederne er interesserede i at skabe kundeværdi og tilfredshed, 

som dernæst bidrager til større markedsandele og bedre økonomi, er virksomhederne villige til at 

foretage justeringer i produktdesign, emballage, produktionsprocesser og markedsføringsstrategier 

for at forbedre produktkvaliteten. 

2.2.2.5. Opfattet kvalitet 
	

I forhold til opfattet kvalitet, findes der også delte meninger om hvordan denne vurderes. Nogle 

mener, at den kan vurderes ud fra, hvorvidt et produkt har opfyldt en forbrugeres behov. Andre 

mener, at opfattet kvalitet er en forbrugers vurdering af produktets overlegenhed eller dets kvalitet 

(Zeithaml 1988: 5) og forbrugernes opfattelse af et mærkes evne til at udføre dets formål. De 

forskellige eksisterende definitioner på opfattelse af kvalitet har det tilfælles, at de alle tager 

udgangspunkt i forbrugeren, da det er forbrugeren, der dømmer kvaliteten.  

 

2.2.3. Means-end chain teorien 
	

I vores opgave har vi valgt at bruge means-end teorien for at analysere, om der er sammenhænge 

mellem forbrugernes personlige værdier og deres holdninger til specifikke indpakninger og hvordan 

sådanne sammenhænge opstår og fungerer.  Means-end teorien beskriver forbrugerens viden om et 

produkt eller en gruppe af produkter, som en kognitiv struktur, opdelt i en række kognitive 

kategorier på forskellige abstraktionsniveauer. Disse niveauer er produktegenskaber, 

konsekvenserne af disse, og personlige værdier. 
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Means-end teorien er således baseret på det faktum, at forbrugerens motiver for krævende 

specifikke produktegenskaber ofte kan forklares med underliggende konsekvenser og personlige 

værdier. Den beskriver derfor forbrugernes associationer mellem et produkts betydninger på tre 

eller flere niveauer af abstraktion.  

 

Figuren ovenfor illustrerer disse tre abstraktionsniveauer.  

Means-end chain modellen er opbygget som en slags kæde, der symboliserer, de links og den 

kædereaktion, som en forbruger etablerer mellem abstrakte motiver, produktopfattelse og værdier.  

For eksempel vil en forbruger kigge på farven på et kødstykke, en produktegenskab, da denne 

egenskab er relateret til forventet kvalitet. I dette tilfælde ville farven på kødet fortolkes som en 

indikator for den kommende smag. Denne smag forventes at føre til nydelse og bliver derfor til en 

værdi for forbrugeren.  

Means-end chain teorien bruges også til at forstå forbrugernes produktviden. Det er vigtigt at forstå 

at forbrugere har forskellige niveauer, når det er handler om at tage beslutninger om et køb eller 

indprente ny information om en vare. Disse niveauer dannes gradvist, som forbrugerne får sig 

separate informationer, og derved kombinere disse informationer til større og mere abstrakte 

kategorier af viden. Når en forbruger for eksempel skal købe en ny bil, er det ikke alle der kender de 

adskillige bilmærker, der findes på markedet og forskellene der er imellem dem. Derimod, er der 

forbrugere, der kan både uddybe og forklare forskellene mellem de forskellige bilmærkers motorer. 

Der findes undergrupper for hvert mærke eller brand, og der vil altid nogen der har en større 

produktviden end andre. Alle har en individuel produktviden som gradvist øges alt afhængig af 

hvilken slags produkt det er. Når man som i dette eksempel vil investere i en ny bil, vil man først 

undersøge hvad der er på markedet og derved øge sin produktviden. En forbrugers niveau af viden, 

vil gradvist blive forøget når der foretages et køb.  

Man skelner imellem tre typer af produktviden, det første er viden om de attributter eller 

karakteristiske træk der er ved et produkt, det andet er, positive konsekvenser der opnås ved at 

anvende produktet, og sidst værdierne som produktet hjælper forbrugerne med at opnå.2 

																																																													
2	http://marketingteorier.dk/means-end-chain		

Egenskaber	 Konsekvenser	 Værdier	
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Disse niveauer bliver dannet for at opsætte et hierarki. For nogle forbrugere kan et enkelt niveau 

være nok, og hvor andre forbrugere må have flere niveauer af produktviden alt afhængig af hvilket 

erhverv de arbejder i. Et enkelt niveau er ikke nok til at beskrive alle informationer et produkt 

indeholder, derfor er de ofte opdelt efter produktklasser, produktformer, brands og modeller. 

For at forstå, hvorfor forbrugerne træffer forskellige produktvalg, er det vigtigt at udføre kvalitativ 

forskning til at udforske forbrugernes beslutningsprocesser.   

Means-end chain benyttes til at få en dybere indsigt i forbrugernes produktviden på baggrund af 

deres præferencer. Teorien har rødder i den kognitive psykologi og ser på sammenhængen mellem 

de egenskaber, som der findes i produkter, de konsekvenser der opstår på baggrund af disse 

egenskaber og de personlige værdier, endemålet, som bliver styrket af konsekvenserne. På denne 

måde antager teorien at forbrugeren bruger midler, produkter, til at nå et mål, værdier.  Følgende 

citat understøtter dette: 

Means are objects (products) or activities in which people engage (running, reading). Ends are 

valued states of being such as happiness, security, and accomplishment. A means-end chain is a 

model that seeks to explain how a product or service selection facilitates the achievement of desired 

end states.3 

Produktegenskaber dækker over både fysiske og abstrakte egenskaber. De fysiske egenskaber kam 

være produktfunktioner såsom en kraftig motor. De abstrakte egenskaber eksempelvis være opfattet 

kvalitet eller tjenesteydelser. Disse produktegenskaber fører videre til konsekvenserne, eksempelvis 

betyder en kraftig motor en hurtigt acceleration, og på denne måde er egenskaben blevet ført til 

konsekvens. Hvorimod, en dyrere service kan føre til ikke at have penge til andre ting. 

Konsekvenser der fører til et ønske anses for positive og hvis konsekvensen er uønsket så betragtes 

egenskaben for negativ. 

 

 

 

  

																																																													
3	http://marketingteorier.dk/means-end-chain		
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2.2.3.1. Uddybelse af means-end elementerne  
	

Markeds førere bruger denne model til at målrette deres produkter og forbedre deres marketing for 

bedre at imødekomme forbrugernes ønsker. De kan ved hjælp af udførte analyser forstå hvilke 

værdier der er relevante for deres forbrugere.  

De tre nævnte niveauer kan inddeles i yderligere tre niveauer. Egenskaber kan deles i funktionelle 

og abstrakte, og konsekvenser i funktionelle og psykosociale. Værdier kan indordnes to typer de 

instrumentale og terminale værdier.  

 

  

Der vil nu blive forklaret, hvad de forskellige elementer er.  

Under egenskaber, hvor eksemplet med motoren blev brugt, repræsenterer motoren de funktionelle 

egenskaber. De abstrakte egenskaber ville således være motorens stil.  

Niveauet konsekvenser består af to yderligere niveauer. Det ene er det funktionelle og kan forklares 

som det man føler fysisk. Det psykosociale element består af to dele, et psykologisk aspekt og et 

socialt. Det psykologiske aspekt er ens følelser og tanker omkring noget, og det sociale er hvordan 

andre opfatter en. Et eksempel på dette kan være at spise en burger. Det funktionelle ville være, at 

man ville mærke maden passerede, fordøje og man ville begynde at føle sig mæt. Den psykologiske 

del ville være at man ville føle glæde over at have stillet sulten og føle skyld over at have spist 

noget usundt. Det sociale kunne være at blive opfattet som usund af andre.  

Værdier kan inddeles i instrumentale og terminale. De instrumentale værdier handler om hvordan 

man ønsker at have det, hvor de terminale værdier refererer til de ønsker eller mål som en person 

ønsker at opnå i hans eller hendes levetid. Værdier repræsenterer menneskers bredeste og personlige 

mål.  

• FunkKonelle	
• Abstrakte	Egenskaber	 • FunkKonelle	

• Psykosociale	
Konsekvenser	

• Instrumentale	
• Terminale	

Værdier	
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Yderligere findes der også kerneværdier, der omfatter menneskers egen selvopfattelse. 

Kerneværdier bliver dannet på baggrund af ens livserfaring og er med til at forme en og ens adfærd. 

Der er især marketingfolk, der er interesserede i disse værdier, da de har stor betydninger for 

forbrugeradfærd.  

Det er ikke altid, at alle seks niveauer bliver inddraget, da nogle forbrugere eksempelvis kan 

forbinde en egenskab til en værdi uden at gøre brug af konsekvenser til forbinde disse. Derudover, 

kan samme produktegenskab danne flere means-end kæder, der kan være modstridende, hvilket kan 

føre til tvivl hos forbrugeren om en eventuel købsbeslutning. Dette gør sig ofte gældende ved køb af 

varer med høj pris og bliver illustreret med et eksempel nedenfor.  

 

 

Virksomheder har tendens til at fremhæve produktegenskaber og funktionelle konsekvenser, da det 

kan være svært at skelne imellem de psykosociale konsekvenser og værdier. De har ofte ikke nok 

kendskab til forbrugeres psykosociale konsekvenser og deres værdier og forventer derfor at 

forbrugerne selv vil være i stand til at drage konsekvenserne og værdierne ud fra de egenskaberne 

og de funktionelle konsekvenser. Da der kan være ligheder mellem forbrugernes means end kæder, 

er det ikke nødvendigt med konkrete inddelinger, men mange virksomheder glemmer 

sammenhængene mellem leddene. Dette sker på baggrund af virksomheders manglende forståelse 

for forbrugernes købsbeslutninger. For at opnå bedre kendskab til dette kan en interviewteknik, der 

omtales som laddering anvendes.  
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2.2.3.2. Laddering teknikken 
	

I dette afsnit vil der blive gået i dybden med laddering teknikken, der ofte anvendes til disse typer af 

interview. Denne teknik bruges til kvalitative interviews, hvor intervieweren opfordrer deltagerne til 

at beskrive med deres egne ord hvad det pågældende produkt/produkttype betyder for dem. Ved at 

gennemgå hvert skridt med respondenterne dannes der til sidst en værdikæde. 4 Laddering-

teknikken består af en række hv-spørgsmål og provokations spørgsmål, der hjælper med at finde 

frem til de forskellige niveauer.  Indenfor laddering findes der adskillige forskellige 

spørgeteknikker man kan anvende. Der findes negativ laddering, situationsafhængig laddering, 

drage sammenhæng med tredje person, tilbagevendelse til emne, afsløring af en personlig 

information og omdirigeringsteknikken. Der bliver ikke uddybet om andre teknikker, da de ikke 

anses for værende relevante i dette tilfælde. Her vil kun negativ laddering og 

omdirigeringsteknikkerne blive forklaret, da det kun er disse to der er relevante i denne 

sammenhæng.  

Negativ laddering kan bruges når en respondent ikke er i stand til at forklare hvorfor vedkommende 

gør som han/hun gør. Intervieweren spørger ind til hvorfor han/hun ikke ville opføre sig på en 

bestemt måde eller undgå at føle sig på bestemt måde.  

Omdirigeringsteknikken er en måde at fremprovokere et svar ved at sætte fokus tilbage på 

deltageren.  Enten kan man vælge at være stille og lade respondent tænke over sit svar eller man 

kan gentage respondents svar eller spørge ind til hvad respondenten mente for at sikre sig at 

kommunikationen stadig er i gang.  

Det er vigtigt at deltagerne har et produktkendskab, da de ellers ikke er i stand til at forbinde nogle 

konsekvenser til produktet og dermed give brugbare resultater. På trods af, at ens værdier og 

sammensætninger er individuelle, findes der også ligheder blandt forbrugere.  

 

 

 
 
	

																																																													
4	https://rockresearch.com/understanding-consumer-decision-making-with-means-end-research/		
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2.3. Perception 
	

Perception er et individs opfattelse af verden og kan defineres som hvordan et individ udvælger, 

organiserer og fortolker stimuli til et meningsfyldt og sammenhængende billede af verden. 

(Schiffman & Kanuk 1997: 146) Selv under de samme stimuli og samme omstændigheder kan 

opfattelsen være anderledes fra person til person, da det er en meget individuel proces, der bliver 

påvirket af ens egne behov, værdier og forventninger.  

Perception dannes ud fra stimuli som vores sensoriske receptorer bliver udsat for.  De sensoriske 

receptorer er vores øjne, næse, øre, hud og mund som ser, lugter, hører, mærker og smager og er på 

den måde modtager af sensoriske input. Det er disse sensoriske input, der er det vi kendetegner som 

stimuli. I marketings og forbrugeradfærds sammenhæng er disse stimuli selve produktet, 

indpakningen, reklamer o. lign. Som vi evaluerer og danner en opfattelse af. Sensation er den 

direkte og øjeblikkelige reaktion på simple stimuli og sensitivitet er oplevelsen af sensation. 

Sensitivitet overfor stimuli afhænger af et individs sensoriske receptor og intensiteten af stimuli. 

Med dette menes der, at menneskers sanser kan være svækket og/eller forstærket, f.eks. kan en 

blind persons hørelse være forøget, og dette kan øge deres sensitivitet overfor en audio-stimuli. 

Sensation afhænger også af omstændighederne, f.eks. vil der i en travl, larmende storby med meget 

trafik ikke lægges så meget mærke til dyttende biler, da der i forvejen er mange dyttende biler. 

Vores sensoriske receptorer vil ikke opfange små forandringer i intensitet og forskelle i input hvis 

der er meget sensorisk input. På samme måde gælder det at jo færre sensoriske input der er, jo mere 

vil vi lægge mærke til eventuelle forandringer (Schiffman & Kanuk 1997: 147) 

Den absolutte tærskel er det laveste niveau et stimuli kan være for at et individ opfanger den. Som 

et eksempel kan der nævnes, at to personer i samme bil ikke nødvendigvis vil kunne opdage et 

reklameskilt på samme tid og samme afstand. Dette er fordi, at de har forskellig absolut tærskel. 

Derimod gælder det, at hvis man kører et sted med mange reklameskilte vil ingen af dem vil falde i 

øjnene længere, fordi man er blevet udsat for så mange af dem. Dette kaldes for adaption og er når 

vi bliver vant til en stimuli. Reklamefolk prøver forskellige taktikker for at bryde adaption hos 

forbrugere. Nogle vælger at ændre løbende på deres reklamer, eller at intensivere både selve 

reklamerne og intensivere hvor meget forbrugerne udsættes for dem. Andre prøver metoder såsom 

at fjerne lyden helt for at fange forbrugeres opmærksomhed.  
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Den minimale forskel der kan opdages mellem to lignende stimuli bliver kaldt for differentieret 

tærskel. Ifølge Weber’s lov gælder det, at jo stærkere den oprindelige stimuli er, desto stærkere skal 

den anden stimuli være for at man kan skelne dem. Et eksempel på dette kan nævnes med pris, en 

700kr. stigning på pris på en bil vil muligvis ikke blive bemærket, da en bil har en ret høj pris og 

derfor skal man op på måske 1400kr. eller mere før prisforskellen vil blive bemærket, hvorimod, 

7kr. stigning på benzin hurtigt kan opdages af forbrugere, da det er en høj procents stigning ift. 

Benzinpriser. (Schiffman & Kanuk 1997: 149) 

 

Subliminal perception 

Det er muligt for mennesker at opleve en stimuli uden at være bevidste om, at de gør dette og denne 

proces kaldes for subliminal perception. De bliver stimuleret under deres bevidste opmærksomhed, 

hvilket betyder at stimulus er under tærskelværdien og det af deraf termen kommer. Tærsklen for 

bevidst opmærksomhed eller bevidst anerkendelse lader til at være højere end den absolutte tærskel 

for effektiv opfattelse. En stimuli kan være stærk nok til at blive opfattet af en eller flere 

receptorceller, selvom den er for svag til bevidst at blive set eller hørt. Det kaldes for supraliminal 

perception når en opfattelse af stimuli, derimod, er over niveauet af ens bevidsthed. 

Subliminale perception inddeles i tre overordnede typer: visuelle stimuli der bliver fremlagt kort, 

auditive beskeder hvor talen er øget i lydstyrke, og indlejrede eller skjulte billeder eller ord i 

printannoncer og på emballager. Indlejringer, embeds, er stimuli, der er ”forklædt”, så at sige skjult 

for forbrugeren, da de ikke er lette at genkende. Deres formål er at lede forbrugeren til at købe 

produktet. På trods af meget forskning er det ikke blevet bevist, at subliminal perception kan føre til 

forbrugere til at købe produkter.  

2.3.1. Perceptionsprocessen 
	

Mennesker bliver overvældet af en masse stimuli konstant og inden for den sensoriske verden er der 

et nærmest uendeligt antal af dæmpede fornemmelser. Disse fornemmelser ændrer sig konstant og 

nænsomt. Ifølge sensations princippet blokerer mennesker ubevidst modtagelsen af stimuli, hvis der 

er et overvæld af dem. Dette betyder, at når vi intensivt bliver udsat for en masse stimuli, så 

blokerer vi dem for ikke at forvirre os selv og for at undgå at blive desorienteret. De sensoriske 

input danner ikke og forklarer ikke alene det sammenhængende verdensbillede, som mennesker har.  
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Opfattelse, perception, opstår på baggrund af interaktionen af to forskellige typer input.  

Heraf dækker den ene type af input over de fysiske stimuli i vores omverden og den anden type 

dækker over det indre aspekt. Det er individuelle bestemte prædispositioner, såsom forventninger, 

som er opbygget af tidligere erfaringer, som vi har gjort os. Der er ingen mennesker, der ser verden 

ens, fordi hvert menneske har unikke oplevelser, ønsker, behov og forventninger. Dette gør at vores 

opfattelser også er unikke og interaktionen af de to input producerer personlige og forskellige 

billeder af verden.  

Mennesker genkender ikke alle stimuli og det er en udvælgelsesproces, hvor vi ubevidst organiserer 

de stimuli, som er i overensstemmelse med almindelige psykologiske principper. Disse selektive 

stimuli bliver derefter fortolket i overensstemmelse med vores behov, forventninger og oplevelser.  

 

Som illustreret i figuren for oven, består opfattelsesprocessen af tre trin. De tre trin er udvælgelse, 

organisering og fortolkning. Der vil herunder være en gennemgang af hvert trin og med de engelske 

betegnelser perceptuel udvælgelse, perceptuel organisering og perceptuel fortolkning.  

 

Perceptuel udvælgelse 

Mennesker modtager og opfatter kun en lille del af de stimuli, som de udsættes for. Som forklaret 

ovenover afhænger de stimuli, som vi udvælger af vores tidligere erfaringer og vores behov, ønsker 

og interesser på det tidspunkt. Derudover afhænger det også af selve stimulussens karakter og disse 

tre faktorer gør at vi ser nogle ting og ignorer andre.  Der sker derfor en del ubevidst udvælgelse, 

som resulterer i, at nogle stimuli bliver opfattet og at andre ikke gør.  

Forventninger 

Et andet aspekt som vores tidligere erfaringer udleder er forventninger. Forventninger påvirker også 

hvad vi forventer at se og det afhænger også af vores kendskab til eksempelvis et produkt og en 

produktkategori. Dette betyder, at forbrugere har en tendens til at opfatte produkter og 

produktegenskaber ud fra deres egne forventninger. Eksempelvis er der større sandsynlighed for at 

opfatte en smag som bitter, hvis nogen har fortalt en at dette produkt har en bitter smag på forhånd. 

Udvælgelse	 Organisering	 Fortolkning	
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Samtidigt gælder det også at en stimuli, der modstrider ens forventninger, ofte får mere 

opmærksomhed end den der er tilsvarende ens forventninger.   

 

Selektiv ”exposure”  

Selektiv ”exposure” er en inddeling under processen af udvælgelse af stimuli. Det dækker over, at 

forbrugere aktivt søger efter beskeder, der appellerer til dem og at de undgår dem der ikke gør. 

Beskeder der kan opfattes som ”truende” eller ”smertefulde” for forbrugeren bliver blokeret og set 

bort fra. Forbrugere udvælger også reklamer der giver dem bekræftelse i at de har taget de rigtige 

købsbeslutninger.  

Selektiv opmærksomhed  

På samme måde som, at der er selektiv ”exposure”, hvor forbrugere udvælger hvad de vil blive 

udsat for, sker der også en udvælgelse i forhold til forbrugernes opmærksomhed. Der er en tendens 

til at forbrugere er mere bevidste og opmærksomme på stimuli, der interesserer dem. Derimod, er 

forbrugere mindre opmærksomme på de stimuli, som de mener ikke tilfredsstiller deres behov. 

Forbrugere er meget selektive med hvilke stimuli de giver opmærksomhed til i forbindelse med 

reklamer og andet. Deres præferencer for informationsmodtagelse er forskellig og varierer i forhold 

til hvilken type besked og medium, som de foretrækker. Der er nogle forbrugere, der er går mere op 

i pris, hvor andre går mere op i udseende, og andre igen lægger mere vægt på social accept.  

Perceptuel forsvar 

Perceptuel forsvar betyder, at mennesker ubevidst sorterer stimuli, der virker ”truende” for dem, 

fra. Dette kan de gøre selv hvis de allerede er blevet udsat for stimulussen. Dette betyder at 

sandsynligheden for at opfatte en neutral stimuli er større end en ”truende” stimuli selv hvis 

forbrugeren er udsat for dem på samme niveau. Forbrugeren forvrænger nemlig ubevidst de 

”truende” stimuli, de stimuli, der modstrider deres behov, værdier og overbevisninger.  

Perceptuel blokering 

Som nævnt tidligere, blokerer forbrugere stimuli, når de bliver overvældet, for at beskytte sig selv. 

Forskerne hævder, at forbrugere sorterer enorme mængder reklamer fra ved at blokere diverse 

stimuli fra deres bevidste opmærksomhed. Denne proces kan sammenlignes med at skippe reklamer 

på tv’et.  
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Perceptuel organisering  

Folk har en tendens til at organisere sig i grupper og opfatte dem selv som en samlet helhed. De 

oplever derfor ikke de mange stimuli fra miljøet som separate og diskrete fornemmelser. De 

opfattede egenskaber ved selv den enkleste stimuli skal ses som en funktion af det hele. Denne 

metode til perceptuel organisering gør at livet for den enkelte bliver en del forenklet. 

I perceptuel organisering og de specifikke principper, der ligger til grund for dette, bliver der ofte 

henvist den psykologi der var den første der udviklede dette: Gestaltpsykologien (Gestalt, på tysk 

betyder mønster eller konfiguration). 

De tre mest grundlæggende principper i perceptuel organisation er figur og baggrund, gruppering 

og afslutning. 

Figur og baggrund  

Som det er blevet nævnt tidligere, er det mere sandsynligt, at stimuli, der står i kontrast til 

omgivelserne er mere tilbøjelig til at blive bemærket. En lyd skal være højere eller blødere, en farve 

lysere eller blegere. Det er en simpel visuel illustration bestående af en figur på en baggrund. 

Figuren der normalt kan ses klart, da den i modsætning til baggrunden er veldefineret, solid og 

tydelig.  

Baggrund bliver derimod normalt opfattet som udefineret, utydelig og kontinuerlig. Det som 

adskiller figur og baggrund, er at den fælles linje der bliver opfattet at tilhøre figur snarere end til 

baggrund, hvilket hjælper med at give figur større betydning end baggrund. Hvis man tager musik 

som eksempel, man kan enten "bade" i musik eller lytte til musik. I det første tilfælde er musik her 

baggrund, i det næste tilfælde er det figur. Figur bliver opfattet mere tydeligere, fordi det virker til 

at være mere dominerende. Hvorimod, baggrund virker til at være underordnet og derfor mindre 

vigtig. 

Mennesker har en tendens til at organisere deres opfattelse i figur- baggrund forhold, men indlæring 

påvirker hvilke stimuli der opfattes figur og hvilke som baggrund. 

Perceptuel organisering bliver påvirket af motiver og forventninger baseret på erfaring. 
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Når man laver reklamer er det vigtigt, at den stimuli, som de vil have skal bemærkes, bliver set som 

figur og ikke baggrund. Det sker at forbrugere bliver forvirret, da der ofte ikke er klar indikation om 

hvad der er figur og hvad der er baggrund.  

Gruppering 

Det er lettere for mennesker at gruppere stimuli og danne sig et samlet billede og helhedsindtryk. 

Dette kaldes gruppering inden for organisering af stimuli og forbrugere gør dette for bedre at kunne 

huske informationer. Markeds førere kan med fordel gøre brug af denne metode for at antyde 

specifikke stemninger og ønskede betydninger med deres produkter.  

Afslutning 

Da mennesker har brug for afslutning udfylder de ubevidste eller bevidst de manglende stykker for 

at deres opfattelse udgør et samlet billede. Hvis de udsættes for stimuli som er ufuldstændigt, har de 

behov for at gøre det fuldstændigt. Virksomheder gør brug af dette ved at sende ufuldstændige 

beskeder, der på denne måde involverer forbrugerne, da de føler behov for at færdiggøre budskabet.  

Alt dette forklarer hvordan vores opfattelse ikke er tilsvarende den rå sensoriske input af stimuli. 

Forbrugere har tendens til at føje til eller trække fra stimuli, som de bliver udsat for i henhold til 

deres forventninger og motiver ved hjælp af generelle principper for organisering baseret på 

Gestalt-teorien.  

 

Perceptuel fortolkning 

Opfattelse er individuelt og meget personligt. Mennesker udvælger hvilke stimuli de vil registrere 

og de indordner dem baseret på psykologiske principper. Ligeledes er fortolkning individuel og 

personlig og baseres på den enkelte forbrugers tidligere erfaring. Derudover varierer stimuli i deres 

styrke og er ofte tvetydige. Nogle stimuli kan være svagere på grund af dårlig synlighed, kort 

eksponering, højt støjniveau eller konstant udsving. Stærke stimuli kan også svinge i deres styrke, 

da forskellige synsvinkler, varierende afstande og skiftende belysning kan påvirke opfattelsen.  

Ved at se på hvordan en forbruger tolker tvetydige stimuli afslører vedkommende meget om sig 

selv, da fortolkning af stimuli er individuel og baseret på egne ønsker.  
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2.3.2. Consumer Imagery 
	

I forbindelse med opfattelse er det relevant at se på forbrugeres selvbilleder. Forbrugere danner 

værdi af produkter ud fra deres eget selvbillede. Der er nogle produkter der stemmer overens med 

deres individuelle selvbillede og nogle gør ikke. Da forbrugerne forsøger at bevare eller forbedre 

deres selvbillede, køber de produkter der svarer til disse.  

 

2.3.3. Self-Image 
	

Ifølge forskning og litteratur vælger forbrugere produkter, som de mener er i overensstemmelse 

med deres eget selvbillede. De forsøger at bevare eller forbedre deres selvbilleder ved at vælge de 

produkter, som de mener afspejler dette. Selvbilleder bliver inddelt i fire forskellige slags. Det 

første er, hvordan en forbruger rent faktisk ser sig selv og kaldes for actual self-image. Ideal self-

image, derimod, er hvordan en forbruger gerne vil se sig selv. Det tredje selvbillede er det sociale, 

social self-image, og er hvordan en forbrugeren føler andre opfatter en. Dette selvbillede leder også 

hen til et ønsket selvbillede, ideal social self-image, som er hvordan forbrugeren ønsker at blive 

opfattet af andre. Der er også blevet forsket i et femte selvbillede, expected self-image, der 

omhandler fremtiden og hvordan forbrugeren forventer at se sig selv på et bestemt tidspunkt i 

fremtiden. Expected self-image er et sted midt imellem det faktiske selvbillede og ideal selvbilledet 

og er muligvis mere relevant for producenterne, da det kan give forbrugerne mulighed for at ændre 

sig selv.  

Forbrugere kan vælge forskellige selvbilleder alt afhængig af hvilke omstændigheder der foreligger. 

Eksempelvis kan de orienterer sig på deres faktiske selvbillede ved køb af dagligvare, hvorimod de 

ved køb, der er relateret til det sociale aspekt, kan tage udgangspunkt i deres sociale selvbillede. 

Forbrugere kan blive påvirket af deres ideelle selvbillede eller ideelle sociale selvbillede når det 

gælder ”fantasi” produkter.   

Det er relevant for virksomheder at tage selvbilleder i betragtning, da de kan gøre brug af det ved 

markedsføring af deres produkter.  
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2.4. Chokolade 
	

2.4.1. Chokoladens oprindelse i Danmark 
	

Oprindeligt kom chokoladen til Danmark omkring 1660 som en luksusvare for de rige og adelige og 

først næsten 200 år senere blev den tilgængelig for den almene borger. Chokoladen var i starten i 

drikkeform og det var først i 1840 da schweizere åbnede konditorier i København, at det blev 

muligt at spise og drikke chokolade. Dengang var det schweizisk chokolade der blev anset som 

højeste kvalitet og i starten af det 20.århundrede foretrak københavnerne pladeform af schweizisk 

mælkechokolade. Under første verdenskrig blev kvalitetschokolade mindre tilgængeligt og de 

danske forbrugere havde i stedet chokolade såsom Carlettis Block kogechokolade og Hersley barer.  

 
2.4.2. Om chokolade 
	

Hovedingredienserne i chokolade er kakao, kakaosmør og sukker og det der definerer 

kvalitetschokolade er, at der ikke er andre fedt – og tilsætningsstoffer i. Kakaobønnen består af 

cirka 54% kakaosmør, der bliver udvundet og brugt til fremstilling af chokolade. Da kakaosmør er 

verdens dyreste fedtstof er der mange producenter, der bruger lecitin for at reducere mængden af 

smøren og stadig opnå en blød og rund konsistens. Det er kakaosmør der gør, at chokolade smelter i 

munden, da smørret har et smeltepunkt ved cirka 35-38 grader. Dette kan også forklarer hvorfor 

man ikke spiser chokolade i de lande hvor kakaofrugter vokser, da disse lande er varme lande.  

 

2.4.3. Chokolade smagen 
	

Chokoladens smag skal ikke kun være sød eller bitter, men gerne nuanceret, og dette afhænger af 

hvilke bønner det er og hvilke forudsætninger kakaofrugten er vokset under. De andre processer 

såsom fermentering og ristning, som bønnerne går igennem efter høsten, påvirker også den færdige 

chokolade. Chokoladens kvalitet bedømmes ikke ud fra hvor højt indholdet af kakaoprocent er men 

på hvor mange ingredienser den har og på smagen.  



Side	39	af	146	
	

Chokoladen skal så vidt muligt kun indeholde de ovennævnte ingredienser uden tilsætningsstoffer 

for at kakaosmagen træder frem og ikke bliver camoufleret. 5  

Ifølge Mikkel Friis-Holm, er det vigtigste ved chokolade selve smagen og det næst vigtigste er 

konsistensen. ”Det skal ikke være grynet eller smelte tungt på tungen, men være en fløjlsblød 

oplevelse” udtaler han. 6 Mikkel Friis-Holm blev i 2014 kåret som verdensmester i chokolade og 

han vurderer også at det er smagen, som afhænger af råvarer, der er centralt for chokoladen. 7 

 

2.5. Pris 
	

Pris har en plads hos de fire P’er i marketingmikset. Prisen på et produkt er med til at signalere, 

hvilken værdi og positionering en virksomhed har tiltænkt sit produkt eller mærke. Det er vigtigt at 

forstå at prisen kommer i forskellige former og har mange funktioner og ikke blot er et tal på et 

mærkat. Oprindeligt var prisen en af de afgørende faktorer for en forbrugers købsbeslutning.  

Det bliver ofte antaget, at forbrugere er pristagere, der tager prisen som givet og accepterer priser på 

pålydende værdi. Marketingseksperter erkender, at forbrugerne behandler prisoplysninger og 

fortolker priserne i forhold til deres eksisterende viden fra tidligere købsoplevelser. Forbrugere 

tager også udgangspunkt i formel kommunikation, såsom reklamer, salgssamtaler og brochure, og 

uformel kommunikation med familiemedlemmer, venner og kollegaer. Forbrugernes 

købsbeslutninger baseres på, hvordan de opfatter priser og hvad de anser for de aktuelle faktiske 

priser og ikke de faktisk angivne priser. Forbrugere kan have en lavere prisgrænse, der signalerer 

ringere eller uacceptabel kvalitet, eller en øvre prisgrænse, der er uoverkommelig og ikke betragtes 

som pengene værd.  

Under den økonomiske nedgang, var der et dramatisk skifte i forhold til forbrugernes holdninger 

om prissætning. Mange forbrugere var ude af stand til at fastholde deres sædvanlige livsstil, og de 

købte mere for behov end lyst. Salget af luksusvarer faldt under denne periode, da forbrugerne 

havde en såkaldt ”trade down” i pris, hvor forbrugerne brugte mindre penge end de havde gjort 

inden.  
																																																													

5	http://copenhagenfood.dk/artikler/alt-om-chokolade/    

6	http://www.madogbolig.dk/gourmet/madtrends/hvad-er-god-chokolade		
7	http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7250988.ece		
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På trods af dette, er der nogle virksomheder der er i stand til at styre en prispræmie, hvis det de 

tilbyder er unikt og relevant nok, og at markedssegmentet er stort nok. Det er en vigtig 

markedsføringsprioritet at forstå hvordan forbrugerne kommer til deres prisopfattelse. Herunder er 

der tre hovedinddelinger: referencepriser, pris og kvalitet relationen og pris-endelser. 8 

 

2.5.1. De tre typer af priser 
	

Referencepriser 

Ifølge forskning inden for pris, har man fundet ud af at forbrugere har svært ved at huske nøjagtige 

priser på produkter, selvom de kan have et godt kendskab til de involverede priser. Når forbrugere 

undersøger produkter, anvender de ofte referencepriser. Referencepriser er når en forbruger har 

husket en pris, eksempelvis en normal forhandlerpris, og bruger denne som en referenceramme. 

Forbrugeren bruger så denne ramme til at sammenligne den observerede pris. Der findes mange 

typer af referencepriser, herunder en fair pris, en typisk pris, den sidste pris man har betalt, øvre 

prisgrænse, lavere prisgrænse, konkurrence prise, forventede pris og typisk udsalgspris. Sælgere 

prøver ofte at manipulere med disse referencepriser. Dette gør de ved for eksempel at placere et 

produkt blandt dyre konkurrenter for at vise at produktet tilhører samme klasse. I stormagasiner 

udstilles kvindetøj i separate afdelinger der er differentieret af pris og kjoler, som man kan finde i 

de dyrere afdelinger betragtes ofte at være af bedre kvalitet. Markeds førere opfordrer også til 

referenceprissænkning ved at angive en høj pris foreslået af producenten, ved at angive at produktet 

bliver prissat meget højere eller ved at på en konkurrents høje pris.   

Når forbrugerne fremkalder en eller flere af disse referencerammer, kan deres opfattede pris variere 

fra den angivne pris. Dette kan have større indflydelse på sandsynligheden for køb, når den 

opfattede pris er lavere end den angivne pris. Forbrugernes forventninger spiller også en central 

rolle i deres respons på pris.  

Dygtige marketingfolk forsøger ofte at opdele prisen i mindre dele for at få en relativt dyrere vare 

til at se billigere ud, og for at signalere den bedst mulige værdi. Eksempelvis, kan et årligt 

medlemskab på 350 kr. se dyrere ud end et på under 30 kr. om måneden, selvom totalerne af disse 

to er de samme. 

																																																													
8	Kotler,	Philip	”Marketing	Management”	s	654-655	
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Pris og kvalitet relationen 

Mange forbrugere bruger pris som indikator for kvalitet. Denne prispræmie strategi, hvor priserne 

bliver sat højere, fordi man mener, at det vil øge forbrugernes ønske om at få produktet, er mest 

effektiv ved ego-følsomme produkter som parfumer og dyre biler. En dyr flaske parfume koster 

eksempelvis 700 kr. og indeholder eksempelvis kun duft tilsvarende til 70kr., men en forbruger, der 

vælger at købe den dyre parfume som en gave viser hermed, hvor meget hensyn han/hun har til 

modtageren af gaven.  

I forhold til dyre biler er det almindeligt at der drages sammenhæng mellem pris og kvalitet. Biler 

med høj pris opfattes til at have høj kvalitet, samtidigt med, at biler af høj kvalitet opfattes som 

dyrere end de reelt er. I tilfælde hvor, der er informationer om kvalitet tilgængelig, bliver prisen 

anset mindre som en kvalitetsindikator og mere som en omkostning. På samme måde som at høj 

pris kan indikere kvalitet, kan høj pris også være indikator for at et produkt er eksklusivt, begrænset 

og mindre tilgængeligt.  

Dette appellerer til forbrugere, der ønsker luksus og status. Der er nogle virksomheder, der 

retfærdiggør en høj pris med eksklusivitet og for at fremhæve unikhed. Efterspørgslen kan stige i 

takt med højere priser, da forbrugere, der ønsker unikke produkter, forbinder den høje pris med, at 

der er færre forbrugere der vil have råd til at købe produktet. Luksusproducenter af parfumer, 

smykker og andre lignende produkter understreger ofte eksklusivitet i deres 

kommunikationsbeskeder.  

Ifølge teori om pris, har prisen mindst to funktioner for forbrugeren, en positiv funktion og en 

negativ funktion. En positiv funktion er, når en højere pris indikerer bedre kvalitet. Den negative 

funktion er det finansielle aspekt, som handler om hvor meget en forbruger skal ”ofre” økonomisk 

for at få produktet.  

Pris-endelser  

Når en forbruger ser en pris sat til 299 i stedet for 300, så associerer de dette med 200 kr. i stedet for 

300 kr. De har en tendens til at anse priserne fra venstre til højere i stedet for at runde prisen op, 

hvilket gør at mange sælgere mener, at priserne bør ende i et ulige antal.	En anden årsag til at 

brugen af ”9” på slutninger af priserne er, at forbrugere forbinder dette med udsalg og rabat.  
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Dette betyder også, at en virksomhed som ønsker at fremstå som en, der har høje priser, bør undgå 

at bruge priser der ender med ulige tal. Der er en undersøgelse, hvor prisen på en kjole blev sat op 

fra 34 euro til 39 euro og dette øgede efterspørgslen på kjolen med en tredjedel. Derimod var 

efterspørgslen uændret, da kjolens pris blev sat op fra 34 til 44 euro. En anden undersøgelses 

resultater indikerer, at ændringer mellem lige under et beløb, som for eksempel 29.99, og runde 

beløb, såsom 30, påvirker forbrugeres købsbeslutning.  

Priser der ender med 0 og 5 anses for at være lettere for forbrugere at fortolke og at hente fra 

hukommelsen, og derfor er det også brugt af producenterne. En anden metode til at stimulere 

efterspørgsel er ved at sætte udsalgs-skilte op ved siden af priserne, så længe der ikke er for mange 

af dem. Hvis der er et overforbrug af udsalgsskilte i en produktkategori kan dette medføre fald i 

efterspørgsel og salg. Det er mest gavnligt, at nogle varer i en kategori har udsalgsskilte. Disse 

prisfastsættelses metoder, der frempromoverer salg, bliver mindre effektive, jo mere de er brugt. De 

har mest indflydelse på forbrugere, der har dårligere viden om prisen, eksempelvis hvis det er en 

vare forbrugeren sjældent køber. Begrænsning på udsalget, såsom at tilbuddet kun gælder i de 

kommende tre dage, kan også hjælpe med at stimulere salg.  

 

 

2.5.2. Prisfølsomhed 
	

I forhold til prissætning er det relevant at tage i betragtning, at der findes prisfølsomme forbrugere 

og at alle forbrugere godt kan være prisfølsomme i forskellige situationer. Derfor er det vigtigt at 

forstå, hvad der påvirker prisfølsomhed hos forbrugere.  

Der er ifølge litteraturen, forskellige situationer, der mindsker prisfølsomhed. Overordnet er 

forbrugere mindre følsomme overfor lave omkostninger og vare, som de sjældent køber. Der er 

også mindre prisfølsomhed overfor varer, der har få eller ingen erstatninger eller konkurrenter. 

Forbrugere, der er langsomme til at ændre deres købsvaner har også tendens til at være mindre 

prisfølsomme. Når forbrugere mener, at den høje pris er berettiget eller de ikke har så nemt ved at 

opdage den høje pris er de også mindre følsomme overfor prisen. Producenterne og virksomhederne 

har tendens til at fokusere på produktegenskaber, og opdager derfor ofte ikke den værdi, som de 

faktisk giver deres forbrugere. I stedet for at fokusere på de værdiforøgede argumenter, som de 



Side	43	af	146	
	

kunne opkræve, ser de serviceelementer som salgsincitamenter. Virksomheder tilbyder tjenester til 

at differentiere deres produkter uden at opkræve dem.  

2.5.3. Opfattet værdi prisfastsættelse 
	

Flere og flere virksomheder baserer deres prisfastsættelse på forbrugernes opfattet værdi. Opfattet 

værdi består af flere elementer, såsom forbrugers opfattelse af produktets ydeevne, 

garantikvaliteten, evnen til at levere til tiden, kundeservice og leverandørens omdømme, 

troværdighed og agtelse.   

Virksomheder skal være i stand til at levere den lovet værdi, og forbrugeren skal kunne opleve 

denne værdi. Virksomheder bruger elementer såsom reklame og salgsstyrke til at kommunikere og 

forbedre den opfattede værdi i forbrugernes sind. Det er afgørende at forbrugere sætter pris på den 

samlede værdi af et produkt eller et serviceudbud. Eksempelvis som en børnetøjsbutik mormor.nu 

har gjort, ved at beskæftige mere end 75 bedstemødre fra alle dele af Danmark til at skabe håndlavet 

børnetøj og sælge det online. De er nu i stand til at styre præmiepriser på grund af sin evne til at 

bringe værdier såsom nostalgi, historiefortælling, ægthed, design, stil og unikhed sammen i et 

enkelt koncept.  

Virksomheden fokuserer på at skabe håndlavede kvalitetstøj af ren uld, alpakauld eller bomuld for 

at øge vigtige aspekter af forbrugeroplevelsen. Alt dette gør de for at tilføje en følelse af unikhed og 

ægthed i hvert stykke tøj som de leverer med et lille navneskilt af den bedstemor der lavede varen. 

På grund af højere opfattet kvalitet skaber produkterne moderne krav til moderne børnetøj samt for 

gammeldags kvalitet og ærlige materialer.   

Men selv når et firma hævder, at dets tilbud leverer mere samlet værdi, vil ikke alle kunder reagere 

positivt. Der er altid et segment af købere, der kun bryder sig om prisen. Andre købere har mistanke 

om, at virksomheden overdriver sin produktkvalitet og -tjenester. Et selskab installerede sit software 

system i en eller to fabrikker, der drives af en kunde. Den omfattende og veldokumenterede 

omkostningsbesparelse overbeviste kunden om at købe softwaren til sine andre fabrikker. 

Nøglen til prisfastsat prisfastsættelse er at levere mere værdi end konkurrenten og demonstrere dette 

til potentielle købere. Dybest set skal et firma forstå kundens beslutningsproces. Virksomheden kan 

forsøge at bestemme værdien af sit udbud på flere måder: ledelsesdomme inden for virksomheden, 

forbrugerbedømmelsesdata, værdi af lignende produkter, fokusgrupper, undersøgelser, 

eksperimenter, analyse af historiske data og conjoint-analyse.   
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3. Udarbejdelse af undersøgelsen 
	

3.2. Teoretiske overvejelser 
	

Indpakning er mange ting som vi har defineret i tidligere afsnit under den teoretiske 

referenceramme. Der bliver følgende opremset de vigtigste aspekter, som vi har bygget vores 

undersøgelse ud fra. Indpakning er det første en forbruger oplever af en vare. Det er visuel stimuli 

der skaber opmærksomhed på varen og gør den attraktiv for forbrugeren. I vores undersøgelse er 

fokus netop på dette. Det visuelle førstehåndsindtryk en forbruger danner sig når de ser en vare.  

I vores gennemgang af hvad indpakning er, inddeles indpakning også til at have tre 

hovedelementer: kommunikation, funktion og miljø. I vores undersøgelse fokuseres der på 

kommunikationsdelen, samt funktion. Ved at have smagsprøve, der aktiverer de sensoriske 

egenskaber, med i vores undersøgelse giver det en slags ”brug af produktet” med i vores 

undersøgelse.  

Indpakning i vores undersøgelse betegnes således som udseende af indpaknings forside, da det er 

hvad en forbruger ved indkøbssituation vil se som det første, det vil sige før produktet er blevet 

taget op. Det er design, et sammenspil mellem elementerne, der undersøges. Dette sammenspil 

menes at skabe bestemte atmosfærer hos potentielle forbrugere og disse atmosfære fører visse 

forventninger med sig, der giver anledning til forskellig kvalitetsopfattelse og vurdering af 

prisfastsættelse.  

3. 3. Valg af chokolade 
	

Der er en del grunde bag valget af mørk chokolade til undersøgelsen. Da selve undersøgelsen skulle 

designes var et af de første aspekter der skulle afgøres, hvilken konkret dagligvare der skulle 

undersøges med. Valget faldt på mørk chokolade og dette blev ret hurtigt besluttet. På trods af dette 

er alternativer blevet overvejet, såsom bl.a. kaffe og kager. Mørk chokolade blev vurderet, som det 

bedst egnede målingsparameter på baggrund af forskellige grundlag. En af grundene til, at 

chokolade virkede, som et naturligt valg for denne undersøgelse er, at vi vurdere at der ville være 

flere potentielle deltagere til en undersøgelse med chokoladesmagning.  
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Dette var en relevant faktor, da undersøgelsesdesignet skulle vælges. Der er mange forbrugere, der 

nyder et stykke chokolade og er mere villige til at ville deltage i en undersøgelse og svare på nogle 

spørgsmål, hvis det betyder at de får en motivationsfaktor i form af ”gratis” chokolade. De får noget 

nydelse i form af chokolade for at ytre deres meninger og vurderinger af chokolade. Chokolade 

formodes at fremkalde en glædesfølelse hos deltagerne og gøre, at de deltager med en positiv 

tilgang til at være med i en undersøgelse frem for at føle, at de bliver ”presset” til deltagelse i en 

undersøgelse, som de måske ikke ellers ville have så stor interesse for.  

Der antages, at der er flere potentielle testpersoner ved en fødevare såsom chokolade, fremfor 

eksempelvis kaffe, som ikke drikkes af alle. Naturligvis spiser heller ikke alle mørk chokolade, men 

der er større chance for, at flere potentielle deltagere ville afvise en undersøgelse ved at svare, at de 

”ikke drikker kaffe”, hvorimod det ikke er lige så udbredt at sige ”jeg spiser ikke chokolade”. 

Derudover er kaffe ikke for alle kaffeforbrugere en decideret nydelse. Spiser man chokolade er 

formålet som regel nydelse, hvor kaffe kan indtages af andre årsager og nogle forbrugere ikke er 

lige så vilde med eksempelvis selve smagen. Kaffe indtages af nogle forbrugere udelukkende for 

dets virkning, hvor det antages at det er sjældnere, at dette gør sig gældende ved chokolade.  

Et andet men meget relevant aspekt til hvorfor valget faldt på chokolade er, at det er et færdigt 

produkt ved køb og ikke kræver tilberedning eller andet, som kan påvirke den sensoriske oplevelse 

af produktet. Et produkt, der kræver den mindste form for tilberedelse, kaffe eller for eksempel 

tomat på dåse, ville være mindre egnet at undersøge med, da vores tilberedelse også ville kunne 

påvirke smagen og oplevelsen. For at blive ved kaffe, som også blev overvejet som et alternativ, 

kan præference til type af kaffe, herunder espresso, filterkaffe eller stempelkaffe for at nævne de tre 

mest almene, påvirke opfattelsen af selve kaffen. Derudover, kan hvordan deltagerne er vant til at 

drikke deres kaffe, såsom med mælk, sukker og andet, også have påvirket udfaldet og gjort det 

sværere for os at have fælles målingsparametre. Endnu en udfordring havde været at holde den 

varm og servere den ved rette temperatur. Alle disse overvejelser gjorde os sikre på, at chokolade 

var mere ligetil med mindst mulig støj. 

I modsætning til kage og også kaffe er det nemmere at sætte en fælles parameter for chokolade og 

man skal ikke i samme grad tage typer og sorter og form i betragtning.  

Opsummering er at valget af chokolade blev foretaget på baggrund af, at chokolade har bedre odds 

for at få flere deltagere, der er positivt indstillet til selve undersøgelsen.  
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Dette bedømmes som værende relevant,for, at deltagere er mere villige ikke kun til at deltage, men 

også til at være mere aktive under selve undersøgelsen.  

Efter at valget faldt på chokolade, blev der besluttet, at det skal være almindelig, mørk chokolade. 

Ved almindelig forstås, at der ikke er tilføjet andre smage og/eller tilføjet nødder eller lignende. 

Mørk chokolade blev det af to grunde. Først og fremmest associeres mørk chokolade med kvalitet, 

renere chokolade og sundhed. En anden begrundelse var, at undersøgelsen skulle udføres på voksne 

deltagere og det blev formodet, at der er flere ,der foretrækker mørk chokolade.  

I vores overvejelser ved valg af selve chokoladen har vi bevidst valgt lidt forskellig prisklasse, da vi 

arbejder med sammenhæng mellem pris og kvalitet, og der forventes, at der er en positiv 

sammenhæng mellem disse to. Vi har valgt en billig chokolade, en mellempris chokolade og en dyr. 

Derudover har vi også orienteret os på kakaoindhold, hvor vi har valgt, at den dyreste chokolade 

skulle være den med højst kakaoindhold, for at være mere ren. Mellempris chokolade havde det 

mindste indhold af kakao og den billigste havde næsten det samme, men en smule højere. Vi har 

valgt at orientere os efter kakaoindhold, da vi har researchet os frem til, at der er en stigende 

tendens fra forbrugerne om at gå efter et højere kakaoindhold. I research om chokolade har vi fra 

eksperter fundet frem til, at der er meget mere bag end blot selve kakaoindholdet, men da vi har 

taget udgangspunkt i forbrugerne og fra deres perspektiv, har vi holdt os til kakaoindholdet. Vi har 

derfor besluttet ikke at have chokolader på under 70% kakaoindhold. Den dyre chokolade med 

højest indhold har vi købt i en specialforretning, hvor vi har haft mulighed for at spørge ind til dens 

kvalitet i forhold til producenters kvalitetsparametre, hvor de forklarede os lidt om forskellen og 

selve chokoladefremstillingsprocessen. Vi har på baggrund af dette vidst, at mindst en af 

chokoladerne opfyldte kravene til kvalitetschokolade, hvilket betyder at den var uden 

tilsætningsstoffer og lignende.  

 

3.4. Hensigt med undersøgelsen 
	

Vores hensigt med undersøgelsen er, at se på sammenhængen mellem smag, sind, det visuelle og 

pris. I forhold til den typiske købssituation starter vi med en modsat rækkefølge end hvad en 

forbruger sædvanligvis oplever. Den almene rækkefølge og den som der typisk gås efter/følges 

inden for forbrugeradfærd feltet er prepurchase – purchase – postpurchase. Pre-purchase er fasen 

inden man har foretaget et køb, hvor en forbruger vælger varer og ser på alternativer.  
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I en købssituation kan det eksempelvis være i et supermarked, hvor forbrugeren ser på forskellige 

varer og tager en beslutning. Purchase er, når forbrugeren foretager selve købet af den valgte varer, 

og post-purchase er efter købet. Det er efter købet, at forbrugeren smager selve varen og danner sig 

en mening om denne. Der forekommer situationer, hvor dette ikke gør sig gældende, som for 

eksempel når der uddeles smagsprøver ved introduktion af nye varer. En forbruger vil på dette 

tidspunkt foretage en form for evaluering af produktet, enten ubevidst eller bevidst. Når evaluering 

er bevidst, betyder det, at forbrugeren bevidst tænker over sin mening om en vare. En ubevidst 

evaluering sker, når en forbruger danner sig en mening om og holdning til varen på et ubevidst plan. 

Begge typer evalueringer fører til, at forbrugeren kan drage brug af dem i forbindelse med valg af 

varer. Deres bedømmelse af varen bliver i hukommelsen, eksempelvis som en neutral, positiv eller 

negativ oplevelse, og de kan gøre brug af den efter behov ved at hente det frem fra deres 

erindringer. Dette danner grundlag for tidligere erfaringer.  

3.5. Forundersøgelse  
	

Da vi til denne undersøgelse valgte at beskæftige os med blandt andet chokoladeindpakninger, 

startede vi med at undersøge, hvilke indpakninger vi kunne vælge til vores undersøgelse. Vi 

besluttede os for, at vi ville have tre forskellige indpakninger, da vi havde valgt tre forskellige 

chokolader. Efter at have besluttet dette, vurderede vi, at vi ikke ville have kendte mærker med. 

Dette var for at undgå på forhånd dannede meninger og holdninger, samt eventuelle tidligere 

erfaringer respondenterne kan have med disse. Vi foretog en internetsøgning, hvor vi ledte efter 

forskellige chokoladeindpakninger, der ikke er så kendte for danske forbrugere. Det blev til 34 

forskellige chokoladeindpakninger9, som vi yderligere inddelte i tre overordnede kategorier. Dette 

gjorde vi ved at undersøge indpakningerne og deres tilhørende designelementer. De tre kategorier vi 

valgte var traditionel, excentrisk og sensuel. Den traditionelle kategorier definerede vi som værende 

et klassisk udseende.  

Dette kunne repræsentere et meget typisk chokoladeindpakningsdesign, der ofte ses og associeres 

med mørk chokolade, og som ikke adskiller sig særlig meget fra hinanden. På denne måde kan den 

for nogle betragtes som kedelig. Det klassiske look kunne også repræsentere et mere elegant 

udseende, med et brug af mørke farver og ikke så stor farvevariation.  

																																																													
9	De	34	billeder	er	på	bilag	1	



Side	48	af	146	
	

Under den excentriske kategori definerede vi, alt hvad der virkede kunstnerisk, farverigt, 

humoristisk og utraditionel. Denne kategori blev valgt, da vi mente, at der var mange indpakninger, 

som man ikke vant til at se i butikkerne. Nogle gjorde brug af stor farvevariation, og andre brugte 

utraditionelle skrifttyper, såsom barnlig og useriøse. Der var også nogle indpakninger, der var 

meget abstrakte og udtryksfulde med skarpe linjer og ”skæve” illustrationer.  

Den sensuelle kategori kunne vi ikke modstå at vælge, da nogle indpakningsdesign meget tydeligt 

spiller på det forføriske element. Disse indpakninger defineres som både romantiske og som nogle 

der bærer mere præg af seksuelle, ”after-dark”10 elementer. Med seksuelle præg menes der de 

indpakninger, hvor designet ligner præventionsmidler.  

For at det ikke blot afspejlede vores egne associeringer og holdninger, lod vi det testes af ti 

fremmede forsøgspersoner, herunder to chokoladeeksperter. Vi testede billederne ved at lade 

testpersonerne selv inddele dem i de tre ovennævnte kategorier. 11Ved at se på hvilke indpakninger, 

der gik igen i de forskellige kategorier, fandt vi frem til de tre endelige indpakninger, der blev brugt 

i undersøgelsen.  

 

3.6. Undersøgelses design 
	

1. Individuelle interviews 

Testpersoner bliver adskilt individuelt selv hvis de er blevet spurgt i grupper. Vi vil ikke have 

gruppedynamik og tager alle deltager adskilt en af gangen. Dette har vi besluttet fordi vores fokus 

er på en individuel forbrugers mening og individuelle dannelse af evaluering, egne indtryk og 

oplevelse af smag. Alle disse kan være meget forskellige og vi vil ikke have, at deltagere påvirker 

hinanden og/eller baserer deres svar på hvad andre har sagt og/eller ikke har sagt, valgt eller gjort.  

2. Udfyldelse af skema  

Det første deltagerne vil opleve er, at de får udleveret et skema, som de skal udfylde. Skemaerne er 

nogle A4 sider klipset sammen i toppen12, som de løbende skal bladre i alt afhængig af, hvor i 

undersøgelsen de er, og det bliver de løbende informeret om. Dette vil fungere som et slags note-

																																																													
10	After-dark	en	betegnelse	vi	her	vælger	at	bruge	for	at	referere	til	nattetimerne.	
11	Bilag	2	og	3	illustrerer	testpersoners	inddelinger		
12	Se	bilag	4	Skema	
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hæfte for dem. De bliver testet og skal løbende selv være ”involveret og aktive” ved at skrive deres 

egne svar ned.  

Vi har gjort det sådan af flere årsager, både for at vi ikke skal sidde og udfylde yderligere under 

undersøgelsen, så vi i stedet kan notere ned, hvis der er andet vi observerer sideløbende som kan 

være interessant eller uventet (adfærd, udtalelser, eks: hvis de er meget længe om visse ting eller 

andet), men primært for at involvere dem, da vi også mener det måske kan motivere dem til at være 

mere aktive og snakke/skrive mere. Ved at lade dem udfylde selv, regner vi med at de vil føle sig 

lidt mere afslappet og lidt mindre som forsøgskaniner.   

Derudover, vil de være optaget af udfyldelsen af deres skema, mens vi mere diskret kan notere 

småting ned hvis vi føler, at der er et behov for det.  

3. Fremvisning af chokolade  

Vi har udvalgt tre chokolader en billig, en mellempris og en dyr.  

Billig: den billigste, Lidl Bellarom 12kr. 74% kakaoindhold,  

Mellempris: Bjørnsted 22kr. 70% kakaoindhold,  

Dyr: Hotel Chocolat, 50kr. 85% kakaoindhold  

Deltagerne får IKKE besked, om den reelle forskel, som der er på chokoladerne. De får at vide, at 

de skal til at smage nogle gode kvalitetschokolader. Dette gør vi får at undgå at de bliver påvirket 

under undersøgelse til automatisk at ”gætte”, hvilken der er den billige og lignende. Vi får at se 

deres ”sande smagsoplevelse”, når de efterfølgende skal vurdere pakken. Hvis de allerede ved, at 

der eksisterer en forskel på chokoladerne, vil de begynde at sætte både chokoladen og efterfølgende 

indpakningen i bokse (forskellige prisklasser) baseret på den viden. Det er deres egen vurdering af 

æskerne vi vil høre. Hvorvidt nogle virker ”kedelige” og mere som den chokolade de måske synes 

var ”kedelig” (intetsigende for dem). Samtidigt kan vi se om det stadig er noget for dem som virker 

som ”billig” eller midt imellem selvom de tror at de alle er dyre.   

De tre forskellige chokolader er blevet hakket (ikke revet eller smeltet) i tre forskellige fryseposer 

med zipp-lås. Poserne markeres diskret med x, y og z, for at vi kan kende forskel på dem.  

x: dyr, y: mellem og z: billig 

Dette ved deltagerne intet om. 
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Der bliver taget helt nye ens muffins engangsforme og de tilhørende zipp-lås poser bliver åbnet og 

en lille tang vil blive brugt for at putte noget hakket chokolade i hver. (Begge dele er af 

hygiejnemæssige årsager, både visuelt for deltagerne og reel hygiejne)  

 

Vi vil nu bede deltagerne om at smage på chokoladerne for at vurdere dem og sætte tallene 1, 2 og 3 

ved siden af, hvor 1 står for den de mest foretrækker og 3 er den de mindst foretrækker af de 3 

chokolader.  

4. Fremvisning af indpakninger 

Vi har tre billeder af indpakningsæsker der er i en passende størrelse der ca. tilsvarende en 

gennemsnitlig størrelse på en chokolade æske og deltagerne vil blive bedt om at kombinere dem 

med de smagte chokolader. Samtidigt vil deltagerne kunne se billederne i deres eget skema. 

5. Forslag til bagsidetekst 

De bliver bedt nu bedt om at udfylde hvordan en bagsidetekst ville se ud.  

6. Pris som en variabel (de skal selv finde på en pris) 

Afslutningsvis vil de blive bedt om selv at skrive deres egne bud på pris ned ved hver chokolade.  

Der vil under dette trin stå i skemaet, at en kvalitetschokolade koster mellem 20-250kr. 	

 

	

3.7. Fejl og mangler i undersøgelsen 
	

I vores undersøgelse har vi taget udgangspunkt i respondenternes udtalelser og det har været vores 

hovedsagelige data. En af de ting som vi ville have gjort anderledes var måske, at have filmet 

deltagerne så vi også kunne deres kropssprog med, samt starte optagelserne før forklaring af 

undersøgelse og lade den køre efter undersøgelsen. Dette er fordi vi at en del af deres reaktioner 

også lå i deres mimik og væremåde, og var dette var meget spændende at se. Med hensyn til 

lydoptagelserne, har vi oplevet, at respondenterne ofte have spændende udtalelser både før og efter 

undersøgelsen, som desværre ikke er kommet med i lydfilerne, men kun er blevet noteret ned af os 

selv. På trods af, at vi har forsøgt at give respondenterne frie tøjler og trygge rammer, kan det ikke 

vides om de har sagt alt hvad de virkelige mente. Vi har undervejs været meget opmærksomme på 
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deres kropssprog og udtalelser, samt vores egen adfærd. Med dette menes der, at vi har gjort meget 

ud af at aflæse deltagerne og justeret vores adfærd ud fra det. Vi har forsikret dem om, at det er en 

anonym undersøgelse, som kun vil blive brugt i forbindelse med akademisk forskning. Da det skal 

være tilgængeligt for uddannelsesinstitutionen har vi yderligere undladt at bruge respondenternes 

fulde navn. De har kun skulle udfylde initialer, køn, alder og beskæftigelse. Vi har undervejs gjort 

respondenterne opmærksomme på, at der ikke er noget facit og at vi udelukkende er interesserede i 

deres personlige mening. Når vi har mærket usikkerhed fra nogle af deltagerne, har vi forsøgt at 

dæmpe deres usikkerhed ved at minde dem om at intet svar er rigtigt eller forkert, samt at føre 

samtaler med dem for at berolige dem. Da dette var en undersøgelse, og deltagerne frivilligt sagde 

ja til at medvirke, kan det forventes, at respondenterne måske har anstrengt sig og følt sig presset til 

at sige noget smagen, hvor de i en almindelig kontekst ikke ville kunne. Dette leder yderligere hen 

til, at vi ikke kan være helt sikre på, hvor reelle deltagerne har været. Det er er endnu en af 

grundende til, at vi forsikrede deltagerne om, at vi udelukkende ville høre deres meninger, uanset 

om de var positive eller negative.  

En anden mangel som vi er stødt på ved udførsel af undersøgelsen er en som nogle af deltagerne har 

påpeget for os. Der var et par af deltagerne, der pointerede, at de gerne havde haft noget vand til at 

skylle deres mund med imellem smagningerne af chokoladerne. Ved udarbejdelse af 

undersøgelsesdesignet har vi ikke overvejet at tilbyde respondenterne vand under undersøgelsen. 

Efter at have modtaget nogle kommentarer om dette, har vi overvejet, om vi skulle indføre dette 

eller ej. Da vi ikke har nok viden om, om dette potentielt kunne påvirke respondenternes oplevelse, 

har vi valgt at være konsekvente gennem hele undersøgelsen og undlod det. Vi har haft indbyrdes 

diskussioner om, hvorvidt vand kunne påvirke konsistens af chokoladerne. Vi overvejede om koldt 

vand kunne medføre afkøling af tungen og som følge heraf kunne få konsistens til at virke tør og 

grynet. Ligeledes overvejede vi om lunken vand kunne give en mere cremet fornemmelse af 

chokoladerne.  

Da vi startede med at designe undersøgelsen, var vi meget opsat på at sikre os at respondenterne 

ville sige noget. Grundet dette lavede vi et udførligt skema for at gøre det nemmere for 

respondenterne. Vi prøvede at tage højde for de deltagere, der måske ville have nemmere ved at 

skrive og sværere ved at snakke. Det var i forhold til konstruering af en potentiel bagsidetekst, som 

vi mente, at nogle respondenter ville have sværere ved at tale højt om. Vi fandt ud af, at dette ikke 

var tilfældet og at vores respondenter var rimelige gode til at komme med forslag til bagsidetekster. 

Til gengæld oplevede vi nærmest, at det forstyrrede flowet i undersøgelsen lidt.  
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Efter et par gange, hvor vi følte at samtalen i interviewet blev lidt brudt af denne ”skrive-pause” 

besluttede vi, at give respondenterne frit valg om at sige eller skrive det, hvoraf de fleste valgte at 

sige det højt i stedet.   
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Del 2 
	

4. Data 
	

4.1. Introduktion til primærempiri  
	

Der vil først være en gennemgang af empirien, som vi har valgt at betegne som ”raw data”, da vi 

forsøger ikke at komme med fortolkninger af data eller analyser, men blot at fremstille de fleste 

relevante udtalelser i vores undersøgelse. Ønskes der mere detaljeret indtryk af selve interviewene 

og flere udtalelser, henvises der til bilag. Da vores undersøgelse indeholder forskellige dele som 

deltagerne er blevet udsat for, har vi valgt at bruge den samme gennemgang både da vi fremlagde 

undersøgelsesdesignet og da vi udførte selve undersøgelsen og der er derfor blevet brugt den samme 

inddeling i fire forskellige trin nedenfor under datagennemgang og i bilag ved transskribering, som 

undersøgelsesdesignet og i samme rækkefølge som da undersøgelsen blev udført.  

Andet trin er vores observeringer sammenlagt med data og fortolkning af data, udtalelser og 

deltagernes adfærd.  

Det tredje trin i analysen er sammensætning af data, samt fortolkningen af denne sat op imod vores 

teoretiske referenceramme.  

Afslutningsvis vil der være en opsummering af hvad vi har fundet frem til i form af en konklusion 

og perspektivering der forklarer ud fra vores undersøgelse hvad der kan arbejdes videre med.  

 

4.2. Dataindsamling af kvalitativ analyse 
	

Under datagennemgangen er deltagernes udtalelser blevet inddelt efter de forskellige trin der har 

været i undersøgelsen. Første trin er vurdering af chokoladen, hvor der fokuseres på deres 

smagsindtryk, indtryk af chokoladen og vurdering af denne. Andet trin i undersøgelsen er når 

deltagerne forbinder de tre emballager med de tre chokolader. Her fokuseres der på deres indtryk og 

kommentar til udseendet af emballagerne, samt hvilke chokolader de har forbundet dem med, i 

særdeleshed hvorfor de har forbundet dem med de pågældende chokolader. Tredje trin er hvilken 

bagsidetekst deltagerne vil tilskrive de forskellige indpakninger i sammenspil med chokoladerne, 

som de selv har forbundet sammen.  
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Her har deltagerne fået frie tøjler og er ikke blevet begrænset, men haft lov til at skrive/udtale sig 

om hvilken type information og/eller konkrete tekster de gerne så på bagsiden af chokoladerne. 

Fjerde trin er fastsættelsen af pris på chokoladerne, men dette trin er blevet undladt i 

gennemgangen, da det ville være for overvældende for en læser.13 Under fremstilling af alle 

udtalelser gøres der opmærksom på at for at gøre det mere overskuelig at de mest centrale udtalelser 

er blevet udvalgt og forsøgt at indordnes den rækkefølge der er blevet fremlagt, men testpersoner 

har ikke altid sagt det i præcis rækkefælge og har eksempelvis sprunget frem og tilbage mellem 

forskellige æsker og/eller der kan have været spørgsmål fra interviewer undervejs o.andet. som er 

valgt at blive undladt i gennemgangen af udtalelser og der markeres med ”…” hvor dette er gjort.   

 

4.2.1. Dataindsamling første trin 
	

Trin 2 i undersøgelsen – vurdering af chokoladen 

Under trin et i undersøgelsen blev respondenterne udsat for sensorisk stimuli af smag. De fik tre 

forskellige chokolader: x, y og z.  Ved at smage på chokoladerne har vi observeret hvorvidt 

respondenterne kan smage forskel og danne smag uden at have andre stimuli til at påvirke dem 

(indpakning o. lign.) og for at se hvilke ord de tilskriver smagene hvis de kan smage forskel/danne 

sig en smag samt hvad de ytrer omkring kvalitet.  

Respondenternes evne til at smage forskel på de tre chokolader: 

Respondent RZ, MVU, AK, LF, JB, LA, AAJ og MHL kunne godt smage forskel på alle tre 

chokolader. Respondent LA udtaler dog ”… de er jo alle sammen mørk chokolade så de smager 

rimelig ens”. 

Respondent SBS, DZ, nr. 5, IMSE kunne ikke smage forskel på alle tre men på nogle af dem.  

Respondent VN og MJ kunne ikke rigtigt smage forskel på chokoladerne.  

Respondenternes nummerering af chokoladerne: 

Respondent RZ, SBS, DZ, nr 5, IMSE, MVU, AK, LF, JB, LA, AAJ og MHL var alle i stand til at 

nummerere og gav dem forskellige tal på trods af at nogen af respondenterne synes at nogen af 

chokoladerne var ens gav de dem forskellige tal (1 til 3) 
																																																													
13	Uddybes	i	afgrænsning	
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Respondent VN og MJ der sagde de ikke kunne smage forskel på chokoladerne gav samme 

nummerering. VN udtalte ”Jeg kunne ikke mærke nogen særlig forskel, for mig mindede de meget 

om hinanden og jeg synes at alles kvalitet var fin” og hun satte 1 (altså bedste) ud for alle 

chokoladerne. Respondent MJ udtalte ”Jeg synes at det smager af det samme, så det er bare 2 hele 

vejen” hvorefter interviewer spørger ”hvorfor ikke 1 eller 3?” og MJ svarer: ”Fordi det ikke er, jeg 

har smagt bedre og jeg har smagt værre…”   

 

Respondenternes beskrivelse af smagen: 

Om chokolade x ( 85% kakaoindhold, dyreste chokolade fra Hotel chocolat) blev der sagt: 

Resp. RZ: ”…ret bitter…nok en høj kakaoprocent… lidt tør til min smag” 

Resp. Nr. 5: ”meget grynet på en eller anden måde. Og så er der ret meget kakao i vil jeg mene. Og 

så lidt bitter men det gør faktisk ikke noget…” 

Resp. IMSE: ”Hm, den er meget bitter, jeg kan ikke så godt lide bitter chokolade...” 

Resp. MVU: ”Puha det er mørk chokolade, hva? Mørk chokolade kan jeg ikke lide.” 

Interviewer: ”De er alle sammen mørk chokolade.” 

Resp. MVU: ”Alle sammen? Åh nej… For det første er det mørk chokolade, det kan jeg ikke lide. 

Og den er rigtig pulveret agtig i forhold til billig chokolade som jeg er vant til…” 

Resp. AK: ”den er meget mørk i det og klart meget mere chokolade i. Altså ja den smager egentligt 

udmærket hvis man er til den slags chokolade.”  

Resp. LF: ”meget mørk chokolade.” 

Resp. JB: ”.. Lidt tør i starten men så kommer smagen så efterfølgende…” 

Resp. LA: ”… Den er rigtig god synes jeg, men nu er jeg også en hund for mørk chokolade så… jeg 

synes at den minder mig lidt om den der fødselsdagschokolade, den der med flagene på… den er jo 

nok lidt mere bitter. Den er jo ikke så mørk den der fødselsdags kogechokolade… og den er jo 

heller ikke super sød. Den er også lidt kedelig måske…” 

Resp. AAJ: ”… det smager lidt syntetisk… men med en god eftersmag af kakao…” 
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Resp MHL: ”Smager åbenbart som om der er meget kakaoindhold i det…” 

Om chokolade y (70% kakaoindhold, mellempris chokolade, bjørnsted) blev der sagt: 

Resp. RZ: ”Helt klart mere sukker i. Hmm, lidt mere min stil i forhold til, at den er lidt mere sådan 

tykkere i det og den ikke føles så tør på tungen. Men den smager sådan lidt sukkeragtig i forhold til 

den anden. Men man kommer også til at sammenligne dem meget når man smager dem sådan.” 

Resp. SBS: ”…mere sød end Z. Den er lidt for sød. Den er sød på en vulgær måde… det er ligesom 

at du bare har sukker i munden og ikke chokolade.” 

Resp. DZ: ”lidt mindre bitter.” 

Resp. Nr. 5: ”… lidt sødere i det. Det er som om der er en snert af spiritus eller et eller andet. Det 

er i hvert fald en af dem hvor man ligesom når man tager i en større blanding så er det en af dem 

man helst ikke vil…” 

Resp. IMSE: ”Hmm, den er også bitter, jeg tror at det er fordi jeg ikke så godt kan lide mørk 

chokolade.” 

Resp. MVU: ”Okay den er bedre… den er mindre pulver agtig… der er sådan noget der minder om 

marcipan i mørk chokolade som jeg ikke kan lide. Men den er bedre end den anden for den er 

mindre pulverformet i munden når man tygger igennem ikke.” 

Resp. AK: ”… den er ikke lige så mørk i det som den anden. Jeg føler at der er mere smag i den her 

end i den anden. Den anden overdøver munden… en lille smule sødere…” 

Resp. LF: ”Altså y i forhold til x, der er meget mere sukker i. Det kan man godt smage…” 

Resp. JB: ”Nu kommer smagen mere med det samme.” 

Resp. LA: ”…den er bedre synes jeg.. det er som om der er lidt mere dybde i den… den måske er 

lidt mere syrlig end den anden. Jeg ved ikke helt hvorfor jeg synes den smager bedre.” 

Resp AAJ: ”… overhovedet ingen smag af chokolade imens man tygger, men så smelter der noget 

chokolade på tungen efterfølgende…” 

Resp. MHL: ”… det smager som om at der er mere kakaoindhold i y end i z, men den smager meget 

ubalanceret på en eller anden måde.” 

Om chokolade z (74% kakaoindhold, billigste chokolade, Bellarom) blev der sagt: 
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Resp. RZ: ”Der er nærmest et eller andet lidt alkoholagtigt over den. Den er faktisk ret god, den 

tror jeg faktisk, er den jeg bedst kunne lide.” 

Resp. SBS:  ”… det mærkes at Z har højere kvalitet… ” 

Resp. DZ: ”… den er meget bitter.” 

Resp. Nr. 5: ”Det er det samme. Når man først lige bider i den så er der lige den der som man ikke 

rigtigt kan definere men som er sådan lidt sprittet eller lidt stærk… de her to var meget meget ens 

synes jeg.” 

Resp. IMSE: ”… jeg kan bedre lide z… den er mere sødere i det… mere chokolade, som chokolade 

skal smage efter min mening…” 

Resp. MVU: ”Uha, den kan jeg slet ikke lide…” 

Resp. AK: ”Den minder meget om y faktisk… måske en smule mørkere end y.” 

Resp. LF: ”Ej den er svær… Z er også sød i det men den er jeg synes smagen i den er lidt bedre end 

y… man kan godt smage den der chokolade smag… den var sød men ikke meget…” 

Resp. JB: ”… Ja der er smagen også længere undervejs, længere end x...” 

Resp. LA: ”… den er også meget god… den er ikke helt lige så spændende som y… de er jo alle 

sammen mørk chokolade så de smager rimelig ens.” 

Resp. AAJ: ”…også lidt syntetisk.. men smelter på en behagelig måde på tungen.. også kakao 

eftersmag på…” 

Resp. MHL: ”… der er ikke så meget kakao i den, den er meget balanceret…” 

Respondenternes udtalelser om kvalitet: 

Resp. RZ: ”skal jeg svare i forhold til hvad jeg bedst kan lide eller i forhold til hvad jeg tror der er 

mest kvalitetsfyldt.. det er jo ikke nødvendigvis det samme… jeg tror mindst jeg kunne lide nummer 

1 (x) men det kan godt være at den er mere kvalitet den smagte lidt mere af chokolade end nummer 

2 (y) gjorde.” 

Resp. SBS: ”Z er bedste kvalitet” 

Resp. MVU: ”Og de var alle sammen dyre chokolader?” 
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Interviewer: ”De er alle sammen gode kvalitetschokolader ja.” 

Resp. MVU: ”Nå jeg kan bedre lide dårlig kvalitet så.” 

Resp. AK: ”Jeg føler bare at y alligevel er mindre mørk. Z har alligevel lidt den der bitre, så y var 

sødere. Så det er simpelthen det jeg vurderer det ud fra. Jeg synes ikke at Z var dårlig men hvis jeg 

skulle købe en chokolade så er det det jeg vil gå ud fra.” 

Resp. LF: ”… jeg har oplevet at kvalitetschokolader er meget koncentrerede. Det skal være sådan 

mørk chokolade og det skal helst ikke være sådan meget sukker tilsat.” 

Resp. JB: ”… Der vil jeg bare tro at det bare er middel kvalitet… Den måde den er på, at det er 

tørt i starten. Det er som om at det har været opbevaret længe… Nu kommer smagen med det 

samme. Det vil jeg tro er højere kvalitet end x.” 

Resp. MJ: ”… jeg vil sige det er 2 hele vejen for det smager ens, sådan fra lidl, eller netto, den der 

sorte pakke.”  

Resp. MHL: ”… meget kakaoindhold i, det kan man jo anse som kvalitet da kakao er den dyreste i 

chokoladen… ud fra kvalitet så er det X men det er fordi jeg godt kan lide høj kakaoindhold, men 

det er i bund og grund for jeg ved at det er der er dyrest.” 

 

4.2.2. Dataindsamling andet trin 
	

Trin 2 i undersøgelsen- forbinde emballager med smagsprøver 

Deltagerne blev bedt om at forbinde de tre chokolade smagsprøver med efter deres vurdering af 

tilhørende indpakning (billeder A, B eller C) og de blev spurgt ind til deres valg.  

Om chokoladeindpakning A, der hører under klassisk look, blev der sagt: 

Resp. RZ: ”Den her er faktisk fordi at der står 100 på øh og jeg synes, at det var den der smagte 

mest af chokolade intenst.” 

Resp. VN: ”… for mig føltes den første mørk, så derfor mørk cover…” 

Resp. DZ: ”fordi indpakningen er mørk og det var den der smagte mest af bitterhed.” 
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Resp. Nr. 5: ”Jeg synes det er lidt svært” (siger hun inden billederne er lagt ordentligt på bordet). 

”Jeg må ikke smage igen vel?” Interviewer: ”Det må du godt.” Resp. Nr. 5: ”Det er mere så jeg 

kan holde øje med om det er smoked. Eller. Det er mere det. Ej det er godt nok svært. Bar et mini 

(stykke)… Nu prøver jeg også lige at dufte til dem først.” Længere pause. 30 seks stilhed.  

Resp. IMSE: ”… når jeg ser på pakke A tænker jeg, ok det er en meget mørk chokolade, lidt for 

bitter… Hvis jeg skulle sige noget om A, så synes jeg at den er pænere end de andre, mere 

kvalitetsmæssig, jeg kan lide farverne, den måde den er bygget op på eller lavet på hedder det… A 

ville jeg nok købe hvis jeg skulle bage en kage… jeg ville ikke spise den, men kunne bruge den til 

noget kage, bagværk. Pakningen er meget elegant og meget sådan ikke majestætisk, men sådan lidt 

over det almindelige niveau. ” 

Resp. MVU: ”Når det er 100% mørk chokolade…” 

Resp. AK: ”den her må være x” Interviewer: ”Du valgte den der var bitrest x sammen med A, er 

der nogen speciel grund til det eller?” Resp. AK: ”Ja fordi der står 100% chokolade på. Derfor 

simpelthen. Ehm. Det der, man kan selvfølgelig også sige at indpakningen også indbyder til at den 

er meget mørk i det. Interviewer: ”Er det farven der gør det?” Resp. AK: ”Ja farven og det røde 

også. Altså at der står med rød skrift.” Interviewer: ”Ja og hvordan tænker du på det med rød 

skrift?” Resp. AK: ”jamen generelt sådan sort med rød skrift det er sådan lidt mørke og blod og 

sådan det det bliver sådan lidt ekstremt. Selvom det bare er chokolade vi har med at gøre så har 

indpakningen alligevel meget at skulle have sagt.” 

Resp. LF: ”altså jeg ved ikke hvorfor, altså er det 100% ren?” Interviewer: ”Ja.” Resp. LF: ”Jeg 

tror det er x… når der står 100% så tænker jeg der var der slet ikke var noget sukker i den, den var 

i hvert fald meget tør konsistens.” Interviewer: ”Og du forbandt det med at der var høj 

kakaoindhold med at det var kvalitet?” Resp. LF: ”Ja, ja.” 

Resp. JB: ”… og A indpakningen den er bare sådan normal tror jeg. Den føles ikke lige så 

eksklusiv som B men heller ikke lige så billig som C.” 

Resp. LA: ”Må jeg spørge om, er det de rigtige eller skal jeg lade vær med at spørge om det?” ”.. 

åh det ved jeg ikke. Jeg tror måske hmmm, skal jeg sådan kigge på hvad der står på de der 

pakker?” ”… A’eren, den ser virkelig mærkelig ud synes jeg. Den har jeg ikke set før. Når det er 

100% simpelthen, wow. Der er en af dem der er på 100%, okay det aner jeg simpelthen ikke hvad 

for en af dem der er. Det kunne faktisk også godt være den kedelige (om x). Jeg er total forvirret. 
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Jeg tror bare jeg giver den z så jeg er overhovedet ikke sikker på noget af det… men jeg synes 

generelt når jeg spiser chokolade så tænker jeg faktisk også over at det er en pæn indpakning” 

Resp. AAJ: ”A, chokoladen fra Venezuela tror er z… jeg synes ikke noget af det minder om 

chokoladepakker, faktisk minder A, om … nu hvor der er procenter, så tænker jeg på alkohol, det er 

mit første indtryk…” Interviewer: ”Så du har sat 1 ved x for den du bedst kunne lide ikke, at der er 

nogen grund til at du satte den ved C og ikke ved A, hvor der står 100% kakaoindhold?”          

Resp. AAJ: ”Ja, se det havde jeg slet ikke set… det er meget svært på A at se hvad det egentligt 

handler om, man skal virkelig læse i dybden, det indikerer ikke chokolade nogle steder med mindre 

du læser den røde lille tekst. Det ligner et eller andet oplysningsreklame eller kampagne mod et 

eller andet. Jeg har aldrig set de her chokolader før. ” 

Resp. MJ bliver overrasket over, at det er tre forskellige chokolader. Og siger ”… kan man se på 

pakkerne hvilken en der har mest chokolade, den her har 100%....” 

Resp. MHL: ”… rent kommunikationsmæssigt ville jeg nok lægge den (x) hos A faktisk, hvis der 

ikke stod 85% kakaoindhold (C) så ville jeg nok hælde til A, fordi jeg synes at man oplever at ting 

der har højt kakaoindhold de er ikke så voluminøse grafikker, det er sjældent man ser sådan lige 

umiddelbart… Hvis der ikke havde stået 85% på C så havde jeg byttet de to rundt…” 

Interviewer: ”Nu sagde du det der med høj kakaoindhold, men har du lagt mærke til at der her på 

pakke A er 100% kakaoindhold?” 

Resp. MHL: ”Næh, det fangede jeg ikke, det havde jeg fuldstændig overset, havde jeg set det, så 

havde jeg byttet dem, jeg tænkte ikke at 100 refererede til kakaoindhold fordi jeg fattede det bare 

ikke, det er typisk det jeg går efter at kakaoindholdet skal være højt… Og fordi jeg tit bruger det til 

madlavningen også, det spiller bare meget bedre med højt kakaoindhold.” 

Om chokoladeindpakning B, der hører under excentrisk look, blev der sagt: 

Resp. RZ: ”Den her er faktisk den som jeg synes der er mest eksklusiv ud. Det er nok derfor at jeg 

forbandt den med den som jeg synes smagte bedst. Det er den som jeg synes smagte bedst og 

virkede som bedste kvalitet, det var derfor.” 

Resp. SBS: ”Her fandt jeg noget der hedder smoke og det passer helt intuitivt med y.” 
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Resp. VN: ”… jeg ikke kunne mærke så stor forskel, kun lidt forskel, så for mig at det var mast og 

det her smoke, så det var nummer 3. Der var lidt forskel, den var lidt anderledes den tredje (derfor 

med B som er anderledes).” 

Resp. DZ: ”Hm og den her, den har jo mere former, altså B. Så den kunne være mere blid.” 

Resp. Nr. 5: ”Den her er B, det er jeg ret sikker på… der kan man godt smage lidt den røget. Og 

det ville jeg ikke have lagt mærke til hvis jeg ikke havde set at der var noget med smoke i.” 

Resp. IMSE: ”… B kunne jeg måske godt lokkes til at købe for at spise den…” 

Resp. MVU: ”Og så tror jeg den her er den jeg satte som nummer 1, den jeg bedst kunne 

lide…fordi der står ikke noget 100% eller økologisk eller noget, der står bare, hov der står smoked 

chokolade på, når jeg troede at der står smart. Men ja, så tænker at det nok være den jeg bedst kan 

lide. Der står ikke særlig meget. Som var pulver, jeg ved ikke om det har noget med smoke at gøre… 

den var sødest helt klart. Og der er ikke rigtigt informationer på så tænker jeg at det bare er 

almindelig mørk chokolade. Så der er ikke mindre tilsætningsstoffer eller noget. Det er bare helt 

almindelig chokolade.” 

Resp. AK: ”så er spørgsmålet bare, hm, der var lidt smoke smag i y. Jeg kan forstille mig at det må 

være den her (B).” 

Interviewer: ”Så y er B pga. smoke smag?” 

Resp. AK: ”Ja… jeg kan ikke rigtig se hvor meget chokolade der er i den her (om B)… Og så var 

der alligevel en smag af, da jeg smagte den (om y) så kunne jeg ikke koble den til noget men når jeg 

ser at der står smoke så synes jeg at det giver god mening. At det måske har været det. Jeg ved 

selvfølgelig ikke hvor langt fra jeg er hehe.” 

Resp. LF: ”Må lige se, hmm, den er lidt svær for der står ikke hvor meget. Jeg ville tro at det her er 

y.” 

Interviewer: ”Okay så B’eren det er y?” 

Resp. LF: ”Ja. Det ville jeg tro… og jeg ved selvfølgelig ikke hvor mange procent chokolade der er 

i y men jeg ville tro at den tilhører B, altså at B tilhører y. Også fordi der står smoked chocolate, 

det kan godt være at sådan havde lidt røget smag, jeg ved det ikke.” 

Interviewer: ”kunne du smage det?” 
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Resp. LF: ”Ja, men jeg ved ikke om det er det overhovedet de mener med det. Men den var meget 

mere sådan… Ej jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det men jeg tror bare… jeg synes at det er 

så svært at vurdere for her (peger på B) der står der ikke hvor mange procent chokolade det er. 

Eller kakao eller hvad det nu hedder.” 

Interviewer: ”Så y’eren var meget sødt og det forbinder du med det her?” 

Resp. LF: ”Ja, ja. Mere fordi der ikke står procent. Hvis der fx havde stået 80% så kan det godt 

være at jeg havde været sådan lidt okay hvad er det der er hvad.” 

Resp. JB: ”Øh, jeg tror at B og x hører sammen… så står der smoked chocolate på B’eren og det 

tror jeg hører sammen med at smagen først træder ind senere… B ser ret, det ligner en chokolade 

man sådan kan købe i en delikatesse forretning… eksklusiv…” 

Resp. LA: ”Altså denne her (om B) synes jeg, der får man ikke så meget af vide, den skal bare se 

pæn ud, så jeg tror at den hænger sammen med x’eren som jeg synes var kedelig, at B gør det Fordi 

altså den er meget flot men det kan også bare være lidt performeragtigt… altså jeg synes den her 

ser dyrest ud, men den ser sådan lidt hipster-fake-agtig ud.” 

Resp. AAJ: ”Øhm, det er godt nok en kedelig æske chokolade B, smoke, smoked? Grimt! Øøøh den 

må passe med y… B, ja det kunne have været en parfumereklame for et eller andet, ingen chokolade 

indikering, der indikeres ikke chokolade overhovedet…” 

Resp. MJ: ”… den her (B) kan man ikke se, det er svært at sige… z var den mildeste jeg håber at 

der er B.” 

Resp. MHL: ”… Z ville jeg nok sætte på B… jeg kunne også købe en æske hvor der ikke står noget 

på ligesom i B, men så er situationen at jeg ikke har tid, normalt kigger jeg efter kakaoindholdet…” 

Om chokoladeindpakning C, der hører til sensuelt look, blev der sagt: 

Resp, RZ: ”Og øh den her er sådan set bare den der var tilbage. Det er den som virker som rimelig 

god chokolade men heller ikke sådan wow, du ved altså indpakningen.” 
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Resp. DZ: ”Det var bare den her jeg syntes der var flottest og den forbandt jeg med y som jeg 

syntes var bedst. Og fordi der står one world og så igen er jeg lidt i tvivl mellem B og C, for nu ser 

jeg at der er meget sort ud i siderne på C og det indikerer bitterhed for mig. Fordi når man køber 

noget traditionelt mørk chokolade så er de jo for det meste sorte. Altså det man bruger til kager 

osv.” 

Resp. IMSE: ”… jeg var lidt i tvivl om A og C, fordi jeg synes deres pakninger viser at det er mørk 

chokolade… ud fra pakningen ville jeg aldrig vælge C, det tror jeg aldrig at jeg ville. Jeg synes ikke 

at den er spændende… C siger mig ingenting, det er sjovt.” 

Resp. MVU: ”altså den jeg mindst kunne lide som er z så tror jeg at det er den der organic.” 

Interviewer: ”Du siger at du mindst kunne lide den med organic, er det fordi du har dårlig erfaring 

med økologiske varer?” 

Resp. MVU: ”Jeg tror det er det med fordi det er økologisk… så tænker jeg at det smager, at det 

smager, økologisk smager kun godt når det er grøntsager jo.” 

Interviewer: ”Okay men det er det jeg mener om du har dårlig erfaring med det.” 

Resp. MVU: ”Ja, ja, ja så tænker jeg når det er søde sager så smager de ikke sødt.” 

Interviewer: ”Så det er det der organic der får dig til at tro at det smager dårligt?” 

Resp. MVU: ”Ja, ja. Fordi der er mindre tilsætningsstoffer. Så føler jeg at det er sådan noget ren 

kakao agtig noget.” 

Resp. AK: ”… så tænker jeg lidt at den her z der også var lidt mørkere i det må være her… jeg kan 

se at der er 85% i den her (om C) og det er alligevel lidt meget og der var alligevel lidt bitter 

smag…” 

Interviewer: ”Hvorfor har du egentligt forbundet de her to (C + z)? Nu har vi hørt hvorfor du har 

forbundet de andre men vi har ikke rigtigt hørt om hvorfor du har forbundet de her.” 

Resp. LF: ”Jamen jeg tror det er fordi at her står der at det er 85% og det plejer jo også at være 

meget sådan koncentreret, men der er alligevel også nogen andre smag der spiller ind der end bare 

kakao. Og det kan jo være at det er resterende af de 100 som så bare smager noget anderledes end 

A… jeg synes at den her var sød men man kunne godt smage at den var koncentreret…” 
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Resp. JB: ”… Og så satte jeg C sammen med y ehm det er fordi jeg tror at smagen er, ehm, jeg 

føler bare at indpakningen det ligner en chokolade som har hurtigt indtrædende smag.” 

Interviewer: ”Er der noget ved æsken der indikerer det for dig?” 

Resp. JB: ”Næ, altså umiddelbart så ville jeg tro at den var billiger når jeg ser på den nu selvom at 

jeg har ratet den som højeste. Indpakningen ser billig ud.” 

Interviewer: ”Du siger du synes at den her så billigst ud altså i forhold til de tre, men du har stadig 

taget den sammen med den du bedst kunne lide.” 

Resp. JB: ”Ja.” 

Interviewer: ”Hvordan ehm, hvad havde du tænkt der?” 

Resp. JB: ”Ja, det ved jeg ikke helt.” 

Interviewer: ”Ja det er ret interessant for du sagde at den er højst kvalitet.” 

Resp. JB: ”Jamen det er ret sjovt for da jeg så C, så var jeg ikke i tvivl om det var y. Jeg ved så ikke 

om jeg har valgt forkert i starten eller, jeg har kun valgt ud fra smag.” 

Resp. LA: ”… Ehm den her er altså meget stærk, den her C’eren. Hvilket måske også kan betyde 

altså nogen gange er de der meget stærke de kan også være lidt kedelige i virkeligheden fordi at så 

skal de være sunde og så smager de ikke helt af chokolade. Men ja men jeg håber og tror at den jeg 

bedst kan lide også er den stærke og økologiske. Ha,ha… Hvor jeg nok ville gå efter denne her, 

fordi at jeg er total en sucker for sådan noget her på at så er det lige lidt politisk korrekt…” 

Resp. AAJ: ”… Og så sagde jeg at x havde en meget stærk eftersmag af kakao, den må jo næsten 

passe med C, dark chokolade 85% kakao… C virker bare som, altså layoutet, det virker bare som 

om at de prøver at gøre en chokolade eksklusiv, det virker bare ikke, det er virkelig kikset. Jeg kan 

slet ikke lide nogle af layoutene på æskerne, det får mig ikke til at købe dem… på pakke C lagde jeg 

med det samme på kakaoindholdet, fordi det står tydeligt på pakken…” 

Resp. MJ: ”… den her C har 85%, så er x den der passer med C, for den var meget kraftig i 

smagen…” 

Resp. MHL: ”Umiddelbart, så ville jeg nok lægge x med C, fordi der står højt kakaoindhold…”  
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4.2.3. Dataindsamling tredje trin 
	

Trin 3 i undersøgelsen – forslag til bagsidetekster 

På dette trin i undersøgelsen blev respondenterne bedt om at skrive en bagsidetekst på de forskellige 

chokoladekombinationer (smag+udseende) som de selv havde kombineret. Nogle af respondenterne 

skrev direkte på det skema de fik udleveret, nogen både sagde det højt og skrev det ind i skemaet og 

andre sagde det bare højt uden at skrive det. De fik helt frie tøjler på hvad de kunne skrive som 

bagsidetekst, vi gav frit spil og de måtte selv bestemme hvad de ønskede skulle stå på en 

bagsidetekst til en chokolade. Der kom forskellige svar og forslag fra respondenterne, vi ønskede at 

finde ud af hvad respondenterne ønskede at læse bagpå eller hvilke informationer de ønskede skulle 

stå på bagsiden.  

 

Respondenternes forslag til bagsidetekst: 

LA: … er det hvad jeg selv ville skrive eller hvis den skulle sælges? 

Interviewer: Det er helt op til dig. Det er hvad du vil have der skal stå på bagsiden 

Chokoladeindpakning A kombo: 

LA: (om chokolade A kombo)… ren og enkel chokoladesmag…uden de store dikkedarer” 

IMSE: (A+Y)…flot indpakning, meget simpel og overskuelig… købe til gave til nogen, hvis jeg ved 

personen kan lide mørk chokolade…og så til noget kage”  

JB: …Nu står der jo Venezuela på pakken …så ville nok skrive at det er lavet på venezianske 

kakaobønner…lige fyre noget af med at det er eksotisk”  

Interviewer: … men følte du så noget eksotisk i smagen eller er det nu bare fordi du ser på 

indpakningen?  

JB:…næ det er ren indpakning. Det er bare i forhold til at købe det” 

LA: (om chokolade B kombo)… kedelig, men god værtindegave fordi den hipster-pæn” 

JB: …skrive noget om den røgede smag…at det er eksklusivt” 
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Interviewer: …er det pakken der gør at det virker eksklusivt? 

JB: ”Ja, det er det der mønster der. 

IMSE: (B+Z) …for mig virker indpakningen at chokoladen ikke er for bitter, den er mere 

chokolade lidt mere mælkechokolade… de der bølger … lidt drømmeagtigt over det.. havagtigt…” 

LA: (om chokolade C kombi)…det er den jeg bedst kunne lide…hm lækker fyldig chokoladesmag” 

IMSE: (C+X) … forvirrende og for rodet…kedelig farver …ikke tiltrækkende …smagen for bitter. 

Jeg kan lide rene linjer hvor der ikke står så meget forvirrende ting på” 

JB: …skrive noget om at det er organic…øh stærk i smagen måske” 

SBS: ”Ved alle sammen ville jeg skrive en udsøgt chokolade med øgede økologiske varer” 

”Denne chokolade er lavet med de fineste kakaobønner som økologisk rørsukker og det vil jeg 

skrive på alt” 

”Noget som gør dit liv sødt” 

 

4.3. Observeringer før, under og efter undersøgelsen 
	

I dette afsnit fremlægger vi nogen af de observeringer vi har gjort os under undersøgelsen, der har 

været noteret ved siden af udtalelserne. I fejl og mangler bliver der gennemgået at vi gerne havde 

transskriberet udtalelser før og efter undersøgelsen, men da dette ikke har været tilfældet har vi 

noteret de vigtigste pointer ned der også bliver præsenteret herunder.  

Resp. RZ: adskilte kvalitetsfyldt chokolade med sin egen smagspræference og i det udfyldte skema 

lavede hun to forskellige vurderinger. Da hun skulle sætte tallene 1 til 3 har hun givet tal baseret på 

hvad hun troede var mest kvalitetsfyldt og en til vurdering ud fra hvilken hun syntes der smagte 

bedst. Derudover udtrykte hun, at chokoladeindpakning B ser mest eksklusiv og god ud og derfor 

koblede hun den sammen med den chokolade hun bedst kunne lide. Hun snakkede mest om den 

indpakning hun bedst kunne lide og den hun mindst kunne lide. Hun forbandt mere informative 

emballager med dårligere kvalitet/mindre appellerende. Det tog hende lang tid at fastsætte pris og 

hun satte prisen ud fra smag.  
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Resp. VN: startede med at give alle tre chokolader ens tal (1) men efter hun så emballagerne 

ændrede hun to af chokolader til tallet 2 og lod kun den ene skille sig ud som nummer 1. Den ene 

indpakning appellerede meget til hende og hun nævnte efter undersøgelsen at den så eksklusiv og 

dyr ud. Den indpakning skilte sig ud for hende og påvirkede hendes oprindelige indtryk af 

chokoladerne til at der måtte være en der alligevel var bedre.  

Resp. DZ: fastsætter ikke pris ud fra egne præferencer, men nærmest modsat. Dvs. at han tror at den 

han mindst kan lide er den dyreste chokolade. Dog bliver smag og indpakning kombineret ud fra det 

han bedst kan lide. Den chokolade han bedst kunne lide blev sat sammen med den indpakninger, der 

appellere mest til ham. Den samme tendens så vi også hos andre deltagere.  

Resp. RM: havde behov for visuel stimuli for at kunne danne sig en mening og beskrive 

chokoladerne. Da hun først smagte chokoladerne kunne hun ikke sige særlig meget om dem men 

efter hun så billederne af indpakningerne, lagde hun med det samme mærke til stikordet ”smoke” på 

indpakning B og havde behov for at smage igen. Hun fandt stikord på pakkerne og prøvede herefter 

at finde dem i smagene. Da hun fik lov til at smage igen valgte hun endda at dufte til chokoladerne 

for evt. at finde en røget duft i en af dem. Efter anden runde af smagning var hun helt sikker på at en 

af chokoladerne (y) smagte røget. Det var meget tydeligt at hun blev påvirket af ”clues” fra 

indpakningerne. Under prisfastsættelse begynder hun at trække på erindringer for at kunne danne 

sig en mening og føler frustration over ikke at kende dem og over ikke at have noget at gå efter – 

men hopper derfra videre efter kakaoindhold! Kigger spørgende på os om prissættelse er okay? 

Resp. IMSE: reagerer med sin kropssprog, at det er en misbehagende smag ved at rynke på næsen 

og lave en rynket mimik, som indikerer at hun ikke bryder sig særligt meget om smagen. Hun 

nævner i interviewet at hun ikke så godt kan lide mørk chokolade, og selvom at hun udtrykker at 

hun er i tvivl om sammensætningen af smagene, observeres det stadig at hun er meget hurtig til at 

vælge og sætte ord på sin valg. Hun snakker meget hurtigt og virker meget hurtig og selvsikker til at 

vurdere smag og kvalitet, og finde sin favorit. Resp. IMSE er ikke i tvivl om hvad der efter hendes 

mening er kvalitet. 

Resp. MVU: meget tydeligt kropssprog der udstrålede, at han på ingen måde bryder sig om mørk 

chokolade og det udtrykker han også. På trods af at han ikke kan lide mørk chokolade og derfor 

muligvis ikke har så meget kendskab til det, så virkede han meget sikker på sine valg og på hvad 

han foretrak. Han fastsatte den økologiske chokolades pris som den dyreste uden at tøve og sagde 
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det med det samme. Hans egen favorit chokolade satte han som den billigste og begrundende det 

med at indpakning ikke havde nogen informationer og var typisk, almindelig chokolade.  

Resp. AK: går meget op i hvad der er i butikkerne fra producenternes side.  

Resp. LF: Udviste usikkerhed og var længe om at svare. Hun brugte tid på at tænke og var varsom.  

Resp. JB: hans kropssprog udstrålede stor usikkerhed og ubehag overfor situationen, men hans svar 

fremstod som sikre. Det var tvetydigt og det har sat tvivl om, hvorvidt han faktisk var sikker på sine 

svar og på hvad kvalitet er eller ej. Dette var en interessant observation. Derudover var han lidt 

længere om at vælge hvilken chokolade der hørte til hvilken indpakning. Han gav først pris til den 

chokolade som han bedst kunne lide.  

Resp. AAJ: efter smagning af chokolade z observeres en usikkerhed omkring vurdering af denne, 

tænker lidt længere over det ift. x og y, ved emballagerne bruger hun noget tid på at se dem an først.  

Resp. MJ: han virkede meget sikker på sig selv og sine svar og han fremstod i sin fremtoning som 

mistænksom og som om han forventede at blive ”vildledt” af undersøgelsen. Efter undersøgelsen 

har han udtalt at han var af den overbevisning at det var ens chokolader og at han ikke kunne smage 

forskel. Derudover kiggede han meget efter kakaoindholdet med det samme da han blev præsenteret 

for emballagerne. Han satte ens pris på alle chokolader.  

Resp. MHL: han henvendte sig selv til os imens vi var i gang med en anden respondent. Han var 

nysgerrig omkring hvad vi lavede og han udtrykte ønske om at deltage da han fandt ud af at det var 

om chokolade. Vi afsluttede den anden respondent og han ventede imens. Inden undersøgelsen gik i 

gang imens vi gjorde klar til selve undersøgelsen begyndte han at snakke om hvad kvalitet er, og 

efter at have diskuteret det lidt i monolog stil, spurgte han os ”så hvad er kvalitet?”  
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5. Analyse 
	

I de følgende afsnit vil der blive gennemgået en analyse og vores egen fortolkning af de udtalelser, 

der har været fremlagt i det foregående dataindsamlingsafsnit. Rækkefølgen vil afspejle 

undersøgelsesdesignet med de fire trin, såsom vurdering af chokolade, sammensætning af smag og 

emballage, forslag til bagsidetekst og prisfastsættelse.  

5.1 Fortolkning af dataindsamling 
	

5.1.1. Første trin – smag 
	

Første trin i undersøgelsen – vurdering af chokoladen 

Respondenternes evne til at smage forskel på de tre chokolader 

I forhold til vores data ser det ud til, at der er en tendens til, at deltagerne godt kan danne sig en 

smag og sætte ord på deres smagsindtryk og smagsoplevelse. Nogle af deltagerne var også i stand 

til at identificere nogle produktegenskaber ud fra smagen. Respondenterne kunne beskrive smagen 

allerede efter første stykke chokolade. Deres beskrivelser blev mere uddybende og rigere, da de 

smagte på de andre chokolader og havde noget at sammenligne med.   

Respondenternes nummerering af chokoladerne 

Selvom alle respondenterne havde mulighed for at sætte tallene 1 til 3 som de ville, er det kun de to 

deltagere, VN og MJ, der ikke kunne smage forskel, der gav dem helt ens nummerering. De andre 

deltagere, selv dem, der ikke kunne smage forskel mellem to af de tre chokolader, valgte at sætte 

forskellige numre ved dem. De fandt alligevel en lille forskel i mellem de to, da de skulle sætte 

numre, selv hvis de syntes, at det var lidt svært. 

 

Respondenternes beskrivelse af smagen 

I forbindelse med vores undersøgelse, hvor det er chokoladesmagen, der har gjort sig gældende, 

oplevede vi, at testpersonernes første indtryk var forbavselse over smagen og lidt over i en negativ 

retning. ”Puha det er mørk chokolade, hva? Mørk chokolade kan jeg ikke lide.” - Resp. MVU.  
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På trods af, at vi inden udførsel af forsøget havde forklaret deltagerne, at de skulle smage på tre 

forskellige mørke kvalitetschokolader, oplevede vi, at deltagerne reagerede ret overraskede over 

smagen  

”Hm, den er meget bitter, jeg kan ikke så godt lide bitter chokolade…” – Resp. IMSE,  

”Smager åbenbart som om der er meget kakaoindhold i det…” – Resp. MHL,  

”den er meget mørk i det…” – Resp. AK,  

”meget mørk chokolade.” – Resp. LF.  

Det virkede også som om, at de var lidt overraskede over, at smagen var bitter og pointerede dette 

”…ret bitter … nok en høj kakaoprocent… lidt tør til min smag” – Resp. RZ,  

”meget grynet på en eller anden måde. Og så er der ret meget kakao i vil jeg mene. Og så lidt bitter 

men det gør faktisk ikke noget…” – Resp. RM.  

Disse to udtalelser viser, at deltagerne også var i stand til at sige noget om konsistensen  

”… Lidt tør i starten men så kommer smagen så efterfølgende… ” – Resp. JB,  

”For det første er det mørk chokolade, det kan jeg ikke lide. Og den er rigtig pulveret agtig i 

forhold til billig chokolade som jeg er vant til.” – Resp. MVU,  

”… det smager lidt syntetisk… men med en god eftersmag af kakao…” Resp. AAJ. 

Mange af deltagerne kunne sætte ord på deres smagsoplevelse allerede ved første smagsprøve uden 

at blive bedt om at gøre det først. På trods af, at deltagerne godt kunne sige noget om smagen efter 

første stykke, var det nemmere for dem at sætte flere ord på, når de havde smagt flere og havde 

noget andet at sammenligne med.  ”Helt klart mere sukker i. Hmm, lidt mere min stil i forhold til, at 

den er lidt mere sådan tykkere i det og den ikke føles så tør på tungen. Men den smager sådan lidt 

sukkeragtig i forhold til den anden. Men man kommer også til at sammenligne dem meget når man 

smager dem sådan.” – Resp. RZ  

”lidt mindre bitter.” – Resp. DZ,  

”… lidt sødere i det. Det er som om der er en snert af spiritus eller et eller andet. Det er i hvert fald 

en af dem hvor man ligesom når man tager i en større blanding så er det en af dem man helst ikke 

vil…” Resp. RM 
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”Der er nærmest et eller andet lidt alkoholagtigt over den. Den er faktisk ret god, den tror jeg 

faktisk, er den jeg bedst kunne lide.” – Resp. RZ 

Under respondenternes beskrivelse af smag går ordet bitter, mørk, intens, sødme og sukker igen. 

Når det kommer til konsistensen af chokoladen er der også nogen deltager som fokuserer på det, 

men der adskiller det sig mere individuelt hvilke termer der bliver brugt om konsistensen, for 

eksempel blev der brugt ”parfumeret, syntetisk, tør, grynet og pulverformet”.  

 

5.1.1.1. Delkonklusion om smag 
	

I forbindelse med vores undersøgelse, hvor det er chokoladesmagen, der har gjort sig gældende, 

oplevede vi, at testpersonernes første indtryk er forbavselse over smagen og lidt over i en negativ 

retning. På trods af, at vi inden udførsel af forsøget har forklaret deltagerne at de skulle smage på tre 

forskellige kvalitets mørk chokolade, oplevede vi at deltagerne reagerede ret overraskede over 

smagen og pointerede at smagen er bitter. Dette kan skyldes, at vi til vores undersøgelse har valgt 

chokolade med højt kakaoindhold. Ud fra testpersonernes reaktioner virkede det som om at deres 

forventninger til smagen ikke stemte overens med den faktiske smag og at smagen kom bag på dem. 

Det lader til at informationen om at det er mørk chokolade, dvs. ordet mørk, ikke rigtigt trængte 

igennem før selve smagen gjorde det.  

Vi ved ikke om det har noget at gøre med at testpersonerne ikke er vant til mørk chokolade eller om 

det er det konkrete valg af chokolader, der ikke stemmer overens med deres typiske valg af mørk 

chokolader. I vores undersøgelse har det vist sig, at det er muligt at danne sig en smag. Mange af 

deltagerne kunne sætte ord på deres smagsoplevelse allerede ved første smagsprøve uden at blive 

bedt om at gøre det først. På trods af, at deltagerne godt kunne sige noget om smagen efter første 

stykke, var det nemmere for dem at sætte flere ord på, når de havde smagt flere og havde noget 

andet at sammenligne med. 
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5.1.2. Fortolkning af respondenternes kvalitetsopfattelse 
	

Respondenternes udtalelser om kvalitet: 

Under udførelse af vores undersøgelse har vi observeret forskellige reaktioner og udtalelser fra 

respondenterne om kvalitet. Der har blandt andet været en usikkerhed fra deltagerne om hvad der 

menes med kvalitet ”skal jeg svare i forhold til hvad jeg bedst kan lide eller i forhold til hvad jeg 

tror der er mest kvalitetsfyldt… det er jo ikke nødvendigvis det samme…” Resp. RZ. Fokusset i 

undersøgelsen har været på udtalelser under forsøgene, men observering af adfærd er også blevet 

noteret. Resp. MHL som selv henvendte sig til os, virkede meget sikker på sig selv og fremstod som 

en chokoladekender.  

På trods af dette, snakkede han om kvalitet og forklarede, at man ikke ved hvad kvalitet er og 

spurgte ”jamen hvad er kvalitet?” Under undersøgelsen gik han op i højt kakaoindhold, som han 

mente definerer kvalitet i chokolade og at højere kakaoindhold betyder højere pris. Derudover 

forklarede han, at han bedst kan lide højt kakaoindhold, men han tilføjer også, at det hovedsageligt 

er fordi, at det er det, der er dyrest i chokolade.  

Resp. MHL: ”… meget kakaoindhold i, det kan man jo anse som kvalitet da kakao er den dyreste i 

chokoladen… ud fra kvalitet så er det x men det er fordi jeg godt kan lide høj kakaoindhold, men 

det er i bund og grund for jeg ved at det er det der er dyrest” 

Resp. DZ antog også, at kvalitet er forbundet med pris, hvor dyrere varer betyder bedre kvalitet. 

Samtidigt vurderede han sit eget valg af chokolade som værende den billigste og dermed den der 

har mindst kvalitet.  

Denne tendens oplevede vi hos flere respondenter, eksempelvis respondent MVU, der udtalte, at 

hvis de chokolader han smagte under undersøgelsen er hvad der defineres som god kvalitet, så 

foretrækker han dårlig kvalitet. Det han mente i dette tilfælde var, at han bedre kan lide chokolade, 

der smager sødere og indeholder flere tilsætningsstoffer og smagsforstærkere. Respondent MVU 

stoler ikke på sin egen vurdering af hvad kvalitet er og beskriver sine præferencer som dårlig 

kvalitet. Dette leder hen til, at forbrugere ikke nødvendigvis stoler på deres egen opfattelse af hvad 

kvalitet er. Dette sås også hos resp. MHL i hans ovennævnte udtalelse, hvor han forklarer, at han 

bedst kan lide højt kakaoindhold, da han mener, at det er det dyreste. Samtidigt mener han, at højt 

kakaoindhold er det, der gør en chokolade kvalitetsfyldt.  
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Disse respondenter viser hvor stor påvirkning de objektive parametre, som producenterne har sat 

op, har på forbrugeres opfattelse af kvalitet. De objektive parametre er mere målbare enheder inden 

for kvalitet, såsom forarbejdningsprocessen og hvilke råvarer der anvendes og hvor meget af disse. 

Disse parametre har en betydning for den endelige smag, men de er i sig selv ikke 

gennemtrængende og er ikke noget en forbruger umiddelbart kan skelne i smagen. Et eksempel på 

dette er kakaoindhold, som deltagerne har fokuseret meget på under undersøgelsen. Nogle deltagere 

var i stand til at smage hvilken af chokoladerne, der havde højst indhold af kakao.  

Mange af de deltagere, der kunne identificere chokoladen med højst kakaoindhold baserede deres 

bud på den chokolade, som de oplevede som mest bitter, mørk og intens i smagen. Dette betyder at 

havde smagen været mere afbalanceret og ikke så bitter på trods af højt kakaoindhold, er det 

tvivlsomt, at deltagerne ville kunne have udpeget hvilken chokolade, der havde mest koncentreret 

indhold af kakao. Samtidigt var deltagerne ikke i stand til at vurdere hvor højt kakaoindholdet var. 

Da de blev præsenteret for emballagerne, var der nogen deltagere, der bemærkede 100% 

kakaoindhold på indpakningen på en af billederne. Der var ingen af disse deltagere der betvivlede 

denne information, på trods af at den var opdigtet.  

Vi oplevede en tendens til, at deltagerne sammensatte den smag, som de mente repræsenterede højst 

indhold af kakao med den pakke, som de kunne se havde højst indhold af kakao. Dette gjorde sig 

gældende uanset om de lagde mærke til den indpakning med 100% eller den med 85%. Et andet 

eksempel er omkring indpakning C, hvor der stod ”økologisk” på.  

Der var ingen respondenter der nævnte noget om økologi inden emballagerne blev vist, hvilket 

indikerer, at de ikke har kunne smage det og at der ikke har været noget ved smagsoplevelsen der 

har ledet deres tanker hen på økologi. Efter at deltagerne så emballagerne, var de ikke i stand til 

hverken at be- eller afkræfte om, hvorvidt en af chokoladerne var økologisk. Selvom vi bevidst ikke 

havde valgt de originale og tilhørende æsker var der kun en deltager der af ren nysgerrighed 

kommenterede på om det nu var de rigtige emballager. Dette viser hvor meget tiltro forbrugere ser 

ud til at have til producenternes produktinformationer.  

I vores undersøgelse var indpakning B ikke særlig informativ. Der var ikke andre synlige 

informationer på forsiden af indpakning andet end navnet på mærket, hvor mange gram baren var, 

stikordet ”chokolade” og stikordet ”smoke”. Respondenternes reaktion på den manglende 

information var, at nogle af deltagerne fokuserede på stikordet ”smoke” i stedet.  
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Der var deltagere, der efter fremvisning af indpakningerne kunne smage en røget smag i 

chokoladen, hvorimod andre tilskrev dét, som de ikke havde kunne definere under smagning som 

røget. Indpakningens design med de bløde linjer og de ”havagtige” bølger blev associeret med en 

mild og blid smag og med en cremet konsistens.  Andre deltagere så indpakningen, som en helhed 

og de syntes, at den skilte sig ud og forbandt den med en chokolade, der var anderledes i smagen og 

mere eksklusiv. Manglen på informationen på pakken gjorde, at nogle af deltagerne antog, at denne 

chokolade kunne have lavere kakaoindhold og dermed være sødere i smagen og minde mere om en 

mælkechokolades smag. Dette viser hvor afhængige forbrugere er af den information som 

producenterne udbyder og hvordan de er nødt til at have tiltro til denne. Når forbrugere ikke kan 

skelne disse måleenheder i smagen er de nødt til at stole på hvad producenterne siger og denne 

undersøgelse viser, at dette gør sig gældende.  

Samtidigt resulterer dette i, at forbrugerne derved har så meget tiltro til producenterne, at de bliver 

usikre på deres egen dømmekraft. Denne usikkerhed fører til forskellige reaktioner blandt 

forbrugere. Hvor nogle forbrugere, ligesom respondent MHL, vælger at indordne sig 

producenternes definition på kvalitet og basere sine valg ud fra dette. Andre respondenter, ligesom 

MVU, vælger ikke at gå op i hvad producenternes definition på kvalitet er, men vælger i stedet at 

hælde til sit eget valg, som han betegner som ”dårlig” kvalitet.   

Baseret på andre respondenters udtalelser og valg under undersøgelsen udtrykte de, at kvalitet ikke 

er det samme som det de bedst kunne lide. Det ser ud til at forbrugere har erfaret, at når det er mere 

kvalitetsfyldt chokolade, så lever smagen ikke op til hvad de kan lide. Forbrugerne mangler tiltro til 

producenterne og til dem selv. På den ene side tror de ikke at producenternes bud på kvalitet lever 

op til deres egne ønsker til kvalitet og på den anden side tror de ikke helt på deres egne vurderinger. 

Til gengæld tror de, at mindre rene chokolader, chokolader med flere tilsætningsstoffer, oftest er det 

der er billigst og også er det de bedst kan lide, Resp. LF: ” … jeg har oplevet at kvalitetschokolader 

er meget koncentrerede. Det skal være sådan mørk chokolade og det skal helst ikke være sådan 

meget sukker tilsat.”  
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5.1.3.Trin 2 – kombination af emballager og smag 
	

Respondenternes sammensætning af emballager og smagsprøver 

Da deltagerne blev bedt om at sammensætte de smagte chokolader med de forskellige indpakninger 

oplevede vi to forskellige tendenser. Den ene var, at nogen deltagere brugte deres oplevelse af 

smagen og derved dannede forventninger og beskrivelser af chokoladerne som udgangspunkt for 

hvilke æsker de måtte høre til og andre deltagere gjorde det modsatte. Under undersøgelsen har 

mange respondenter været fokuserede på kakaoindhold. De brugte ord som ”intens” og ”meget 

mørk” om de chokolader, som de mente havde højt indhold af kakao, samtidigt med, at de beskrev 

dem som værende bitre. De forbandt den bitre smag med højt kakaoindhold.  

Da deltagerne skulle forbinde chokoladerne til emballagerne forsøgte de at finde frem til enten 

intuitivt eller ved at læse på pakkerne, hvilken indpakning der måtte være den, der indeholdte mest 

kakao. Nogle deltagere gik efter farve, hvor mørk farve indikerede højt indhold for dem. Denne 

sammensætning og associering påvirkede også nogle af respondenternes prisfastsættelse. Andre 

respondenter gik op i andre faktorer, da de skulle fastsætte pris såsom økologi og flot design på 

indpakning.  

Resp. VN var en af dem der under smagsprøvningen udtrykte, at hun ikke kunne smage forskel og 

gav dem ens nummereringer da hun skulle vurdere dem. Da hun derefter blev præsenteret for 

emballagerne forklarede hun hvordan, at den første chokolade som hun smagte var mørk i smagen 

og hun derfor forbandt den med indpakning A, der havde mørkt cover. Dette viser at hun også 

forbinder mørk farve med højt indhold af kakao, men også hvordan emballagen var med til at 

påvirke hendes oprindelige smagsindtryk. Efter hun så emballagerne satte hun flere ord på smagen 

og var i stand til at skelne mellem chokoladerne, som hun ikke havde kunne inden det. Resp VN: 

”… for mig føltes den første mørk, så derfor mørk cover…”.  

En anden respondent, RZ, havde efter at have smagt chokoladerne en klar mening om dem og 

kunne definere smagen. Hun var ikke i tvivl om, hvad hun syntes om chokoladerne og havde meget 

at sige om smagsoplevelsen. I modsætning til resp. VN, holdt hun fast i sine oprindelige indtryk og 

baserede sammensætning på denne. Det var smagsoplevelsen der påvirkede sammensætningen med 

emballagerne og ikke omvendt. I stedet for at forsøge at indordne chokoladerne efter emballagerne, 

brugte respondent RZ smagen som udgangspunkt og førte denne videre til æskerne.  
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Dette påpeger ikke, at respondenten ikke blev påvirket af hvad der var af oplysninger på 

emballagerne, men at det var smagen der spillede den overordnet rolle i hendes beslutning og i 

sammensætningen. Da hun skulle forbinde smagen med æskerne, gjorde hun det meget hurtigt og 

intuitivt. Det var først da hun blev bedt om at skrive en bagsidetekst, at hun begyndte at nærstudere 

emballagerne og så på stikord. Et eksempel på dette var ved chokoladeindpakning B, hvor hun 

begyndte at tvivle på sit valg om sammensætningen og begyndte at diskutere med sig selv om hun 

havde ”gættet” rigtigt.  

Oprindeligt havde hun sat den chokolade hun bedst kunne lide ved B, da hun mente at det var den 

indpakning, der så mest eksklusiv ud. Efter at hun kiggede nærmere på æskerne og lagde mærke til 

stikordet ”smoke”, blev hun i tvivl, om den chokolade hørte til den æske. Efter hendes mening 

kunne ”smoke” tolkes som en tør konsistens og det syntes hun ikke den valgte chokolade var.  

Ligesom respondent RZ havde sammensat sin favorit chokolade med den indpakning, der 

appellerede mest til hende, var der også andre deltagere der havde gjort det samme. Vi oplevede en 

tendens blandt deltagerne til enten at forbinde den chokolade, der ifølge dem smagte bedst med den 

indpakning de syntes bedst om eller til modsat at forbinde den chokolade de bedst kunne lide med 

den indpakning de fandt mindst interessant.  

Eksempelvis respondent MVU, der som udgangspunkt slet ikke kan lide mørk chokolade, valgte en 

favorit på trods af dette og forbandt den med den indpakning han mente var mest neutral. Således 

har han baseret kombinationen på hvilken æske der faldt mest i hans smag. Chokoladeæske B 

repræsenterede den type chokolade han foretrækker, da den ikke var særlig informativ. Respondent 

MVU forklarede at han valgte den chokolade han bedst kunne lide sammen med indpakning B fordi 

der ikke stod hverken om procentindhold eller hvorvidt den var økologisk. Imens han uddyber sine 

valg bliver han opmærksom på stikorder ”smoke”, som han først havde læst som ”smart”. Denne 

opdagelse gør ham i tvivl om sit valg, ligesom vi så det hos resp. RZ. Hvor respondent RZ mente at 

”smoke” kunne betyde tør konsistens, mente MVU at ”smoke” muligvis kunne referere til pulveret 

konsistens.  

En anden respondent, der også forbandt den chokolade han bedst kunne lide med den indpakning 

han bedst kunne lide, var respondent DZ. Han forklarer, at han vælger at forbinde den chokolade 

med den indpakning, som han synes er flottest og fordi han bemærker, at der står ”one world” på 

æsken.  
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Han er den eneste deltager, der nævner dette stikord, hvilket kan være fordi han vægter denne 

værdi. Undervejs bliver han lidt i tvivl om sit valg, da han opdager, at der er sort farve i siderne på 

indpakningen, som for ham indikerer bitterhed, hvilket han ikke kan lide. Respondent DZ uddyber, 

at han ofte oplever at mørk chokolade som regel har sort indpakning og at han forbinder det med 

bagværk.  

En anden respondent, der også nævner kage og bagværk i forhold til mørk chokolade, er IMSE. 

Hun havde også sammensat den chokolade hun bedst kunne lide med den indpakning hun bedst 

kunne lide. Det der adskiller respondent IMSE er, at hun er meget bevidst omkring sine valg. Hun 

forklarer, at på trods af, at hun syntes at indpakning A er pænest og repræsenterer mest 

kvalitetsfyldt chokolade, sammensætter hun den bevidst ikke med den chokolade hun bedst kan 

lide. Dette begrunder hun med, at indpakningen er mørk og indikerer bitterhed og repræsenterer en 

chokolade der bedst egner sig til bagværk. Respondent IMSE forklarer, at hun bedst kan lide 

indpakning B, da den har bølger, som for hende betyder en chokolade, der er mere flydende og 

appetitlig.   

De deltagere der forbandt deres præfererede chokolade med den indpakning de mindst kunne lide, 

var ikke i stand til at forklare deres valg når de blev spurgt ind til det. De har haft frit valg til at 

forbinde chokoladerne med de tilhørende æsker, men efterfølgende virkede det som om at nogle af 

deltagerne havde ”glemt” at det var dem selv der havde forbundet dem. Dette gjorde sig 

eksempelvis gældende ved respondent JB, der forbandt den chokolade han bedst kunne lide med en 

indpakning han efterfølgende vurderede til at se billigst ud. Da han blev spurgt ind til hvorfor han 

havde sammensat dem sådan, var han ikke rigtig i stand til at svare på dette. Det der var 

bemærkelsesværdigt i dette tilfælde var, at han til at starte med havde valgt chokoladen som 

værende den med højst kvalitet, og efterfølgende sat den sammen med den indpakning, som han 

forklarede så ”billigst” ud.  

Da vi gjorde ham opmærksom på dette, kunne han ikke rigtigt begrunde sit valg og udtalte at han 

ikke var i tvivl om, at de to hørte sammen, men kunne ikke forklare hvorfor. Derefter spekulerede 

han over hvorvidt han havde nummereret det rigtigt, da han skulle vurdere kvaliteten. Yderligere 

nævner han at han kun har baseret sit valg på smag, hvilket kan referere til både nummereringen og 

til kombinering af chokolader og æsker. I tilfælde af at det er nummereringen han refererer til viser 

det opdelingen mellem hvad forbrugerne foretrækker i forhold til hvad producenterne leverer, som 

nævnt tidligere under afsnittet om smag.  
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Såfremt respondent JB refererer til sit valg om kombinationen af chokolader og æsker, er det også 

interessant, da han ud fra smag vurderede chokoladen til at være bedst men alligevel forbandt den 

med den indpakning der så kedeligst ud. Dette kan betyde, at han som nævnt under 

kvalitetsafsnittet, enten ikke har tiltro til sin egen vurdering af kvalitet eller at han ikke har tiltro til 

producenternes definition på kvalitet.  

De her to udtalelser viser hvordan nogle deltager havde dannet sig en ide om chokoladerne baseret 

på deres smagsoplevelse og hvordan de har forsøgt at overføre deres indtryk af chokoladerne med 

æsker der afspejler dette indtryk.  

Resp. RM: ”Jeg synes det er lidt svært… jeg må ikke smage igen vel… det er mere så jeg kan holde 

øje med om det er smoked. Eller. Det er mere det. Ej det er godt nok svært… Nu prøver jeg at dufte 

til dem først…Den her er B, det er jeg ret sikker på… der kan man godt smage lidt den røget. Og 

det ville jeg ikke have lagt mærke til hvis jeg ikke havde set at der var noget med smoke i.”  

Resp. RM’s udtalelser er her blevet sat sammen for at understøtte og vise, hvordan hun var en af de 

deltagere, der havde behov for at smage igen og hvor svært det var for hende at koble chokoladerne 

med indpakningerne. Efter at have set billederne af emballagerne brugte hun stikord fra 

emballagerne, såsom ”røget”, til at forsøge at forbinde med chokoladerne. Dette betød at hun ikke 

holdte fast i sit første indtryk af smag og prøvede at sammensætte det med indpakningerne, men var 

en af dem der ændrede sit oprindelige indtryk af smagen baseret på indpakningerne.  

Udover disse to tendenser, varierede det også hvor meget deltagerne studerede emballagerne inden 

de forbandt dem. Hvor nogen forbandt dem meget hurtigt og nærmest intuitivt aflæste og bedømte 

æskerne, resp. SBS: ”Her fandt jeg noget der hedder smoke og det passer helt intuitivt med y”, var 

der andre, der brugte mere tid på det og havde sværere ved at forbinde dem.  

Det var også meget individuelt hvad de forskellige deltagere lagde mest vægt på ved indpakning. 

Nogen deltagere gik meget efter farve, andre efter tekst og informationer, og andre igen kiggede på 

design og illustrationer.  

Uanset om deltagerne fokuserede på farve, tekst eller illustrationer på indpakningerne gik de meget 

op i kakaoindholdet.  
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Denne tendens så vi også under smagsprøvningerne. Mange deltagere forbandt den mørke farve 

med smag af bitterhed og bitterhed med højt kakaoindhold, resp. DZ: ”fordi indpakningen er mørk 

og det var den der smagte mest af bitterhed” og andre deltagere nævnte ikke bitterhed, men 

derimod hvordan de associerede den mørke farve med intens chokolade og højt kakaoindhold.  

5.1.4. Trin tre – bagsidetekster 
	

Respondenternes forslag til bagside tekst 

Da respondenterne blev bedt om at komme med forslag til hvordan en bagsidetekst på 

chokoladeindpakninger kunne se ud, havde de lidt forskellige tilgange til det. Det lod til at fokusset 

for nogle af deltagerne gik fra deres egen mening om emballagerne og smagen til at være mere 

salgsorienteret i forbindelse med en potentiel købssituation. Nogle af deltagerne skrev ting ned som 

de gerne ville have skulle stå på bagsiden af en chokolade, hvis de var i en situation hvor de selv 

skulle købe den. Hvorimod andre kom med forslag til bagsidetekst, som de mente ville sælge 

chokoladerne bedre. Endemålet anses at være det samme, da en evt. salgstekst også reflekterer hvad 

der individuelt ville appellere til pågældende deltager. Da deltagerne kom med forslagene var der en 

tendens til at fokusere på cues fra indpakningerne og deres egen smagsoplevelse var lidt mere i 

baggrunden. Der blev nævnt ord som røget smag, eksotisk, eksklusiv, udsøgt, drømmeagtigt, 

havagtigt og bølget. Et par eksempler på dette er følgende citater: 

Resp. JB udtalte: ”… Nu står der jo Venezuela på pakken… så ville nok skrive at det er lavet på 

venezianske kakaobønner… lige fyre noget af med at det er eksotisk.” 

Resp. IMSE udtalte: ”... for mig virker indpakningen at chokoladen ikke er for bitter, den er mere 

chokolade lidt mere mælkechokolade… de der bølger … lidt drømmeagtigt over det … havagtigt…” 

Det var ikke alle respondenter der havde det lige let med at komme med ideer til en evt. 

bagsidetekst. Respondent RM var en af dem, der havde lidt svært ved det. Under smagningen af 

chokoladerne havde hun ikke kunne skelne dem så meget og generelt har hun under hele 

undersøgelsen været ret usikker på sine svar. Hun virkede meget i tvivl og havde blandt andet 

behov for at smage igen inden hun kunne sammensætte chokoladerne med æskerne. Efter hun 

havde smagt igen blev hun mere sikker på beskrivelse af smagen hvor hun baserede denne på cues 

fra emballagerne. Det samme gjorde sig gældende ved tredje trin i undersøgelsen, hvor hun havde 

svært ved at komme med forslag til en bagsidetekst. Under interviewet var det derfor nødvendigt at 

føre en længere samtale med hende for at prøve at føre hende videre i undersøgelsen. Efter at have 
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snakket med hende lidt yderligere om chokoladerne og æskerne, valgte hun kun at skrive om 

smagen. På denne måde afveg hun fra de andre deltagere, da hun ikke anså situationen i en 

marketingsforstand. Til bagsidetekst beskrev hun i stedet udelukkende hendes egen smagsoplevelse, 

hvor sammenligninger mellem chokoladerne også var påpeget. Hun baserede sine sammenligninger 

på den ene chokolade, som hun mindst kunne lide og forklarede hvordan de andre to skilte sig ud i 

forhold til denne. Respondent RM var meget fokuseret på den røgede smag, både i hendes 

bagsidetekst, og under samtale med hende hvor hun nævnte ”smokey”, ”rygeovn” og ”røget”.  

Det var en interessant observering, for på trods af, at hun havde virket meget usikker undervejs i 

undersøgelsen, så virkede hun, efter at have smagt chokoladerne igen og ændret sin oprindelige 

smagsvurdering, pludseligt meget sikker på hvad den røgede smag betød. Hun blev meget sikker på 

hvilken af chokoladerne der var røget og udtalte, at hun godt kunne smage den røgede smag, og 

derudover virkede hun meget sikker på hvordan en chokolade bliver røget. Respondent RM 

forklarede, hvordan kakaobønnerne bliver bearbejdet i en rygeovn og dermed opnår en røget smag.  

Denne sikkerhed omkring den røgede smag var en interessant observering, da hun var den eneste 

deltager der beskrev, hvordan den røgede smag bliver lavet i chokolade. Derudover indikerer hele 

hendes væremåde under interviewet, hvor meget hun stoler på cues fra emballagen. I starten havde 

hun meget svært med at sige noget om smagene og da hun blev præsenteret for 

chokoladeindpakningerne, blev hun med det samme opmærksom på ordet smoke. Respondent RM 

var meget opsat på at finde den røgede smag i chokoladerne og forklarede hvordan, at hun derfor 

havde behov for at dufte til dem og smage chokoladerne igen.   

Derimod, var der nogle af respondenterne der gav udtryk for at de ønskede uddybende forklaringer 

om den røgede smag. Der var nogle der var i tvivl om hvad det helt præcist betød og hvordan det 

påvirkede selve smagen. Eksempelvis udtrykte respondent AK, at han gerne ville have en 

uddybning på bagsiden af indpakning B, om hvad det betød at chokoladen var røget. Han var i tvivl 

om andre, der har mere chokoladekendskab end ham selv muligvis godt ved det, men at for ham var 

det ikke klart og han ville gerne vide mere.  

Under trin to i vores undersøgelse var der nogle af deltagerne der baserede deres sammensætninger 

på smagsindtrykket og andre på selve emballagerne. Samme mønster så vi også her ved forslagene. 

Der var også nogle deltagere der tog udgangspunkt i deres egen smagsoplevelse, hvor de tilføjede 

lidt om denne også. Vi oplevede, at der ved smagsprøvningerne var lidt flere negativladet 

udtalelser, hvorimod, der ved bagsideteksterne lod til at være lidt flere positive beskrivelser.  
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Dette kan hænge sammen med at deltagerne muligvis har skiftet opmærksomheden lidt fra deres 

egne præferencer til smagen over på lidt mere marketingsorienteret tænkning.  

Udover dette var der nogle deltagere, der gik op i at der skulle stå noget mere om kakaoindholdet, 

såsom ved indpakning B, hvor det ikke fremgik af forsiden. Der var et ønske fra nogle af deltagerne 

om, at teksten skulle indeholde mere om brugsformålet, eksempler på dette er følgende: 

Resp. LA udtalte: ”… god værtindegave fordi den er hipster-pæn.” 

Resp. AK udtalte: ”…Men jeg havde nok også sagt sådan at den her chokolade den er også 

brugbar til sådan kager og andre bagværk. Jeg havde gjort det mere klart at det ligesom det man 

kan bruge den til også. For der er et helt nyt marked der ligesom åbner sig også.” 

Ordet økologi gik også igen hos nogle af deltagerne i forhold til bagsidetekst. I forhold til økologi, 

var der mange der mente, at det skulle fremhæves, da det ville medvirke til øgede salgsmuligheder.  

Respondent MJ udtalte, hvordan han udover information om produktion af chokoladen, gerne ville 

have haft noget yderligere om, hvilke vilkår chokoladen er blevet fremstillet under. Han nævner, at 

det er vigtigt for ham, at det er fairtrade chokolade, for så er han sikker på, at der er ikke nogle børn 

der har lidt og er blevet mishandlet. På samme måde opfatter han et fairtrade-mærkat som, at man 

har støttet producenterne med at hjælpe nogle børn for bedre livsvilkår. For respondent MJ var 

fairtrade-produkter mere betydningsfuldt end smagen på chokoladen.  

5.1.5. Trin 4 – fastsættelse af pris 
	

Respondenternes fastsættelse af pris 

Da respondenterne som det sidste led i vores undersøgelse skulle prissætte chokoladerne havde vi 

givet dem en bred ramme for mulige pris på kvalitetschokolader helt ned fra 20 kr. og helt op til 

250kr. Nogle af respondenterne reagerede med stor overraskelse over den høje pris og de brugte ord 

som ”wow” og ”wauw” og rynkede panden. Overordnet var der en tendens til at deltagerne udtalte, 

at de ikke mente, at chokoladerne fra undersøgelsen kunne koste så meget.  

Respondent RZ var en af de deltagere, der var meget overrasket over prisfastsættelsesrammen. Hun 

udtrykte, at hun ikke ville tro at nogen af chokoladerne kostede så meget og pointerede at 

prisforskellen var meget stor. Hvor hun i de andre dele af undersøgelsen havde været ret hurtig til at 

svare, brugte hun under prisfastsættelsen lidt tid på at fastsætte den første pris, men var derefter igen 

hurtig om at give en pris til de resterende to chokolader.  
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Resp. RZ blev spurgt ind til hvorfor det havde taget hende længere tid at give den første chokolade 

en pris og hun forklarede, at det var fordi hun ikke var sikker på hvor den lå i forhold til de andre. 

Det var den som hun syntes virkede billigst men mistænkte den alligevel for at kunne være dyrere 

end en af de andre. Hun udtalte selv, at hun fastsatte prisen ud fra smag, men at smagen egentligt 

også afspejlede hendes kvalitetsopfattelse.  Respondent RZ var en af de dem der under smagning af 

chokoladerne selv pointerede at hendes præferencer ikke nødvendigvis er det samme som hvad der 

defineres som kvalitet. Hun var også en af de respondenter, der baserede sine valg ud fra smag i 

sammensætning af emballager, og dette gjorde sig gældende ved prisfastsættelsen igen.  

Samtidigt var hendes opdeling mellem egne præferencer og officiel definition på kvalitet fra 

producenterne blevet mindre i løbet af undersøgelsen. På denne måde udviste hun en større 

sikkerhed til sine egne smagspræferencer under prisfastsættelsen, hvor hun starter med at pointere, 

at hun havde baseret sine prisforslag ud fra smag, men uddyber så, hvordan det også er kvalitet.  Da 

respondent RZ bliver spurgt ind til om hun ville købe nogle af disse chokolader, er hun usikker men 

pointerer så, at det ville hun ikke til den pris, selvom det er en pris hun selv har fastsat. Hun 

forklarede, at hun valgte at tage udgangspunkt i, at de priser hun selv havde fastsat var reelle, og at 

hvis de var det, så kender hun billigere alternativer, der også er gode og at hun ikke ville give den 

slags pris for en chokoladebar.  

Efter undersøgelsen uddybede hun, at hun var blevet påvirket af vores prisramme og gav eksempler 

på hvilke priser hun havde sat, hvis der ikke havde været den information. Det var meget alment 

blandt deltagerne at have en reel prisforestilling, ligesom respondent RZ, men som ikke blev 

påvirket af den store prisramme som vi havde sat. Disse deltagere satte priser i den lavere ende og 

deres prisfastsættelser repræsenterede reelle priser på kvalitetschokolader. Der var et par deltagere 

der selv valgte at forklare, hvad der skulle til for at de ville give den pris, 250kr., som havde en 

tendens til at blive opfattet som meget høj pris blandt deltagerne. Eksempelvis kan respondent SBS 

nævnes, som forklarede at han ikke ville betale mere end 38kr. for 100 gram chokolade, fordi at det 

betyder en kilopris på 400kr., som han mente er passende.  

Det var en interessant observering, at han baserede det ud fra kilopris, og at han ikke ville give 

højere pris, da han under dannelse af bagsidetekst var den respondent, der som den eneste kunne 

videreføre chokoladerne til livsværdier. Han havde meget positive tekster til chokoladerne og blev 

derfor spurgt ind til hvorfor han ikke ville give en højere pris, nu hvor han havde været så glad for 

dem.  
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Dette forklarede han med, at han tænkte i rammer af potentiel salg, hvilket førte ham videre til 

emballagerne. Efter hans vurdering kunne ingen af de valgte emballager sælges til en høj pris på 

250kr. Hvis de skulle kunne det, så skulle det være fordi der havde været en kunster bag designet, 

så emballagerne blev til ”rigtig kunst”. Respondent SBS forklarer hvordan, at en rigtig kunstners 

værk på emballage ville gøre det indlysende hvorfor en lille chokoladebar koster så meget, hvor 

emballagerne der blev brugt i undersøgelsen virkede som helt almindelige netto chokolader, og altså 

ikke skilte sig nok ud. Respondent AK sammenligner også chokoladerne fra undersøgelsen med 

discountkæders chokolade. Han udtalte, at han ikke følte, at de smagte chokolader skilte sig ud i 

forhold til de chokolader, som han har smagt i lidl, og tilføjede at man også kan finde 

kvalitetschokolader der.  

Derudover oplevede vi at deltagerne havde en tendens til at sætte en billigere eller mellempris ved 

deres foretrukne chokolader. På samme måde havde de en tendens til at mistænke den chokolade de 

mindst kunne lide som værende den dyreste. Dette hænger sammen med den opdeling vi har 

beskrevet i de forrige afsnit, der ser ud til at være mellem deltagernes præferencer og 

producenternes definition på kvalitet. Respondent DZ var en af dem, der overvejede, at den han 

mindst kunne lide var i den dyre ende. Han forklarede, at dette kan hænge sammen med, at dyre 

chokolader er så koncentrerede og bitre, at man ikke kan spise dem i store mængder. Hvorimod, at 

han mener, at en chokolade, såsom en snickers, kan spises med det samme, da de ifølge ham er 

mere nydelse.  
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6. Diskussion 
	

I det her afsnit vil resultaterne af vores undersøgelse blive sat op imod tidligere nævnte teorier, der 

er fremlagt under teoretisk referenceramme.  

6.1. Smag 
	

Ifølge expectancy-disconfirmation teorien opbygger forbrugeren forventninger til et produkt og 

bedømmer efterfølgende produktets ydeevne. Hvis produktet overgår de på forhånd dannede 

forventninger, er der tale om positiv disconfirmation, hvis det er under forventningerne er der tale 

om negativ disconfirmation, og hvis det er tilsvarende forventningerne er der tale om simpel 

disconfirmation. Ud fra resultaterne af vores undersøgelse, har det vist sig at deltagerne havde en 

forventning til chokoladesmagen. Da de efterfølgende blev præsenteret for smagen, blev de 

overrasket over at smagen ikke stemte overens med den forestilling de allerede havde dannet sig. 

Dette førte til, at de havde en lettere negativ reaktion på smagen, hvilket understøtter teorien om, at 

de havde nogle på forhånd dannede forventninger til smagen der ikke blev mødt. Derved er udfaldet 

i denne sammenhæng negativ disconfirmation. 

Da deltagerne blev bedt om at smage videre, oplevede vi oftere at deres forventninger blev 

overgået, og dermed var det en nærmere simpel til positiv disconfirmation  

”…den er bedre synes jeg…det er som om der er lidt mere dybde i den… den er måske lidt mere 

syrlig end den anden. Jeg ved ikke helt hvorfor jeg synes den smager bedre”- Resp. LA.  

”Helt klart mere sukker i. Hmm, lidt mere min stil i forhold til, at den er lidt mere sådan tykkere i 

det og den ikke føles så tør på tungen…”- Resp. RZ.  

”Nu kommer smagen mere med det samme”- Resp. JB. ”…den er ikke lige så mørk i det som den 

anden. Jeg føler at der er mere smag i den her end i den anden. Den anden overdøver munden…”- 

Resp. AK.  

Dette tyder på, at deres oprindelige forventninger til smagen blev ændret. Det lader til at deltagernes 

forventning til mørk chokolade ikke er nær så bitter i smagen, da vores resultater viser, at de havde 

meget fokus på bitterhed og intensiteten af kakaoen.  
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Ifølge perception litteraturen har forbrugere ofte mere opmærksomhed på en stimuli, der modstrider 

ens forventninger, end dem der er tilsvarende. Det er muligt, at den første smagning af chokoladen 

var så gennembrydende, at den neutraliserede deres egne forventninger og påvirkede deres 

opfattelse af de efterfølgende chokolader ved at danne en base som sammenligningsgrundlag.  

Ifølge chokoladeeksperterne skal en god kvalitetschokolade ikke kun være sød eller bitter, men 

gerne mere nuanceret. Mikkel Friis-Holm uddyber endvidere, at chokolade konsistensen ikke skal 

være grynet eller smelte tungt på tungen, men respondenternes udtalelser blev dette ofte nævnt om 

konsistensen på chokoladerne.  

6.2. Kvalitet 
	

Ifølge eksisterende litteratur om kvalitet, er der meget stor forskel på hvad der opfattes som kvalitet. 

Kvalitet bliver først og fremmest opdelt mellem forbrugers opfattelse og producenternes og derefter 

er der i blandt forbrugerne yderligere delte opfattelser af hvad kvalitet er. Producenterne er 

interesserede i at øge deres indkomst, markedsføre deres produkter og imødekomme forbrugernes 

ønsker. I forbindelse med fødevare kan kvalitet opdeles i objektiv og subjektiv kvalitet. Objektiv 

kvalitet måles fra producenternes side uafhængigt af forbrugerne og subjektiv kvalitet referer til 

forbrugernes opfattelse af kvalitet. Producenternes målinger er mere over i det tekniske såsom 

produktionsprocesser og anvendte råvarer, hvorimod forbrugernes opfattelse baseres på udseende, 

smag, egenskaber og karakteristika.  

Denne opdeling har også gjort sig gældende i vores undersøgelse, hvor der har været forskellige 

opfattelser af hvad kvalitet er. Det er blevet bemærket fra deltagerne selv at der er forskel på hvad 

de selv som forbrugere kan lide og opfatter som kvalitet, og på hvad virksomhederne definerer som 

kvalitet. I og med at forbrugerne er så opmærksomme på denne opdeling, opbygges der en form for 

kløft imellem hvad forbrugerne ønsker og hvad virksomhederne giver.  

 

6.2.1.The Total Food Quality model 
	

Inden for fødevarer kvalitet kan TFQ- modellen bruges som en overordnet referenceramme for at 

analysere forbrugers kvalitetsopfattelse, samt deres købsintentioner. Derudover ser modellen på 

sammenhængen mellem forventede og oplevede kvalitet som et led i forbrugertilfredshed.  
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Den forventede kvalitet er før et køb, hvor forbrugeren vil opbygge forventninger inden der 

foretages et valg. Den oplevede kvalitet er efter et køb og kan kun bedømmes efter indtagelse af 

produktet. I vores undersøgelse foretager deltagerne ikke et køb og de befinder sig ikke i 

indkøbssituation. Vi har valgt at benytte modellen omvendt for at det er tilsvarende rækkefølgen af 

vores undersøgelse. Først har deltagerne oplevet kvaliteten ved at smage på produktet, som under 

almene omstændigheder ville være efter et køb. Dette er blevet gjort for at se hvordan de oplever 

smag og opfatter kvalitet af selve produktet uden at have opbygget forventninger baseret på 

indpakningen endnu.   

Sensory characteristics à Eating situation à Experienced Quality: taste, health, 

convenience og process à Expected Quality 

Da vores undersøgelse starter med en smagstest befinder vi os i forhold til modellen i en såkaldt 

”efter” købs fase. Deltagerne af undersøgelsen startede med en eating situation, hvor de blev udsat 

for produktets sensoriske karakteristika, som illustreret ovenfor. De blev først introduceret til tre 

forskellige chokolader og dermed blev deres visuelle sanser først aktiveret. De tre chokolader var 

blevet hakket næsten helt identisk så der ikke var nogle synlige forskellige.  

Dette var gjort for at mindske den synlige stimuli under smagningen. Chokoladerne blev lagt i små, 

ens muffins forme, der havde neutrale, chokoladelige-lignende farver, for at de så indbydende ud 

for deltagerne. Der var ikke umiddelbart nogle duft stimuli, men nogle deltagere valgte selv i løbet 

af undersøgelsen at dufte til dem og andre var mere sensitive og lagde mærke til duften da de blev 

lagt frem. Til selve undersøgelserne er respondenterne ikke blevet tilbudt andet end chokoladerne, 

da vi forsøgte at afskærme ”støj” i forhold til stimuli påvirkning.  

På trods af dette, har nogle af respondenterne haft deres egne drikkevarer i form af vand eller kaffe 

og vand har de fået lov til at drikke imellem smagningerne. I vores undersøgelse har deltagerne ikke 

haft på forhånd dannede forventninger til kvalitet på baggrund af extrinsic og intrinsic quality cues. 

Der har heller ikke været omkostninger involveret for deltagerne, hvilket gør at de ikke har haft 

cost-delen med. Det deltagerne har vidst inden de smagte chokoladerne er at det var mørk 

kvalitetschokolader og var det de dannede forventninger ud fra. Ud fra vores undersøgelse 

observerede vi, som ovennævnt, en form for negativ disconfirmation over den mørke, bitre 

chokoladesmag. Under udvælgelsen af respondenter, da de blev spurgt om at deltage i chokolade 

smagning, oplevede vi en entusiasme og interesse for at deltage.  
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Da respondenterne dernæst smagte på chokoladerne virkede det som om deres entusiasme dalede. 

Dette understøttes med de tidligere præsenterede udtalelser respondenterne havde efter smagning af 

første stykke, såsom overraskelse over at alle chokoladerne var mørke og at de ikke var så glade for 

mørk chokolade. Dette kan hænge sammen med, at respondenterne havde forstillet sig en anden 

smag da de hørte ordet chokolade.  

På trods af, at vi uddybede med det samme, at det var mørk chokolade, virkede det som om at 

respondenterne valgte at overhøre dette. Det virkede som om at de havde dannet sig en forventning 

til smagen baseret på hvad de forbandt med ordet chokolade. Den smag som de havde dannet sig 

har muligvis været noget mildere, sødere, mindre bittert og mere cremet. Disse smagsbeskrivelser 

baseres på respondenternes udtalelser efter første stykke chokolade, hvor de brugte ord som bitter, 

mørk, intens, koncentreret og tør.  

Ifølge chokoladeeksperter bedømmes chokoladens kvalitet ikke, hvor højt indholdet af kakao er, 

men på ingredienser den har og hvor rene disse er. Hovedingredienserne i chokolade er kakao, 

kakaosmør og sukker og er det der definerer kvalitetschokolade. Chokoladen skal så vidt muligt kun 

indeholde de ovennævnte ingredienser uden tilsætningsstoffer for at bevare kakaosmagen. Dette 

viser, at respondenternes egne forventninger og vurderinger er blevet påvirket af producenternes 

definitioner med at kvalitet indenfor chokolade er lige med højt kakaoindhold.   

 

Ifølge TFQ- modellen ville forbrugerne i en almindelig købssituation inden køb af en vare have 

dannet sig nogle forventninger til kvaliteten. Under disse forventninger indgår begreber smag 

(Taste), sundhed (Health), bekvemmelighed (Convenience) og proces (Process).  

I modellen er der en direkte sammenhæng mellem smagsoplevelsen og køb og/eller gen-køb af 

produktet. Under smagen er det vigtigt at produktet ikke smager trist og kedeligt. Sundhed er et 

næsten lige så vigtigt element for forbrugerne som smag og dækker over hvordan et produkt vil 

påvirke helbredet. Det er dog ikke muligt for forbrugerne at undersøge om et produkt har en 

sundhedsfremmende egenskab. Der er her tale om hvorvidt produktet opfylder de krav, der er på 

varedeklarationen og om det indeholder bakterier. Derudover ses der på hvor højt et indhold af 

gavnlige og skadelige sundhedsstoffer produktet indeholder.  
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Convenience referer til hvor hurtigt og let produktet tilberedes og hvorvidt det er klar til brug, for at 

spare forbrugeren både tid og energi. Nogle forbrugere opfatter dette element som negativt, da det 

mangler den der naturlighed som de opfatter værende værdifuldt.  

Proces dækker over værdier såsom økologiske, animalske, produktion uden stråforkortere og uden 

anvendelse af GMO og lignende. Disse egenskaber er normalt synligt mærket på emballagen, men 

forbrugerne har ikke selv mulighed for at finde ud af, hvorvidt disse ting gør sig gældende. 

Eksempelvis kan en forbruger ikke undersøge om en økologisk varer overholder økologiske 

produktionsregler. Dette gør at en forbruger er nødt til at stole på hvad producenterne påstår.  

I vores undersøgelse har vi ved først at lade deltagerne smage chokoladerne kunne se, hvordan 

deres oplevede kvalitet er, uden at danne sig disse forventninger først, og om hvordan disse værdier 

gør sig gældende hos forbrugeren uden at se emballagen først. Det vi oplevede var, at deltagerne 

primært fokuserede på højt kakaoindhold og hvorvidt det faldt til deres smag. Under dette trin var 

deltagerne opmærksomme på deres oplevede kvalitet i forhold til smag og egne præferencer. De 

smagte på chokoladerne, dannede sig en smag ved at beskrive dem og evaluerede tilfredshed. Ved 

selve smagsprøvning, kom deltagerne ikke ind på og havde ikke noget at sige om elementer såsom 

sundhed, convenience eller proces.  

Extrinsic cues i TFQ-modellen tager udgangspunkt i de ydre kvalitetsegenskaber såsom emballage, 

oprindelsesland, produktinformation og pris. Intrinsic cues, derimod, tager udgangspunkt i selve 

produktet, de fysiske egenskaber, herunder udseende, form, farve, struktur og størrelse, ved et 

produkt. I vores tilfælde har deltagerne primært haft extrinsic cues at gå efter. På trods af at 

deltagerne har haft produktet i hånden, har de ikke haft den reelle fornemmelse af chokoladerne, da 

disse var hakket i små stykker. Da deltagerne smagte chokoladerne har de kun kunne se farven, men 

ikke den oprindelige struktur, form eller størrelse.  

I en normal indkøbssituation, ville man først bemærke emballagen på produktet, dernæst danne sig 

en forventning til smagning, uden at have smagt produktet. I dette tilfælde havde deltagerne allerede 

dannet sig en mening om smagen ved at få lov til at smage først. Derved har nogle af deltagerne 

brugt deres oplevede kvalitet og på baggrund af denne forsøgt at finde extrinsic cues, der 

repræsenterede deres oplevelse. Andre deltagere er blevet mere påvirket af extrinsic cues fra 

emballagerne og de har haft indflydelse på deres oprindelige opfattelse af deres oplevede kvalitet. 

På trods af deltagernes har haft mulighed for at afprøve kvaliteten, er det overraskende at se hvor 

meget emballagen har påvirket deres opfattelse af forventet kvalitet. 
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Efter deltagerne så emballagerne blev de andre tre elementer relevante. I forhold til 

sundhedsaspektet oplevede vi, at deltagerne ikke virkede særligt fokuserede på det. Der var ikke 

rigtigt nogle udtalelser om sundhed. Dette kan hænge sammen med at chokolade ofte betragtes som 

et nydelsesmiddel ligesom slik. Ud fra deltagernes udtalelser og deres præferencer lod det til at gå 

mere op i den søde smag. Nogle deltagere foretrækker mindre rene chokolader, dvs. chokolader 

med flere ingredienser og tilsætningsstoffer, som eksempelvis en marsbar.  

I forhold til convenience har vores deltagere nævnt noget om brug af chokolade, men i dette tilfælde 

skulle chokoladen ikke tilberedes og det var meget simpelt. De skulle bare smage en chokolade der 

allerede lå klar til dem. Desuden gælder ved køb af disse typer chokoladebarer, at de kan spises som 

de er og ikke kræver tilberedning, medmindre at de skal bruges til madlavning eller bagværk.  

I proceskvalitetsaspektet udtrykte deltagerne efter at de havde smagt på chokoladerne ikke selv 

noget om økologi eller om hvilke produktionsprocesser de er blevet fremstillet under. Det var først 

ved præsentationen af emballagerne, at nogle af deltagerne blev opmærksomme på økologi og 

fairtrade og påpegede det som en relevant værdi. 

 

6.2.2. Delkonklusion om kvalitet 
	

Vores undersøgelse viser, at deltagerne er opmærksomme på, at der eksisterer en forskel mellem 

deres egne præferencer og opfattelse af kvalitet og producenternes definition af kvalitet. Dette leder 

hen til, at der kan eksistere en såkaldt kløft mellem forbrugernes ønsker og præferencer i forhold til 

smag og hvad producenterne fremstiller og hævder som værende kvalitet.  

Grundet rækkefølgen af vores undersøgelse har vi kunne isolere deltagernes smagsoplevelse. Dette 

har gjort, at vi har kunne få en fornemmelse af hvad der spiller ind i deres kvalitetsopfattelse uden 

at blive stimuleret af indpakningen. Det som vi har observeret er, at når forbrugere bliver udsat for 

smagsstimuli uden på forhånd dannede forventninger ud fra indpakningen, er det kun selve smagen 

og de smagsnuancerer, som de associerer med noget specifikt, der er fokus på. I vores tilfælde har 

det været bitterhed i chokoladesmagen, der har været fremtrædende for mange deltagere og det er 

primært blevet associeret med højt kakaoindhold.  
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Derudover har vores undersøgelse, grundet den omvendte rækkefølge af TFQ-modellen, gjort det 

muligt at observere hvor meget emballage kan påvirke forbrugere og hvilken indflydelse den har på 

deres opfattede kvalitet. Hvis man havde valgt at følge den kronologiske rækkefølge med at 

præsentere emballagen først, som man reelt ville gøre i en normal indkøbssituation, er det 

interessant at se om udtalelserne om smagen ville have set anderledes ud. Vi har oplevet at 

deltagerne havde mere positive udtalelser om chokoladerne efter præsentation af emballagerne, og 

det er muligt at deres opfattelse af afprøvede kvalitet, det vil sige selve smagsoplevelsen havde 

været mere positiv hvis de havde set dem først. Da deltagerne associerede blandt andet den mørke 

farve med højt kakaoindhold og højt kakaoindhold med bitterhed kan det være at de i 

indkøbssituation har en tilbøjelighed til at fravælge denne type chokoladeindpakning. Dette ses med 

udgangspunkt i deltagernes udtalelser og reaktioner i vores undersøgelse, der så ud til ikke at være 

så glade for alt for bitter og mørk chokolade. Der vides ikke hvordan dette ville gøre sig gældende i 

et større perspektiv.  

6.3. Means-end chain modellen 
	

Means-end chain modellen bruges almindeligvis til at forstå sammenhængen mellem 

produktegenskaber, konsekvenser og værdier. Under produktegenskaber skelnes mellem konkrete 

og abstrakte egenskaber og under konsekvenser ses på funktionelle og psykosociale konsekvenser 

og indenfor værdier hører der instrumentale og terminale værdier. Da der mangler forståelse for 

forbrugernes købsvaner overser producenterne ofte sammenhængene imellem disse led. Der er en 

tendens fra virksomhedernes side til at formidle produktkendskab i form af varespecifikationer på 

deres produkter. I vores undersøgelse har vi fundet frem til, at det varierer, hvilke informationer 

forbrugerne faktisk ønsker at se.  

Ifølge Means-End teorien kan laddering spørgeteknikken anvendes til at undersøge dette.  I vores 

interviews har vi gjort brug af laddering teknikken, ved at stille respondenterne hv-spørgsmål om 

deres valg, samt negativ laddering om deres valg. Negativ laddering er en teknik, der bliver brugt 

når respondenten ikke kan forklare hvorfor han/hun gør som de gør. Det går ud på at spørge ind til 

hvorfor respondenten ikke vil opføre sig eller føle sig på en bestemt måde. Et eksempel på dette er, 

som også bliver gennemgået under vores analyse, med respondent JB om hans sammensætning af 

bedste kvalitet med billigst udseende æske, hvor han ikke kunne forklare sine valg. Dette har vi 

gjort brug af konsekvent i vores interviews ved flere trin i undersøgelsen.  
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Ved brug af laddering teknikken har vi erfaret, at det oftest ikke fører til andet end respondenternes 

fortvivlelse og de ofte ikke vidste hvad de skulle svare. Til gengæld har vi set en sammenhæng 

mellem respondenternes psykosociale konsekvenser og deres værdier, og respondenternes forslag til 

bagsidetekst. I vores tredje trin af undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om selv at udforme et 

forslag til en bagsidetekst på de tre chokoladeæsker. Under dette trin har der været stor variation på 

hvilke bud respondenterne kom med. Vi valgte bevidst at give dem frie tøjler til at gribe det an som 

de ville. Grunden til vi gjorde dette var for at finde ud af hvad de så som relevant og hvad der var 

værdifuldt ifølge dem. Dette anses som værende vigtigt i forhold til hvad forbrugerne ønsker at 

producenterne går mere op i, det er en måde at give dem en form for feedback på, til hvad de selv 

ønsker skulle stå på bagsiden, hvis de selv stod i en indkøbssituation.  

Udfaldet af respondenternes svar eller forslag til bagsidetekst, var forskellige som nævnt i det 

ovenstående. Nogle deltagere brugte emballagerne som inspiration og prøvede at krydre 

bagsideteksten ved at uddybe det som allerede stod på pakken, eksempelvis såsom resp.JB og resp. 

IMSE. De brugte cues og designet på emballagerne til at komme med forslag til hvad emballagerne 

repræsenterede for dem. I resp. JB’s tilfælde brugte han cuet ”Venezuela” som ledede ham videre 

til at formulere at chokoladen er lavet på venezianske kakaobønner, hvilket han associerede med at 

det måtte være eksotisk chokolade. Med hensyn til resp. IMSE, udtrykte hun at for hende virkede 

designet på emballagen ”drømmeagtigt” og ”havagtigt” grundet de linjer der mindede hende om 

bølger. Dette associerede hun med en chokolade der ikke er så bitter i smag og minder mere om en 

mælkechokolade. På trods af, at de ikke har nogen baggrundsviden om chokoladerne, danner de på 

baggrund af emballagerne deres egen overbevisning som har værdi for dem. Respondent JB kunne 

ikke vide, hvorvidt chokoladen var lavet på venezianske bønner eller blot blev produceret i landet 

eller andet, men drog alligevel den konklusion.  

Der var andre deltagerne, der gik mere op i det informative aspekt i forhold til bagsidetekst og deres 

vurdering af emballager. Dette gjaldt især indpakninger, hvor der ikke var så mange information, 

såsom indpakning B. Hvilket viser, at der er nogle forbrugere der ikke er i stand til at lave denne 

forbindelse mellem leddene selv. Nogle deltagere havde direkte svært ved at afkode emballagerne 

og følte frustration. Herunder kan respondent AAJ nævnes. I forbindelse med bagsidetekst 

fokuserede hun udelukkende på informationer, men under trin 2, da hun skulle forbinde 

emballagerne, havde hun udtrykt frustration over alle 3 indpakningers design. Hun forklarede, at det 

for hende slet ikke lignede chokoladeindpakninger og mindede hende mere om kampagneplakater. 
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Vi havde en deltager, der som den eneste var i stand til at bringe associationerne videre til at kunne 

formulere bagsidetekster, der repræsenterede livsværdier. Resp SBS skrev følgende: 

”en fantastisk chokolade som hjælper dig med at huske hvad en rigtig chokolade smag er og 

hjælper dig med at genfinde livsglæde” 

”en chokolade der hjælper dig at glemme alle dine kærestesorger og dykke ned i et fornøjelses 

ocean” og han uddybede, at denne chokolade spillede rollen som en støttende kammerat når man 

har det hårdt. Ifølge means-end teorien lægger virksomheder mest vægt på produktegenskaber og 

funktionelle konsekvenser, og de gør sig forhåbninger om, at forbrugeren selv kan udforme det 

resterende i deres means-end chains. Vores undersøgelse viser, at nogle forbrugere kan have svært 

ved selv at udfylde de psykosociale konsekvenser og værdier og kan derfor have brug for lidt hjælp 

til det. Producenterne og virksomhederne burde gøre det nemmere for forbrugerne at få en ide om 

hvilke værdier de kan associere produktet med og fremme positiv opfattelse af produktet.  

I teorien begrundes virksomhedernes mangel på dette med manglende kendskab til forbrugernes 

psykosociale konsekvenser og værdier. I vores undersøgelse har vi set hvor stor magt producenterne 

har på forbrugernes opfattelse af hvad der vigtigt, værdifuldt og hvilke informationer der bør være 

relevante for dem. Vi har uddybet dette tidligere i analysen, da vi forklarede hvor stor tillid 

deltagerne udviste producenternes bud på kvalitet og produktinformation på emballagerne. Den 

seneste sundhedsbølge har medført øget salg af mørk chokolade med et højere indhold af kakao. 

Ifølge sundhedseksperter anbefaler mørk chokolade som en del af den daglige kost. Dette har 

virksomheder også taget til sig ved at fokusere på kakaoindhold. Disse to instanser har påvirket 

forbrugerne til at orientere sig efter kakaoindhold når det kommer til mørk chokolade og associere 

det med sundhed. Denne tendens til at gå efter høj indhold af kakao, har tal fra blandt andet Coop, 

der er Danmarks største dagligvare virksomhed vist, at de danske forbrugere i stigende grad vælger 

den mørke økochokolade med høj kakaoindhold. Dette viser hvor meget indflydelse både medier og 

virksomheder har på den enkelte forbrugers valg. Det er et afhængighedsforhold hvor 

producenterne fokuserer på forbrugernes ønsker og forbrugerne fokuserer på hvad virksomhederne 

dikterer der er ”inde”.  
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6.4. Pris 
	

Ifølge eksisterende teori om pris, bliver der forbrugere behandler prisen og fortolker denne i forhold 

til deres tidligere købsoplevelser. Deres beslutning om et køb baseres ikke på den faktiske angivne 

pris, men derimod, på deres opfattelse af prisen og hvad de anser for at være den aktuelle faktiske 

pris. Derudover, kan forbrugere have en lavere prisgrænse, der indikerer dårligere og uacceptabel 

kvalitet. Der findes også en øvre prisgrænse, hvor prisen opfattes som uoverkommelig og produktet 

ikke anses som pengene værd.  

I forbindelse med vores undersøgelse har vi observeret, at mange af deltagerne har udtrykt, at den 

angivne prisramme var i deres øvre prisgrænse. De mente ikke, at chokoladerne kunne koste så 

meget og prisen blev opfattet som en meget høj pris. Deltagerne påpegede, at de ikke ville give 

sådan en høj pris, da de kendte gode og billigere alternativer. I vores undersøgelse reagerede 

respondenterne med en form for prisfølsomhed, da de ikke mente, at de høje priser var berettiget.  

Forskning viser, at prisfølsomhed hænger sammen med hvor ofte en vare købes og om der er få 

eller ingen erstatninger til denne vare. I vores undersøgelse har vi brugt chokolade, som for nogen 

er en vare, der ofte købes og for andre muligvis sjældnere, da det er et nydelsesprodukt. Derudover 

findes der et hav af forskellige chokolader på markedet og dermed mange alternativer. Dette hænger 

meget godt sammen med respondenternes reaktion på prisen.  

Selvom at nogle forbrugere muligvis anvender pris som en indikator for kvalitet, oplevede vi at det 

ikke var alle respondenter der blev påvirket af dette. Der var en del respondenter der dragerede 

paralleller mellem pris og kvalitet, ved at mene, at den chokolade, som de troede var mest 

kvalitetsfyldt skulle være dyrere. Dette betød ikke, at de nødvendigvis valgte at sætte priserne 

særlig højt. Mange deltagere prøvede at huske hvad de faktiske priser på chokolader er.  

Ifølge forskning har man fundet ud af at forbrugere kan have svært ved at huske nøjagtige priser på 

produkter, selvom de kan have et godt kendskab til de involverede varer og priser. Det er meget 

almindeligt for forbruger at bruge referencepriser og bruge denne som en referenceramme til at 

sammenligne den observerede pris. På trods af, at nogle respondenter havde svært ved at huske 

priser på kvalitetschokolade, var der mange der alligevel ikke blev påvirket af vores brede 

prisramme og satte realistiske priser. De var i stand til at ramme de faktiske priser på 

kvalitetschokolader rimelig nøjagtigt. Dette viser, at respondenterne havde en god forestilling om 

priser på chokolader.  
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Nogle respondenter forklarede, at hvis de skulle give så stort beløb for chokolade, skulle det være 

noget helt eksklusivt og meget unikt. Disse respondenter uddybede, at for dem ville dette være 

enten rigtig kunst designet af en kunster på emballagen eller henholdsvis være det eneste eksemplar 

der findes på markedet, hvilket leder os hen til teorien om luksusvarer. Det er udbredt blandt 

luksusvarer, at nogle forbrugere ønsker unikke produkter og er villige til at betale en høj pris for 

disse. Dette hænger sammen med, at en høj pris for nogle forbrugere indikerer kvalitet og at 

produktet er begrænset i omfang, såkaldt ”limited edition”. Dette appellerer specielt for de 

forbrugere der søger status og ønsker luksus. Vi oplevede også nogle deltagere, der omvendt, tog 

afstand fra status og dyre produkter. Disse respondenter ville omvendt ikke associeres med en rig 

klasse og præfererede billigere varer. Det lod til, at de ikke ville opfattes som pengefikserede, 

overlegne og arrogante typer, som de forbandt med dyre varer. Dette viser, at de går op i self-image, 

og som ved fantasi-produkter har de sandsynligvis orienteret sig ud fra deres ideelle selvbillede eller 

deres ideelle sociale selvbillede. Der vurderes, at de i dette tilfælde nok har gået efter det sociale 

aspekt, da det omhandlede, hvordan de gerne vil opfattes af andre.  
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7. Konklusion 
	

Vores formål med undersøgelsen var at se på, hvordan samspillet mellem smagsoplevelser og 

emballager hænger sammen og hvordan disse påvirker forbrugernes dannelser af forventninger til 

en vare, samt i hvilket omfang smag, emballage og pris kan påvirke forbrugernes 

kvalitetsopfattelser.  

For at gøre dette startede vi med at isolere smagsoplevelsen fra emballagen og give deltagerne tre 

forskellige chokolader. Baseret på respondenternes udtalelser oplevede vi, at de godt kunne smage 

forskel og smage, at det var tre forskellige chokolader. De kunne endvidere sætte ord på deres 

smagsindtryk og oplevelse. Ydermere fandt vi ud af, at de lod til at have dannet sig andre 

forventninger til smagen og ikke forventede en så bitter smag. Deres forventninger til smagen efter 

første smagsprøve ikke blev mødt og stemte ikke overens med den forestilling de allerede havde 

dannet sig inden smagning. Dette betyder, at de havde nogle på forhånd dannede forventninger til 

produktet, og vurderede produktets ydeevne. I dette tilfælde var udfaldet en negativ 

disconfirmation. Dette udviklede sig til en mere neutral eller positiv disconfirmation i takt med de 

andre smagninger. Der bliver antaget, at dette er sket som følge af, at deres oprindelige 

forventninger til smagen blev ændret ved at indtage chokoladen. Det første stykke chokolade har 

muligvis dannet en ny base for forventningerne, og derfor stod de efterfølgende stykker ikke i lige 

så stor kontrast til deres forventninger, som den første havde gjort.  

I forbindelse med deltagernes vurdering af chokoladerne og i løbet af hele undersøgelsen har vi haft 

fokus på deres kvalitetsopfattelse og dannelse. Vi har ønsket at få mere viden omkring deres 

kvalitetsforventninger og deres oplevelser af kvalitet. Det vi fandt frem til var, at deltagerne viste en 

usikkerhed om hvad der mentes med kvalitet. Dette afledtes af, at de opdelte deres opfattelse af 

kvalitet med virksomhedernes. Samtidigt med dette stolede de ikke nok på deres egen vurdering og 

anså derfor ikke deres egne præferencer som kvalitet. Dette var en af de mest centrale fund i vores 

undersøgelse. Vi har ud fra analysen af vores data fundet frem til, at der ser ud til at være en form 

for kløft mellem forbrugernes ønsker til smag og hvad virksomhederne fremstiller som 

kvalitetsvarer.  

Vi har anvendt The Total Food Quality model til analysere vores data, men vi har vendt rundt på 

modellens rækkefølge for at det passede med vores undersøgelse. Ifølge modellen spiller elementer 

som smag, sundhed, convenience og proces ind på forbrugers evaluering af produktkvalitet.  
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Ved at bytte rundt på rækkefølgen kunne vi se at sundhed, convenience og proces ikke var relevant, 

da deltagerne evaluerede produktet under smagning. Dette havde muligvis set anderledes ud, hvis 

det havde været den sædvanlige rækkefølge. På trods af dette, indikerer resultaterne, at under 

smagning er selve smagsoplevelsen i fokus for forbrugere, da de ikke kan tage stilling til de andre 

elementer på det her stadie. Derudover, har vi ved hjælp af modellen kunne se på, hvor meget 

emballagerne påvirkede deltagerne og hvilken indflydelse den har på deres kvalitetsopfattelse.  

Efter smagsprøverne præsenterede vi visuel stimuli i form af emballagerne. Vi gjorde dette for at se 

på, hvordan de ville forbinde smagene med de tre mulige chokoladeindpakninger. Det vi 

observerede var, hvorvidt de baserede deres valg ud fra smagen eller indpakningens udseende. Vi 

oplevede at nogle deltagere tog udgangspunkt i deres oprindelige indtryk af smagene og overført 

disse til emballagerne. Hvorimod andre blev påvirket af cues fra emballagerne og derved ændrede 

deres oprindelige opfattelse af smagene. Overordnet blev alle deltagere til en vis grad påvirket af 

indpakningerne.  

Yderligere, har vi i vores undersøgelse set på, hvorvidt deltagerne er i stand til at fastsætte en reel 

pris efter at de har dannet sig en overordnet opfattelse af og holdning til produktet. Vi oplevede at 

nogle af deltagerne blev påvirket af brede prisramme, som vi havde sat. Der var mange af 

deltagerne der godt kunne sætte reelle priser, der stemmer overens med markedets priser. Der var 

også en tendens blandt deltagerne til at være prisfølsomme. Nogle af deltagerne udtrykte, at de ikke 

ville være interesserede i at købe chokolade til så høj en pris medmindre, at chokoladerne indeholdt 

elementer af noget helt udover det sædvanlige, såsom et kunstværk på emballagen. Prisfastsættelsen 

belyste, at forbrugere kan associere pris med self-image. Nogle af deltagerne udtrykte dette ved, at 

referere til bestemte typer, samt distancere sig selv fra disse.  

Baseret på vores resultater af analysen, har vi fundet frem til at under dannelse af forbrugeres 

forventninger til en vare, står visuel stimuli i form af emballage stærkere. På trods af at 

indpakningen spiller en stor rolle, lader det til at smagen er mere fremtrædende under 

kvalitetsopfattelsen. Hvorimod emballage og pris, har en større betydning når det kommer til 

forbrugeres holdning til et produkt.  
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8. Perspektivering 
	

I forbindelse med vores undersøgelse og de fundne resultater er der opstået en forundring, der har 

ført en yderligere diskussion med sig. Ifølge vores undersøgelse lader det til, at visuel stimuli i form 

af emballage står stærkt i forhold til forbrugers forventninger til et produkt. Det kan både føre til 

forventninger og holdninger, men kan også ændre en opfattelse af smagen. Det står efter 

undersøgelsen uklart for os, at hvis indpakningens udseende kan have så står betydning for vores 

forventninger til et produkt, og som i vores undersøgelse endda påvirke vores smagsoplevelse, 

hvorfor der opstår situationer, hvor forbrugere har høje forventninger, men disse ikke bliver mødt. 

Vi mangler uddybende svar på, om dette sker fordi indpakninger kan danne for høje forventninger, 

der fører til større skuffelser, idet at produktet ikke kan leve op til forventningerne. På denne måde 

kan det betyde at understimulering fra emballagerne forhøjer en tilfredshed, da ”kedelige” 

emballager, som ikke lover for meget og dermed ikke føre til særlig høje forventninger, muligvis 

oftere kan føre til en positiv smagsoplevelse. Dette er en problematik der anses som relevant at 

udforske nærmere.  
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http://politiken.dk/mad/art5730012/Chokolade-vi-har-f%C3%B8rst-lige-l%C3%A6rt-at-

s%C3%A6tte-pris-p%C3%A5-kvalitet 

 

http://politiken.dk/mad/madnyt/art4793539/Chokoladen-bliver-mere-luksus 

 

http://www.sondagsavisen.dk/test/testogindkob/2014-06-13-mork-chokolade-er-en-blandet 

fornojelse/ 

 

https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=11997 

 

http://copenhagenfood.dk/artikler/alt-om-chokolade/	

	

http://marketingteorier.dk/means-end-chain	

	

http://www.madogbolig.dk/gourmet/madtrends/hvad-er-god-chokolade	

	

http://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7250988.ece	
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10. Bilag 
	

Bilag 1 Oversigt over de 34 chokoladeinpakninger med de tilhørende numre.  
 

Disse chokoladeindpakninger blev kategoriseret i enten klassisk udseende, excentrisk eller sensuelt 
af 10 testpersoner.  
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Bilag 2 – oversigt over de 10 testpersoners kategorisering af de 34 chokoladeindpakninger 
	

	

Testperson 
 

Klassisk Excentrisk Sensuel 

Nr. 1 (mand) 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 
18, 19, 20, 21, 27, 29, 
30, 31, 32 

1, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 
17, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 33, 34 

4, 11 

Nr. 2 (kvinde) 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 
18, 19, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 
20, 21, 22, 23, 24, 34 

4, 11, 25, 30 

Nr. 3 (kvinde) 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 22, 
24, 26, 27, 28, 29, 32 

1, 4, 8, 11, 23, 31, 33, 
34 

3, 15, 20, 21, 25, 30 

Nr. 4 (kvinde) 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 
20, 21, 22, 23, 27, 28, 
29, 32, 33 

1, 2, 7, 8, 12, 17, 18, 
19, 25, 26, 31, 34 

3, 4, 11, 15, 24, 30,  

Nr. 5 (kvinde) 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 
21, 22, 23, 27, 28, 29 

1, 2, 8, 12, 14, 17, 18, 
19, 25, 31 

4, 7, 11, 15, 20, 24, 26, 
30, 32, 33, 34 

Nr. 6 (kvinde) 2, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 
18, 19, 22, 23, 27, 28, 
32 

3, 4, 7, 12, 13, 17, 20, 
21, 26, 29, 31, 33, 34 

1, 8, 11, 15, 24, 25, 30 

Nr. 7 (mand) 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 29, 
30, 32, 33 

2, 8, 13, 17, 25, 27, 28, 
31 

1, 4, 34 

Nr. 8 (mand) 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 
21, 27, 28, 32 

4, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 22, 23, 26, 31, 33, 
34 

1, 11, 15, 20, 24, 25, 
29, 30 

Nr. 9 (mand) 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 27, 28, 32 

1, 3, 4, 8, 17, 18, 19, 
22, 23, 30, 31, 33, 34 

5, 11, 15, 20, 21, 24, 
25, 26, 29 

Nr. 10 (mand) 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 
20, 21, 25, 29, 30, 31, 
33 

4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 
18, 19, 22, 23, 26, 27, 
28, 34 

1, 11, 24, 32 
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Bilag 3 - resultater af kategorisering 
 

Billede nr. Klassisk Excentrisk  Sensuel 
1 0 personer 6 personer 4 personer 
2 7 personer 3 personer 0 personer 
3 6 personer 2 personer 2 personer 
4 0 personer 9 personer  1 personer 
5 8 personer 1 personer 1 personer 
6 9 personer 1 personer 0 personer 
7 5 personer 4 personer 1 personer 
8 0 personer 9 personer 1 personer 
9 6 personer 4 personer 0 personer 
10 8 personer 2 personer 0 personer 
11 1 personer 1 personer 8 personer 
12 5 personer 5 personer 0 personer 
13 6 personer 4 personer 0 personer 
14 8 personer 2 personer 0 personer 
15 3 personer 1 personer 6 personer 
16 9 personer 1 personer 0 personer 
17 3 personer 7 personer 0 personer 
18 5 personer 5 personer 0 personer 
19 5 personer 5 personer 0 personer 
20 4 personer 2 personer 4 personer 
21 6 personer 2 personer 2 personer 
22 5 personer 5 personer 0 personer 
23 4 personer 6 personer 0 personer 
24 2 personer 2 personer 6 personer 
25 1 personer 4 personer 5 personer 
26 3 personer 5 personer 2 personer 
27 8 personer 2 personer 0 personer 
28 7 personer 3 personer 0 personer 
29 7 personer 1 personer 2 personer 
30 3 personer 1 personer 6 personer 
31 3 personer 7 personer 0 personer 
32 8 personer 0 personer 2 personer 
33 4 personer 5 personer 1 personer 
34 0 personer 8 personer 2 personer 
 

Vi har valgt  

6 klassisk (nr 16 havde også 9 ud af 10, men vi valgte denne pga. det høje kakaoindhold) 

34 excentrisk (nr 8 havde 9 ud af 10 valgt, men vi havde problemer med selve billedet af 
indpakningen) 

4 sensuel 
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Bilag 4 – Skema 
 

 

RESPONDENT: _____________ 

 
KØN (sæt kryds):      MAND __            KVINDE __ 

ALDER:       _____ 

BESKÆFTIGELSE (sæt kryds):  

STUDERENDE __     LEDIG __     I ARBEJDE __ 
 

____________________________________________________________	

 

 

 

VURDERING AF CHOKOLADE (sæt venligst tallene 1 til 3 -  

1 sættes ved den chokolade som du vurderer til at være den 
chokolade med højst kvalitet og 3 er den du vurderer til at være 
den mindst kvalitetsfyldte) 
 
X 

 

 
Y 

 

 
Z 
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Anbring venligst de tre chokoladesmagsprøver (x , y, z) der efter 
din mening passer sammen med de tre viste 
chokoladeindpakninger  

    
            A                               B                                  C 

            +                               +                                   + 

         _________                 _________                   _________ 

 

På bagsiden af chokoladeindpakning A kombineret med den 
chokolade (x, y eller z) som du har valgt, ville du skrive:  

Denne chokolade er 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________ 
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På bagsiden af denne chokoladeindpakning B kombineret med den 
chokolade (x, y eller z) som du har valgt, ville du skrive:  

Denne chokolade er 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

 

På bagsiden af denne chokoladeindpakning C kombineret med den 
chokolade (x, y eller z) som du har valgt, ville du skrive:  

Denne chokolade er 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________	

_____________________________________________________ 
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Angiv venligst en pris på de tre chokoladekombinationer (her 
menes der dem du tidligere har valgt i undersøgelsen) En 
kvalitetschokolade koster  20kr. – 250kr.  

 

Chokoladepakke A + ___ = _____kr. 

 

Chokoladepakke B + ___ = _____kr.  

 

Chokoladepakke C + ___ = _____kr.  
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Bilag 5 Transskriberingsfiler 
 

Interview 1 - Respondent RZ 

Kvinde, 25, studerende 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Resp. RZ: ”skal jeg svare i forhold til hvad jeg bedst kan lide eller i forhold til hvad jeg tror der er 
mest kvalitetsfyldt.. det er jo ikke nødvendigvis det samme… jeg tror mindst jeg kunne lide nummer 
1 (x) men det kan godt være at den er mere kvalitet den smagte lidt mere af chokolade end nummer 
2 (y) gjorde.” 

Chokolade x: 

Resp. RZ: ”Den er ret bitter, der er nok øh en høj kakaoprocent. Den ehm, den er måske lidt tør til min 
smag.”  

Chokolade y: 

Resp. RZ: ”Helt klart mere sukker i. Hmm, lidt mere min stil i forhold til, at den er lidt mere sådan tykkere i 
det og den ikke føles så tør på tungen. Men den smager sådan lidt sukkeragtig i forhold til den anden. Men 
man kommer også til at sammenligne dem meget når man smager dem sådan.”  

Chokolade z: 

Resp. RZ: ”Der er nærmest et eller andet lidt alkoholagtigt over den. Den er faktisk ret god, den tror jeg 
faktisk, er den jeg bedst kunne lide.”  

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

Interviewer: ”Hvorfor har du forbundet dem som du har? Det gik rigtig stærkt, har du tænkt noget mens du 
forbandt dem?” 

Chokoladeindpakning A: 

Resp. RZ: ”Ja. Den her er faktisk fordi at der står 100 på øh og jeg synes, at det var den der smagte sådan 
mest af chokolade intenst. ” 

Chokoladeindpakning B: 

Resp. RZ: ”Den her er faktisk den som jeg synes der ser mest eksklusiv ud. Det er nok derfor at jeg forbandt 
den med den som jeg synes smagte bedst. Det er den som jeg synes smagte bedst og virkede som bedste 
kvalitet, det var derfor.”  

Chokoladeindpakning C: 

Resp. RZ: ”Og øh den her er sådan set bare den der var tilbage. Det er den som virker som rimelig god 
chokolade men heller ikke sådan wow, du ved altså indpakningen. ” 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Chokoladeindpakning A kombo: 

Resp. RZ:”Det ved jeg ikke om jeg ville skrive bag på men den er ikke sådan sukkeragtigt. ” 
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Chokoladeindpakning B kombo: 

Resp. RZ: ”det ved jeg ikke en chokolade der øøøh… Jeg synes, at .. Men det er nok bare fordi der står det 
der ”smoke” om den så faktisk hører sammen med den der. Men det er nok bare fordi at ved ordet smoke så 
tænker jeg på at det er tørt. Øh ja, nej nej jeg vil heller ikke lave det om. Det er bare fordi jeg begynder 
sådan at analysere om jeg har gættet rigtigt. Ehm hvad ville jeg ellers sige, ehm at den er meget cremet. Jeg 
kan godt forstille mig at nogen ville synes at den er lidt for cremet, den sådan klistrede lidt i munden. Det er 
måske bare sådan sammenlignet lidt med de andre. Men jeg synes at det er sådan lækkert at den sådan 
smelter i munden.” 

Chokoladeindpakning C kombo: 

Resp. RZ: ”Det ved jeg ikke hvad jeg vil sige, den er måske sådan lidt sukkeragtig. Måske ehm, jeg ved ikke 
rigtigt om det er så meget med smag, men jeg synes at pakken er lidt kedelig.”  

Interviewer: ”Hvorfor synes du at pakken er lidt kedelig?” 

Resp. RZ: ”Altså hvis de her to, altså hvis de her to kostede det samme (referer til indpakning B) og de havde 
samme, altså fordi jeg går op i høj procent, hvis de begge to havde 85% så ville jeg 100 procent gå efter den 
her fordi jeg synes at det ligner at den har bedre kvalitet eller mere sådan her handmade chocolate, hvor den 
der  sådan ehm” 

Interviewer: ”ser lidt mere masseproduceret ud?” 

Resp. RZ: ”Ja sådan lidt mere, ja.” 

Interviewer: ”Og er det baseret på, altså føler du det kun er fordi du lige har smagt chokoladen?” 

Resp. RZ: ”Nej, det er kun pga. emballagen, det er decideret udseendet. Sådan skriften og sådan måske bare 
fordi der står meget på og øh” 

Interviewer: ”Måske det der smoke har fanget dig meget alligevel?” 

Resp. RZ: ”Nej, nej, men jeg synes den her, altså også fordi den her er sådan mere minimalistisk og ser lidt 
mere sådan eksklusiv ud (om B), hvor den her er sådan mere, altså jeg vil synes den her (om B) ville være 
flottere at servere sådan her inde også, hvor den her (om C) det er sådan, altså man kan selvfølgelig godt se 
at det er kvalitet fordi den er sådan organisk og har de her mærker på og sådan noget, men ellers synes jeg 
bare, at den har lidt chokoladebar udseende, øh ligesom dem man bare køber af coop, du ved i højere 
kvalitet selvfølgelig, men lidt i den stil, ehm og sådan den her (om A) synes jeg også ser nummer to ud i 
kvalitet. Den har lidt stadig chokoladebar udseende over sig men  den er sort og har lidt fashion udseende 
over sig på en eller anden måde.” 

Interviewer: ”Du nævner noget med meget tekst, og det er der jo også her (om A), jeg ved godt det er mere 
tal men” 

Resp. RZ: ”Ja men der er også lidt på denne her (om A) men det er meget, det er ikke lige så synligt det her 
tekst og det er mere sådan, det her er mere informativt (om C) altså det ligner det der normalt står bag på en 
chokolade. Jeg synes i hvert fald ikke, at det udstråler kvalitet” 
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Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

Resp. RZ: ”250kr. wow, jeg tror ikke, at jeg ville sige, at nogen af dem koster så meget. Det er godt nok en 
meget stor prisforskel. Hm.. Hmm” 

Interviewer: ”Det undrer mig at det tog dig rigtig lang tid at sætte den første pris (chokoladeindpakning A) 
men du var rigtig hurtig om at sætte de andre to, altså hvad har du tænkt imens?” 

Resp. RZ: ”Altså de andre var hurtigere at sætte end den, fordi jeg synes det er den der er billigst, men jeg 
kunne også godt forstille mig at den var dyrere end den der, men det var den jeg mindst kunne lide så nu 
satte jeg den ud fra smag” 

Interviewer: ”Så du har valgt at sætte pris ud fra smag?” 

Resp. RZ: ”Ja men også lidt ud fra kvalitet. Den anden synes jeg alligevel er sukkeragtig (C) og det er for 
mig lige som mindre kvalitetsfyldt. Og den her (B) synes jeg alligevel var sådan mere kvalitet fordi den var 
ikke lige så bitter fordi jeg synes, at for mig er det god kvalitetschokolade når det kan være høj procent uden 
at du føler at den er bitter og den tørrer din mund fuldstændig ud og uden at det er for meget sukker at den 
ligesom har den der gode balance. Ja det var det jeg følte med den her, hvor de andre ligesom var for bitter 
og for sød”.  

Interviewer: ”Ville du kunne finde på at gå ud og købe nogen af dem her eller føler du at du allerede kender 
andre du synes er meget bedre som du hellere ville købe?” 

Resp. RZ: ”Det ved jeg ikke, måske ville jeg købe den, men det ved jeg så ikke alligevel fordi hvis den koster 
90kr.”  

Interviewer: ”Det er jo den pris du selv har fastsat” 

Resp. RZ: ”Ja men hvis jeg går ud fra at det passer, altså hvis det var rigtigt alt det jeg har skrevet så tror 
jeg ikke at jeg ville give det fordi jeg kender nogen som jeg synes der er gode som jeg er billigere ende det. 
Men det er også fordi hvis jeg skal købe chokolade til den pris så tror jeg aldrig at jeg vil købe en chokolade 
bar. Så vil jeg købe chokolade stykker. Altså sådan fyldte chokoladestykker, det føler jeg at man får mere for 
pengene ud af end en chokolade bar.” 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Side	113	af	146	
	

Interview 2 – respondent SBS 

Mand, 53, i arbejde 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Chokolade x:  

Resp. SBS: ”X og Y er ens.”  

Chokolade y:  

Resp. SBS: ”Y er mere sød end Z. Den er lidt for sød. Den er sød på en vulgær måde. Det er noget der 
hedder eftersmag. Jeg har smagt noget, hvor sødme kommer med det samme og det er ligesom at du bare har 
sukker i munden og ikke chokolade.”  

Chokolade z: 

Resp. SBS: ”Så det mærkes at Z har højere kvalitet. Z og Y er ens. Z er bedste kvalitet.”  

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

Resp. SBS: ”Forresten a b c går med x y z hos mig, men det var helt tilfældigt” 

Chokoladeindpakning B:  

Resp. SBS: ”Her fandt jeg noget der hedder smoke og det passer helt intuitivt med y. ” 

 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Resp. SBS: ”Ved alle sammen ville jeg skrive en udsøgt chokolade med øgede økologiske varer. Denne 
chokolade er lavet med de fineste kakaobønner samt økologisk rørsukker, og det ville jeg skrive på alt. Noget 
som gør dit liv lidt mere sødt. Jeg vil starte med C (den han bedst kunne lide)” 

Chokoladeindpakning B kombo:  

Resp. SBS: ”Men ehm B har givet mig også følelsen som en slags støttende kammerat når man har det trist” 

Chokoladeindpakning C kombo: 

Resp. SBS: ”Den her (sammen med z), har imponeret mig meget og har virkelig chokoladesmag sådan som 
jeg forstiller mig chokoladesmag skal være.  

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

Resp. SBS: ”Alligevel betaler jeg ikke mere for chokolade. 38kr. for 100 gram chokolade er fint, det betyder 
at det koster 400kr. for et kilo chokolade. Vi skal ikke kun vurdere, man skal også kunne sælge dem. Så ikke 
til 250kr., ikke med sådan en etikkete. Så skal det være lidt mere, så skal man bruge et eller andet designer 
arbejde. Ligesom foreksempel hvis man husker Alfons Muho billede, den han har lavet emballage til 
champagne så det var rigtig kunst. Jeg synes de alle sammen er for primitive. Fordi hvis du googler Alfons 
Muho champagne æske, så bliver du overrasket, det er rigtig kunst så forstår man hvorfor man betaler 200 
til en lille chokoladebar, men her, der ligner det en helt almindelig netto chokolade øh pakke. Det er ikke 
noget enestående. Selvom B er kunstnerisk er den ikke tiltrækkende. Ingen af dem er tiltrækkende nok.”   

Interview 3 – respondent VN 
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Kvinde, 53 år, i arbejde 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Resp. VN: ”Jeg kunne ikke mærke nogen særlig tydelig forskel, for mig mindede de meget om hinanden og 
jeg synes at alles kvalitet er fin.”  

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

Resp. VN: ”Fordi jeg ikke kunne mærke så stor forskel, kun lidt forskel, så for mig at det var mast og det her 
smoke, så det var nummer 3”. Der var lidt forskel, den var lidt anderledes den tredje (derfor med B som er 
anderledes) og for mig føltes den første mørk, så derfor mørk cover den første (x) og mast/smoke på den 
tredje” 

 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Chokoladeindpakning B kombo:  

Resp. VN:”Jeg har ikke skrevet noget om B, bar at den minder om A men måske mindre sukkerindhold” 

Chokoladeindpakning C kombo: 

Resp. VN: ”For mig er det her svært, for jeg er ikke så god til at beskrive.” 

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

Resp. VN: ”Wauw… A ser mest designagtig ud”.  
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Interview 4 – respondent DZ 

Mand, 27, studerende 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Resp. DZ: ”Jeg synes de alle sammen er dårlige. De er alle sammen meget bitre. Udover Y. Det ville have 
været godt med vand, så jeg kunne skylle lidt ned” 

Chokolade y:  

Resp. DZ: ”Lidt mindre bitter” 

Chokolade z: 

Resp. DZ:”Det smager af mørk chokolade, hehe. Den er meget bitter”  

 

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

Chokoladeindpakning A:  

Resp. DZ: ”fordi indpakningen er mørk og det var den der smagte mest af bitterhed” 

Chokoladeindpakning B: 

Resp. DZ: ”Hm og den her, den har jo mere former, altså B. Så den kunne være mere blid. Men så igen så er 
der en vinflaske på C, så måske er godt til vin, det ved jeg ikke. Noget i den stil.”  

Chokoladeindpakning C:  

”Det var bare den her jeg syntes der var flottest og den forbandt jeg med y som jeg syntes var bedst. Og 
fordi der står one world og så igen er jeg lidt i tvivl mellem B og C, for nu ser jeg at der er meget sort ud i 
siderne på C og det indikerer bitterhed for mig. Fordi når man køber noget traditionelt mørk chokolade så er 
de jo for det meste sorte. Altså det man bruger til kager osv.” 

 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

 

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

Resp. DZ: ”Det ville ikke undre mig at den jeg mindst kunne lide, at den var i den dyrere ende. Ehm, det 
ville ikke undre mig. Altså hvor meget er det kvalitetschokolade koster? Hvor meget koster dem, hvor meget 
plejer dem i superbrugsen at koste, dem der er kvalitets sådan 100% organic? Jeg ville ikke betale 250 for 
noget af det her. Det kan jeg godt sige dig. Y den jeg bedst kunne lide ville jeg sætte til 100 kr. og en af 
grundene til det er at man ikke kan spise meget af det her, hvor normal chokolade, som sneakers osv det 
spiser man bare med det samme. Hvor de her er mere nydelse, så dem spiser man med det samme. Det ville 
ikke undre mig at Z er den dyreste, men jeg tror alligevel, altså jeg ville ikke betale så meget, men jeg tror 
alligevel at den er 130 kr. Og så x tror jeg er 180. Men altså personligt ville jeg ikke give 20kr. for nogen af 
de her. Jeg tror den der sorte, jeg tror A’eren koster 100kr. eller deromkring fordi den er bitter, og af en 
eller anden grund når jeg sammenligner med når jeg har købt chokolade så nogen gange når de er bitre så 
er de alligevel dyrere og indpakningerne er også fine. Bar fordi jeg ikke kan lide smagen er ikke 
ensbetydende med at det er billigere. Fordi dens indpakning alligevel ser dyrere ud når jeg sammenligner 
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med det jeg plejer at købe. De andre indpakninger, specielt B, har jeg aldrig set før, altså selve 
indpakningsstilen, og så det derfor jeg tror at den er dyr. Hvor A den slet ikke er unik, A det er bare den man 
har set 100 gange. Og så C den er også unik, C er alligevel på en eller anden måde tror jeg at den koster 
mere end det jeg har nævnt men fordi den har et ret unikt billede. Det ligner et maleri på et eller andet punkt 
og det er som om at indpakning gerne vil have i og med at der er en vinflaske, det er ligesom du nyder vin, så 
skal du også nyde denne chokolade. Måske sammenkobler man det når man ser selve indpakningen. Hvor A 
måske reklamerer måske sig selv for noget kage, man laver noget bagning ikke? Det ved jeg ikke. B det 
ligner mere sådan noget der, altså noget mere seksuelt synes jeg. Og havet måske, nu hvor jeg kigger på det. 
Fordi den hedder jo også mast altså ligesom en maste, så det er nok havet ” 
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Interview 5 – Respondent RM 

Kvinde, 25, studerende 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Chokolade x:  

Resp. RM: ”meget grynet på en eller anden måde. Og så er der ret meget kakao i vil jeg mene. Og så lidt 
bitter men det gør faktisk ikke noget. Men det er alle sammen mørke chokolader? Okay det var x. ” 

Chokolade y: 

Resp. RM: ”Den er lidt sødere i det. Det er som om der er en snert af spiritus eller et eller andet. Det er i 
hvert fald en af dem hvor man ligesom når man tager dem i en større blanding så er det en af dem man helst 
ikke vil fordi man føler at den er sådan lidt.”  

Interviewer: ”Er der forskel på de to?” 

Resp. RM: ”Ja det synes jeg. ” 

Chokolade z: 

Resp. RM: ”Det er det samme. Når man først lige bider i den så er der lige den der som man ikke rigtigt kan 
definere men som er sådan lidt sprittet eller lidt stærk.”  

Interviewer: ”Så du kan ikke mærke nogen forskel på de to?” 

Resp. RM: ”Nej.” 

Interviewer: ”Hvilken kan du bedst lide?” 

Resp. RM: ”Umiddelbart så den der. Men det er fordi jeg ikke fik den første fornemmelse. Men det kan 
sagtens være at det faktisk er den samme. Jeg kunne ikke mærke den store forskel. Men jeg tror den første 
fordi at det sådan ligesom var det første stykke og så bliver man sådan lidt okay det er chokolade, så jeg tror 
at det sådan tricker lidt de andre to bagefter.”  

Interviewer: ”Så det føler du, at det tricker lidt?” 

Resp. RM: ”Ja også fordi den var sådan lidt grynet til at starte med men jeg tror at det er det altid når man 
først lige bider i det. Også fordi at jeg lige tog en tår vand og så bliver det jo hurtigt ligesom et tyggegummi. 
Jeg ved ikke altså.” 

Interviewer: ”Ja ja og den synes du er bedst?” 

Resp. RM: ”Umiddelbart ja. Men jeg har lidt på fornemmelse af at det faktisk er det samme fordi de her to 
de var meget meget ens synes jeg.”  

Interviewer: ”Men de er forskellige.”  

Resp. RM: ”Ja okay. Men ja jeg vil sige at x var nummer 1, selvom at den var sådan lidt mere. Men jeg kan 
bedre lide smagen. Og så vil jeg sætte z på 2’eren og y på 3’eren. Fordi det varen meget overraskende 
fornemmelse lige i første i første bid.”  

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

Resp. RM: ”Jeg synes det er svært (siger hun inden billederne er lagt ordentligt på bordet). Jeg må ikke 
smage igen vel?” 
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Interviewer: ”Det må du godt.”  

Resp. RM: ”Det er mere så jeg kan holde øje med om det er smoked. Eller. Det er mere det. Ej det er godt 
nok svært. Bar et mini (stykke).” 

Lidt pause mens chokolade tages ud 

Resp RM: ”Nu prøver jeg også lige at dufte til dem først” 

Interviewer: ”Du er sådan rigtigt en specialist” 

Respondent griner 

Længere pause. 30 seks stilhed. 

Interviewer: ”Er det anderledes anden gang?” 

Resp. RM: ”Lidt. Men den er stadig lidt grynet. Og jeg har måske en tendens til at det er denne her.” 

Interviewer: ”Okay c’eren? Så x er c?” 

Resp. RM: ”Den her er B, det er jeg ret sikker på.” 

Interviewer: ”y er B?” 

Resp. RM: ”Ja, ja. Jo det er det, der kan man godt smage lidt den røget. Og det ville jeg ikke have lagt 
mærke til hvis jeg ikke havde set at der var noget smoke i” 

Interviewer: ”Så da du så emballagen så kom du på flere?” 

Resp. RM: ”Ja, ja. Spørgsmålet er hvilken en der er mere bitter eller mere sådan so kakaoagtig” 

Lidt pause igen 

Resp RM:”Jeg tror faktisk at den her det er den. Jeg synes at den var mildere end den første.” 

Interviewer: ”Ja z med c.”  

Resp. RM: ”Ja” 

Interviewer: ”og x med a.”  

Resp. RM: ”Ja” 

 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Chokoladeindpakning A kombo:  

Resp. RM: ”Det er jo den jeg følte der var mest intens og der ville jeg sige at den var mere sådan mest 
intens af dem og det er derfor jeg har valgt at sætte den på 100 % kakao.”  

Interviewer: ”mest intens og mest kakaoholdige?” 

Resp. RM: ”Ja” 
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Chokoladeindpakning B kombo:  

Resp. RM: ”Og så den her, den synes jeg er meget. Altså der kan man godt smage selve den her røg nuance. 
Den synes jeg var ret tydelig når man lige sansede. Ehm. Men jeg ved ikke hvor meget kakao der er i den 
her. Sådan umiddelbart tror jeg også at det er sådan over 80%” 

Interviewer: ”over 80%?” 

Resp. RM: ”Ja. Stadig meget mærkt. Og at den så på en eller anden måde er blevet at kakaobønnerne er 
blevet ristet, røget ” 

Interviewer: ”Bearbejdning af dem?” 

Resp. RM: ”Ja med en eller anden form for rygeovn eller hvad man nu.” 

Interviewer: ”Ja” 

Chokoladeindpakning C kombo: 

Resp. RM”Og så den sidste, den kunne jeg faktisk bedst lide tror jeg. Ja.”  

Interviewer: ”Hvorfor?” 

Resp. RM: ”Fordi at jeg synes at den var.. Jeg ved ikke om den smagte det bedre fordi jeg ikke bryder mig så 
meget om den her smokey. ” 

Interviewer: ”Ja. Den er mere afbalanceret med smag eller?” 

Resp. RM: ”Ja altså der kom altså når man først får den ind i munden så er der den her stærke eller meget 
sådan kraftige kakao. Som er sådan lidt bitter. Ligesom jeg også synes at det er det ved denne her. (x) den 
synes jeg var mere bitter. Men jeg kan ikke rigtigt lige finde ud af hvilken en af dem der er mest. Men jeg 
synes lige umiddelbart at den her den er bedst men jeg tror måske også at det kan være fordi at jeg fik den 
her før. Og så går man fra noget man måske fra noget man ikke bryder sig så meget om til noget der er 
bedre.”  

Interviewer: ”altså sammenlignet med de andre?” 

Resp. RM: ”Ja” 

Interviewer: ”altså tænker du sådan noget når du ser billeder, påvirker der dig, emballagerne?” 

Resp. RM: ”Sådan lige umiddelbart kan jeg godt lide den her. Men det kan også godt være fordi at jeg synes 
chokoladen den måske er bedst. Så har man lidt en tendens til at også at synes det.” 

Interviewer: ”Okay så smagen har gjort at du også kan lide udseendet?”  

Resp. RM: ”Ja. Sådan har jeg det tit med mine chokolader som jeg ellers køber. ” 

Interviewer: ”Ja, ja, ja. ” 

Resp. RM: ”At så ved man at det er den her man godt vil have og så synes man også lige pludseligt at 
udseendet gør noget.”  

Interviewer: ”Nu har du jo selv valgt at forbinde z med c” 

Resp. RM: ”Ja jeg ved ikke om det er rigtigt.”  
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Interviewer: ”så der må jo også have været en grund til at du har forbundet dem. Og du siger at du godt kan 
lide emballagen fordi du godt kan lide chokoladen.” 

Resp. RM: ”Nej så det kan faktisk også være noget andet.” 

Interviewer: ”Du ved jo ikke om z fx var a, så der må jo også have været noget andet du har tænkt på ved 
indpakningen?” 

Resp. RM: ”Ja” 

Interviewer: ”men ved du hvorfor du har forbundet de to?” 

Resp. RM: ”Jeg synes det er fordi at den var lidt mindre bitter end den første. Men jeg ved selvfølgelig ikke 
om det har noget at gøre med fordi det var den første oven på at man lige havde spist den anden. Så i og med 
at den her var smokey så kan det være jeg synes at den her smagte ekstra bedre måske. Så jeg ved ikke helt 
om den tricker lidt på den måde. Og så synes jeg måske at den her emballage er lidt, det ved jeg ikke. Den er 
meget dyster og mørk (om A). Og det er jo nok fordi at den er 100%.” 

Interviewer: ”Hvad ville du kalde den hvis du skulle sige noget?” 

Resp. RM: ”Altså det giver ikke nogen glæde.”  

Interviewer: ”Nej, ingen glæde. Sådan kedelig måske?” 

Resp. RM: ”Hm ja. Kedelig og dyster og trist.”  

Interviewer: ”Og hvad med denne her?” 

Resp. RM: ”Denne her, jeg kan faktisk rigtig godt lide designet. Men jeg bryder mig bare ikke så meget om 
den her smokey. Men jeg kender faktisk ikke nogen af mærkerne. ” 

Giver hende tid til at udfylde lidt på papir om bagsidetekst.  

 

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

Resp. RM: ”Jeg mener jeg har set den her i kvickly faktisk når jeg tænker mig om” (om c) Altså har I købt 
dem i Danmark?” 

Interviewer: ”Ja” 

Resp. RM: ”ellers skulle jeg til at regne noget moms fra” 

Interviewer: ”Nej nej nej. Ha, ha” 

Resp. RM: ”Jeg tror heller ikke at man får sådan noget grænsekørsel. Hmm, ej. Jeg tænker at den der den 
må være dyrest fordi at der er mest kakao i. Jeg tror ikke at de har kostet over 100.” 

Interviewer: ”Det er også helt fint. Der er som sagt ikke noget rigtigt eller forkert. ” 

Resp. RM: ”Nej.” 

Interviewer: ”Det bare hvilken pris du ville give dem. Det er bare det. ” 

Interviewer: ”du har altså givet 100 kr. til x, 80kr. til y og 70 til c. Det er de priser du synes?” 

Resp. RM: ”Ja.” 
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Interviewer: ”Okay. Ville du selv købe til de priser?” 

Resp. RM: ”Ej nej. Men jeg er heller ikke så glad for helt mørke chokolader. Jeg kan bedre lide at spise en 
sneakers hvis jeg virkelig har lyst til chokolade. Altså jeg har prøvet flere gange at købe mørk chokolade 
fordi det er sundere og fordi man ikke skal have så meget før at man. ” 

Interviewer: ”Jeg har det personligt på samme måde.”  

Resp. RM: ”Men nogen gange så har jeg faktisk købt en plade. Jeg kan ikke huske hvad mærke det er men så 
har det været med karamel og salt eller sådan.”  

Interviewer: ”Når sådan nogen fyldte nogen?”  

Resp. RM: ”Ja og den kan jeg huske, den koster altså kun de der 25kr. eller 30. Og så når den har været på 
tilbud så har den kun været 20. Det er det der Ænglemark. Men jeg ved så godt nok ikke, jo det må også 
have været 100 eller 75 gram. Men for mig selv med de her prisklasser jeg har givet her.” 

Interviewer: ”Hvis du selv skulle købe en dyr chokolade, hvad tror du så der skulle være?” 

Resp. RM: ”Jeg tror det skulle være økologisk. Og det ved jeg ikke rigtigt om nogen af dem her de er. ” 

Interviewer: ”Det er den her.” 

Resp. RM: ”Når jo det er den der.”  

Interviewer: ”Du havde valgt den her til din ynglings så kunne have været derfor.” 

Resp. RM: ”Nej det havde jeg faktisk slet ikke lagt mærke til. Men det kan da være at den så skulle være lidt 
dyrere egentligt. Men jeg synes stadig at 70 og 100 kr. det er stadigt mange mange penge. ” 

Interviewer: ”Men alligevel har du valgt det?” 

Resp. RM: ”Ja. Jeg ved ikke om det er de der 250kr. der forvirrer mig. ” 

Interviewer: ”Ja det er det jeg tænker på. Du har haft mulighed for at gå helt ned på 20kr. Der er ikke nogen 
der har sagt at det skal hen i den høje ende.”  

Resp. RM: ”Nej nej. ” 

Interviewer: ”Er det emballagen der har påvirket dig?” 

Resp. RM: ”Jamen jeg tror det er fordi det ikke er nogen mærker man kender, så tænker man at det bare er 
mega dyrt eller. Ja.”  

Interviewer: ”Du sagde du har sat her (a) ud fra kakaoindholdet, men hvad har du tænkt da du satte de to 
andre priser?” 

Resp. RM: ”Ved den her var det nok at det tager noget mere produktions tid at få den her ryge.” 

Interviewer: ”Okay så det er det der gør at den bliver dyrere?” 

Resp. RM: ”Ja. Og den her (om C), den er selvfølgelig økologisk. Det havde jeg ikke lige tænkt over. Måske 
skulle den også have ligget på 80 eller sådan noget. Jeg tror at det at jeg har fået det til at koste for meget. 
For det er jo overdrevet. Men jeg kan godt se nogen gange i supermarkedet at bare for sådan, men det er så 
godt nok sådan nogle små kanapeer, sådan nogle fyldte chokolader, hvor man kan få seks for 80kr. eller 10 
nogle gange for 120, så. Og så netop også fordi I lagde vægt på ordet kvalitets, og fordi jeg ikke kender det. 
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Så det er nok noget man får, jeg kan forstille mig at man kan købe dem i nogen vinbutikker eller et eller 
andet. ” 

Interviewer: ”specialbutikker?” 

Resp. RM: ”Specialbutikker, ja. Og ikke i supermarkeder. For jeg har ikke .. øh jeg synes at jeg har set det 
der vivani før. Med den skrift før, men jeg er ikke sikker. ” 
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Interview 6 -  Respondent IMSE 

Kvinde, 40, i arbejde  

 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Efter at respondent IMSE smager på chokoladerne (først X, Y og Z) siger hun sådan: Hm, den er meget 
bitter(X), jeg kan ikke så godt lide bitter chokolade. Nåh, men skal jeg smage alle tre sammen? 

Interviewer: ja, du smager bare. 

(smager på chokolade Y) 

IMSE: ”Hmm, (smager og ryster på hovedet)” 

Interviewer: ”Hvad synes du? du ryster lidt på hovedet, kan du ikke lide den?” 

IMSE: ”Hmm, den er også bitter, jeg tror at det er fordi jeg ikke så godt kan lide mørk chokolade. ” 

(smager på chokolade z) 

Resp. IMSE: ”Hmm, jeg kan bedre lide z.” 

Interviewer: ”Hvorfor?” 

Resp. IMSE: ”Fordi den er mere sødere i det. Mere, hvor jeg tænker mere chokolade, som chokolade skal 
smage efter min mening. Jeg synes at X er den dårligste, 3, y er 2, og z 1, er den bedste. ” 

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

IMSE: ”X hører til C, Y hører til A tror jeg, og så hører Z til B tror jeg” 

Interviewer: ”Er der en grund at du har valgt det sådan, som du lige har valgt?” 

IMSE: ”Det ved jeg ikke, jeg synes… jeg var lidt i tvivl om A og C, fordi jeg synes deres pakninger viser at 
det er mørk chokolade, og når jeg ser på pakke A tænker jeg, ok det er en meget mørk chokolade, lidt for 
bitter og jeg tænker også lidt det samme om C, ud fra pakningen ville jeg aldrig vælge C, det tror jeg aldrig 
at jeg ville. Jeg synes ikke at den er spændende. Hvis jeg skal sige noget om A, så synes jeg at den er pænere 
end de andre, mere kvalitetsmæssige, jeg kan lide farverne, den måde den er bygget op på eller lavet på 
hedder det, og B kunne jeg måske godt lokkes til at købe for at spise den, hvor A ville jeg nok købe hvis jeg 
skulle bage en kage, hvis jeg fik at vide at jeg skal købe en mørk chokolade, til en eller anden form for kage, 
så ville jeg vælge A, jeg ville ikke spise den, men kunne bruge den til noget kage, bagværk. Pakning er meget 
flot, elegant og meget sådan ikke majestætisk, men sådan lidt over det almindelige niveau. C siger mig 
ingenting, det er sjovt. ” 

Interviewer: ”Du kunne bedst lide chokolade Z og du forbandt den med indpakning B, hvorfor?” 

IMSE: ”Ja, (griner), jeg kunne bedre lide B, den er ikke så mørk og dyster. Der er de bølger, der gør at den 
virker mere flydende, og det er en chokolade, hvor man tænker, det er en chokolade man godt vil prøve.” 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Resp. IMSE: A+Y: ”Flot indpakning, meget simpel og overskuelig, ville ikke købe den til at spise den, fordi 
jeg tror at den er for mørk, for bitter, jeg er ikke så meget til det mørke, men ville købe til gave til nogen, hvis 
jeg ved at person godt kan lide mørk chokolade, og så til noget kage.”  
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Resp. IMSE C+X: ”Den er forvirrende og for rodet, og kedelige farver, den er ikke tiltrækkende, og kan 
hverken lide smagen (for bitter) eller indpakningen. Jeg kunne ikke lide smagen og derfor forbandt jeg den 
med den pakke jeg mindst kunne lide. Jeg kan lide rene linjer hvor der ikke er så meget forvirrende ting på.” 

Resp. IMSE B+Z:  ”Jeg ved ikke om den er flottere end den anden (A), men for mig virker indpakningen at 
chokoladen ikke er for bitter, der er mere chokolade, lidt mere mælkechokolade. Og så synes jeg at de der 
bølger, at der er lidt drømmeagtigt over det. Det er lidt havagtigt noget. ” 

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

 

Resp. IMSE: ”Ok, (kigger på prisen 20-250kr.) nåååh ok, jeg tror at pakke A+Y, koster 45, der må være 
noget med det der navn som står på pakken, et kendt mærke eller navn,” 

Resp IMSE: ”C+Y: Ja, jeg tror at den garanteret er dyr, der står meget hernede, den koster sikkert 60 kr. 
100 % organic/økologisk. ” 

Resp. IMSE B+Z: ”(som hun bedst kunne lide) 35kr. fordi de ikke har gjort så meget af indpakningen. ”  
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Interview 7 - Respondent MVU  

Mand, 22, ledig 

Første trin i undersøgelse – vurdering af chokolade: 

Chokolade x:  

Resp. MVU:  ”Puha det er mørk chokolade, hva?” ”Mørk chokolade kan jeg ikke lide” 

Interviewer: ”De er alle sammen mørk chokolade.”  

Resp. MVU: ”Alle sammen? Åh nej. Og de var alle sammen dyre chokolader?” 

Interviewer: ”De er alle sammen gode kvalitetschokolader ja. ” 

Resp. MVU: ”Nå jeg kan bedre lide dårlig kvalitet så.  For det første er det mørk chokolade, det kan jeg ikke 
lide. Og den er rigtig pulveret agtig i forhold til billig chokolade som jeg er vant til. Ellers så er den okay 
men jeg ved ikke hvad jeg ellers kan sige når jeg ikke rigtigt kan lide mørk chokolade. Den er okay ellers. 
Det er ikke sådan noget der sidder fast mellem tænderne eller noget. Så den er bare okay, der er ikke rigtigt 
noget ellers. ”  

Chokolade y:  

Resp. MVU: ”Okay den er bedre.” 

Interviewer: ”Den er bedre.” 

Resp. MVU: ”den er mindre pulver agtig og hvad hedder det, jeg ved ikke, der er sådan noget der minder 
om marcipan i mørk chokolade som jeg ikke kan lide. Men den er bedre end den anden for den er mindre 
pulverformet i munden når man tygger igennem ikke.”  

Chokolade z: 

Resp. MVU: ”Uha, den kan jeg slet ikke lide. Altså de har alle tre det der pulver agtige.”  

Interviewer: ”er det bittert eller er det konsistensen?” 

Resp. MVU: ”konsistensen tror jeg. Men den minder rigtig meget om, den der eftersmag af marcipan 
lignende. Derfor kan jeg slet ikke lide den. Så hvis jeg så skal vurdere dem så vil jeg sige, den her kommer 
først, y, og så kommer x og så kommer z.”  

Andet trin i undersøgelsen – forbinde emballager med smagsprøver: 

MVU: Når det er 100% mærk chokolade, og det er 85%, men det er også organic står der, og der står der 
ikke rigtig meget. Jeg tror, hm, den jeg ikke kunne lide” 

Interviewer: Altså den du mindst kunne lide? 

MVU: altså den jeg mindst kunne lide som er z så tror jeg at det er den der organic.”  

Chokoladeindpakning A:  

MVU: Og 100% mørk chokolade det tror jeg er den, x, den jeg satte som nummer 2.” 

Chokoladeindpakning B:  

”Og så tror jeg den her er den jeg satte som nummer 1, den jeg bedst kunne lide.  
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Interviewer: Så x ved? 

MVU: x ved den med 100% A. A og x, b og y, c og z.  

Interviewer: Du siger at den du mindst kunne lide må være den med organic, er det fordi du har dårlig 
erfaring med økologiske varer? 

MVU: Jeg tror det er det med fordi det er økologisk. 

Interviewer: fordi det er økologisk? 

MVU: Ja. 

Interviewer: men så du har dårlig  

MVU: Ja fordi så tænker jeg at det smager, at det smager, økologisk smager kun godt når det er grøntsager 
jo.  

Interviewer: Okay ja men det er det jeg mener om du har en dårlig erfaring med det. 

MVU: Ja, ja, ja så jeg tænker når det er søde sager så smager de ikke så sødt.  

Interviewer: så det er det der organic der får dig til at tro at det smager dårligt?  

MVU: Ja, ja. Fordi der er mindre tilsætningsstoffer. Så føler jeg at det er sådan noget ren kakao agtig noget.  

Interviewer: okay så du tænker at fordi at sukker og sødme ikke er der så derfor smager det dårligt? 

MVU: Ja lige præcis. 

Interviewer: Hvad med den her som du bedst kunne lide (y), nu ved jeg at du ikke rigtigt kunne lide nogen af 
dem, men den forbandt du til den her (B), har du tænkt noget ved det? 

MVU: Ja fordi der står ikke noget 100% eller økologisk eller noget, der står bare, hov der står smoked 
chokolade på, når jeg troede at der står smart. Men ja, så tænker at det nok må være den jeg bedst kan lide. 
Der står ikke særlig meget. Som var pulver, jeg ved ikke om det har noget med smoke at gøre.  

Interviewer: Men tænker du så at den var mere sødlig nu hvor du tænker at den her er 100% sammenlignet 
med x? 

MVU: Den var sødest helt klart. Og der er ikke rigtigt informationer på så tænker jeg at det bare er 
almindelig mørk chokolade. Så der er ikke mindre tilsætningsstoffer eller noget. Det er bare helt almindelig 
chokolade.  

Chokoladeindpakning C: 

 

Tredje trin i undersøgelsen – bagsidetekst: 

Chokoladeindpakning A kombo: 

Chokoladeindpakning B kombo:  

Chokoladeindpakning C kombo: 

Trin fire i undersøgelsen - fastsættelse af pris: 

MVU: Den der organic må nok være den dyreste for økologisk er altid dyrest tænker jeg. Hm det 100 gram. 
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Interviewer: Ja det er 100 gram vi snakker om.  

MVU: Hm. 135 tror jeg så. Og chokoladepakke B, der tænker jeg at det må være den billigste for det ligner 
bare almindelig mørk chokolade, og ikke rigtig noget information som fx 100% mørk chokolade eller om det 
er økologisk eller ej. Så jeg tænker at det er den billigste. Hmmmm. 30 kr tror jeg.  

MVU: Og så er der 100 % mærk chokolade, det må nok være sådan noget mellempris noget. Hverken for 
dyrt eller for billigt. Bare 90 kr. tænker jeg.  

Interviewer: Så har vi bare et spørgsmål. 

MVU: Ja. 

Interviewer: du siger at b og y at du føler det er det mest almene og derfor har du sat så lav pris i forhold til 
de andre, men samtidigt siger du at det er den du bedst kunne lide. Er der en grund til at du sætter din 
ynglings chokolade som den allerbilligste? 

MVU: Måske fordi jeg næsten kun spiser billig chokolade tænker jeg.  

Interviewer: okay så fordi du selv føler at det du bedst kan lide tit er i den lavere ende og så må den her også 
være det? 

MVU: Ja jeg tror det er derfor i hvert fald.  
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Interview	8	

Respondent	AK	–	24	–	studerende	

Første	trin	i	undersøgelse	–	vurdering	af	chokolade:	

Chokolade	x:		

AK:	den	er	meget	mørk	i	det	og	klart	meget	mere	chokolade	i.	Altså	ja	den	smager	egentligt	udmærket	hvis	
man	er	til	den	slags	chokolade.		

Chokolade	y:		

AK:	Det	er	også	en	form	for	mørk	chokolade	men	den	er	ikke	lige	så	mørk	i	det	som	den	anden.	Jeg	føler	at	
der	er	mere	smag	i	den	her	end	i	den	anden.	Den	anden	den	overdøver	munden	men	det	gør	den	her	ikke.	
Ehm	den	er	en	lille	smule	sødere	men	det	er	stadig	i	den	mørke	afdeling.		

Chokolade	z:	

AK:	Den	minder	meget	om	y	 faktisk,	 synes	 jeg.	Den	er	måske	en	 lille	 smule	mørkere	end	 y.	 Ehm,	det	 er	
sådan	en	mellemting	vil	jeg	sige.	Ja.	Jeg	vil	sige	at	jeg	synes	nok	at	y	smagte	bedst.	Men	det	er	selvfølgelig	
også	nok	noget	at	gøre	med	at	jeg	præfererer	hvid	chokolade	mere	end		

Interviewer:	hvid	eller	lys?	

AK:	Lys	chokolade.	Og	det	er	nok	derfor	jeg	sådan	foretrækker	den.	Jeg	mener	jeg	er	ikke	så	glad	for	x,	den	
synes	jeg	ikke	var	så	men	ehm	det	har	nok	noget	at	gøre	med	at	den	er	for	mørk	synes	jeg.	Så	hvis	jeg	sku	
så	1,	2	og	3.		

Interviewer:	Må	jeg	lige	spørge	om	noget?	Du	siger,	at	du	synes	at	z	og	y	minder	meget	om	hinanden,	men	
hvad	er	det	der	gør	at	du	alligevel	synes	at	der	er	en	forskel?	

AK:	Jeg	føler	bare	at	y	alligevel	er	mindre	mørk.	Z	har	alligevel	lidt	den	der	bitre,	så	y	var	sødere.	Så	det	er	
simpelthen	det	jeg	vurderer	det	ud	fra.	Jeg	synes	ikke	at	Z	var	dårlig	men	hvis	jeg	skulle	købe	en	chokolade	
så	er	det	det	jeg	vil	gå	ud	fra.			

Andet	trin	i	undersøgelsen	–	forbinde	emballager	med	smagsprøver:	

Chokoladeindpakning	A:	

AK:	”den	her	det	må	være	x.”	Skal	jeg	bare	skrive	det	ned	her?	

Interviewer:	Ja	bare	skriv	det	ned	her.		

Chokoladeindpakning	B:		

AK:	så	er	spørgsmålet	bare,	hm,	der	var	lidt	smoke	smag	i	y.	Jeg	kan	forstille	mig	at	det	må	være	den	her	
(B).		

Interviewer:	Så	y	er	B	pga	smoke	smag?	

AK:	Ja	

Chokoladeindpakning	C:	

AK:	og	så	tænker	jeg	lidt	at	den	her	z	der	også	var	lidt	mørkere	i	det	må	være	her.	
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Interviewer:	C	og	z?	

AK:	Ja	

Interviewer:	Du	valgte	den	der	var	bitrest	x	sammen	med	A,	er	der	nogen	speciel	grund	til	det	eller?	

AK:	Ja	fordi	der	står	100%	chokolade	på.	Derfor	simpelthen.	Ehm.	Det	der,	man	kan	selvfølgelig	også	sige	at	
indpakningen	også	indbyder	til	at	den	er	meget	mørk	i	det.		

Interviewer:	Er	det	farven	der	gør	det?	

AK:	Ja	farven	og	det	røde	også.	Altså	at	det	står	med	rød	skrift.		

Interviewer:	Ja	og	hvordan	tænker	du	på	det	med	rød	skrift?	

AK:	jamen	generelt	sådan	sort	med	rød	skrift	det	er	sådan	lidt	mørke	og	blod	og	sådan	det	det	bliver	sådan	
lidt	 ekstremt.	 Selvom	 det	 bare	 er	 chokolade	 vi	 har	med	 at	 gøre	 så	 har	 indpakningen	 alligevel	meget	 at	
skulle	have	sagt.		

Interviewer:	Hvorfor	 var	det	egentligt	 at	du	kombinerede	de	her	 to	 (C+z)	det	 fik	 jeg	 ikke	helt	 fat	på?	Du	
sagde	noget	med	at	det	er	fordi	den	er	lidt	mørkere	i	det?	

AK:	Jamen	det	er	fordi	jeg	kan	ikke	rigtig	se	hvor	meget	chokolade	der	er	i	den	her	(om	B)	men	jeg	kan	se	at	
der	er	85%	 i	den	her	 (om	C)	og	det	er	 alligevel	 lidt	meget	og	der	 var	 alligevel	 lidt	bitter	 smag,	 så	det	er	
derfor.	Og	så	var	der	alligevel	en	smag	af,	da	jeg	smagte	den	(om	y)	så	kunne	jeg	ikke	koble	den	til	noget	
men	når	jeg	så	ser	at	der	står	smoke	så	synes	jeg	at	det	giver	god	mening.	At	det	måske	har	været	det.	Jeg	
ved	selvfølgelig	ikke	hvor	langt	fra	jeg	er	hehe.		

Tredje	trin	i	undersøgelsen	–	bagsidetekst:	

Chokoladeindpakning	A	kombo:		

Altså	ikke	så	meget	for	der	står	allerede	at	det	er	100%	chokolade	og	den	er	meget	stærk	i	smagen.	Men	jeg	
havde	nok	også	sagt	sådan	at	den	her	chokolade	den	er	også	brugbar	til	sådan	kager	og	andre	bagværk.	Jeg	
havde	gjort	det	mere	klart	at	det	ligesom	det	man	kan	bruge	den	til	også.	For	der	er	et	helt	nyt	marked	der	
ligesom	åbner	sig	også.		

Interviewer:	Så	den	er	god	til	bagning?	

AK:	Ja	altså	udover	hvis	man	selvfølgelig	bare	kan	lide	stærk	chokolade	selvfølgelig.	Der	er	mere	i	det	end	
bare	100%.		

Chokoladeindpakning	B	kombo:		

Interviewer:	Hvad	med	y	som	du	bedst	kunne	lide,	hvad	ville	du	skrive	der?	

AK:	Det	er	jo	ret	fin	kvalitetschokolade,	men	jeg	synes	der	mangler	lidt	at	stå	hvor	mange	procent	der	er	i.	
Det	er	meget	afgørende.	Det	er	nok	det	jeg	havde	tænkt.	Det	er	nok	det	vigtigste	i	hvert	fald.	Ellers	så	ved	
jeg	 faktisk	 ikke	rigtigt,	måske	ehm,	uddybe	 lidt	mere	hvad	det	der	smoked	betyder,	der	er	måske	 ikke	så	
mange	der	lige	ved	det.	Hvis	man	kender	chokolade	så	ved	man	måske	hvad	det	betyder,	ikke	ligesom	mig	
der	ikke	er,	altså	jeg	spiser	twix	og	marsbar	og	sådan,	så	jeg	aner	ikke	hvad	det	betyder.		

Chokoladeindpakning	C	kombo:	
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AK:	altså	jeg	havde	nok,	altså	det	er	jo	mærkevaret	der	skal	sælges,	så	jeg	havde	nok	mere	kørt	på	at	det	er	
økologisk.	Mere	at	det	er	økologi	og	hvorfor	man	skal	vælge	at	det	er	økologi.	Det	er	jo	det	der	gør	den	her	
speciel	i	forhold	til	alle	de	andre.		

Trin	fire	i	undersøgelsen	-	fastsættelse	af	pris:	

AK:	det	er	svært	at	svare	på	altså,	det	er	jo	ret	bredt.	Men	jeg	havde	ikke	givet	250kr.	for	nogen	som	helst	
af	dem.	De	chokolader	jeg	har	smagt,	det	er	bare	for	at	være	helt	ærlig,	jeg	kan	få	de	samme	i	lidl.	Øh	de	
har	også	kvalitetschokolader	og	de	koster	ikke	mere	end	30-40kr.	Og	der	tænker	jeg	at	der	ligger	de	også,	
ikke	meget	mere.	

Interviewer:	Alle	tre?	

AK:	Ja	altså	den	økologiske	selvfølgelig	der	synes	jeg	godt	at	den	kunne	den	kan	godt	sættes	lidt	højere	op	
men	det	er	fordi	den	er	økologisk.	Men	jeg	synes	ikke	at	det	har	været	noget	hvor	jeg	har	tænkt..	Så,	30	og	
30	og	40	på	den	der	(C	økologiske).		
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Interview	9		

Respondent	LF	–	22	–	studerende	

Første	trin	i	undersøgelse	–	vurdering	af	chokolade:	

Chokolade	x:		

LF:	Meget	mørk	chokolade	

Chokolade	y:		

LF:	Altså	y	i	forhold	til	x,	der	er	meget	mere	sukker	i.	Det	kan	man	godt	smage.	Hvor	at	det	dyre	chokolade	
plejer	egentligt	at	være	ret	mørkt,	fordi	det	er	mere	sådan	koncentreret.	Så	indtil	videre	mener	jeg	nok	at	x	
er	1	som	den	bedste.		

Chokolade	z:	

LF:	Ej	den	er	svær	

Interviewer:	Hvad	tænker	du	om	z?	

LF:	Z	er	også	sød	i	det	men	den	er	jeg	synes	smagen	i	den	er	lidt	bedre	end	y.	Skal	jeg	bare	skrive	det	ned	
her	at	x	det	er	1	og	3	for	y	og	2	for	z.	

Interviewer:	Så	den	var	bedre	end	y?	

LF:	Ja	fordi	den	var	sådan	mere,	man	kan	godt	smage	den	der	chokolade	smag.	Men	den	var	mere	sådan,	
den	 var	 stadig	 sød	men	 ikke	meget.	Men	 x	 det	 plejer	 bare,	 jeg	 ved	 ikke,	 det	 er	 bare,	 jeg	 har	 oplevet	 at	
kvalitetschokolader	 er	meget	 koncentrerede.	Det	 skal	 være	 sådan	mørk	 chokolade	og	det	 skal	 helst	 ikke	
være	sådan	meget	sukker	tilsat.		

Andet	trin	i	undersøgelsen	–	forbinde	emballager	med	smagsprøver:	

Chokoladeindpakning	A:	

LF:	altså	jeg	ved	ikke	hvorfor,	altså	er	det	100%	ren?	

Interviewer:	Ja.		

LF:	Jeg	tror	det	er	x,	for	der	kunne	man	smage	sukker	(tror	hun	peger	på	z)	og	de	bønner	plejer	at	være..	så	
skal	jeg	så	bare	skrive?	

Interviewer:	Ja	bar	skriv	A	og	x	der.		

Chokoladeindpakning	B:		

LF:	Må	lige	se,	hmm,	den	er	lidt	svær	for	der	står	ikke	hvor	meget.	Jeg	ville	tro	at	det	her	det	er	y.		

Interviewer:	Okay	så	B’eren	det	er	Y?	

LF:	Ja.	Det	ville	jeg	tro.	Fordi	altså	z	smagte	også	meget	af	chokolade,	men	der	var	også	lidt	sådan	sukker	i.	
Og	jeg	ved	selvfølgelig	ikke	hvor	mange	procent	chokolade	der	er	i	y	men	jeg	ville	tro	at	den	tilhører	B,	altså	
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at	B	tilhører	y.	Også	fordi	der	står	smoked	chocolate,	det	kan	godt	være	at	sådan	havde	lidt	røget	smag,	jeg	
ved	det	ikke.	

Interviewer:	kunne	du	smage	det?	

LF:	Ja,	men	jeg	ved	 ikke	om	det	er	det	overhovedet	de	mener	med	det.	Men	den	var	meget	mere	sådan,	
altså	hvor	z	der	var	man	kan	godt	smage	sukkeret	men	det	var	ikke	for	meget.	Ej	jeg	ved	ikke	hvordan	jeg	
skal	forklare	det	men	jeg	tror	bare.		

Interviewer:	Ja,	ja	men	det	er	også	helt	i	orden.		

LF:	Skal	jeg	bare	skrive	her..	Y	og	B	og	C	og	Z.	Det	tror	jeg.		

Chokoladeindpakning	C:		

Interviewer:	Hvorfor	har	du	egentlig	forbundet	de	her	to	(C	+	Z)?	Nu	har	vi	hørt	hvorfor	du	har	forbundet	de	
andre	men	vi	har	ikke	rigtigt	hørt	om	hvorfor	du	har	forbundet	de	her.		

LF:	Jamen	jeg	tror	det	er	fordi	at	her	der	står	der	at	det	er	85%	og	det	plejer	jo	også	at	være	meget	sådan	
koncentreret,	men	der	er	alligevel	også	nogen	andre	smag	der	spiller	ind	der	end	bare	kakao.	Og	det	kan	jo	
være	at	det	er	resterende	af	de	100	som	så	bare	smager	noget	anderledes	end	A.	Og	det	er	også	derfor	jeg	
synes	at	det	er	så	svært	at	vurdere	for	her	(peger	på	B)	der	står	der	ikke	hvor	mange	procent	chokolade	det	
er.	Eller	kakao	eller	hvad	det	nu	hedder.	

Interviewer:	Og	du	synes	at	den	her	smagte	mere	af	chokolade	og	kakao	og	derfor	så	synes	du	

LF:	Ja	altså	jeg	synes	at	den	her	den	var	sød	men	man	kunne	godt	smage	at	den	var	koncentreret	hvor	det	
her	var	meget	sødt.	

Interviewer:	Så	y’eren	var	meget	sødt	og	det	forbinder	du	med	det	her?	

LF:	Ja,	ja.	Mere	fordi	der	ikke	står	procent.	Hvis	der	fx	havde	stået	80%	så	kan	det	godt	være	at	jeg	havde	
været	sådan	lidt	okay	hvad	er	det	der	er	hvad.		

Interviewer:	x	var	den	du	synes	der	virker	som	bedst	kvalitet	men	den	her	z	er	faktisk	den	du	bedst	kunne	
lide,	men	du	var	hurtigere	om	at	forbinde	x	med	A,	er	der	nogen	bestemt	grund	til	det?	

LF:	Ja,	men	det	er	fordi	at	x	den	er	så	koncentreret.	Og	den	eneste	grund	til	at	jeg	bedre	kan	lide	z	er	fordi	
jeg	ikke	er	så	vild	med	mørk	chokolade,	jeg	er	mere	sådan	til	det	søde,	men	hvor	jeg	kan	jo	godt	se	at	x,	når	
der	 står	 100%	 så	 tænker	 jeg	der	 var	 der	 slet	 ikke	 var	 noget	 sukker	 i	 den,	 den	 var	 i	 hvert	 fald	meget	 tør	
konsistens.	Hvor	at	z	er	sådan,	der	er	sukker	og	det	kan	jeg	jo	godt	 lide	men	det	skal	heller	 ikke	være	for	
meget	som	det	y	var	så	det	er	på	den	måde.		

Interviewer:	Så	du	synes	det	var	en	god	balance?	

LF:	Ja	lige	præcis	

Interviewer:	Og	du	forbandt	det	med	at	der	var	høj	kakaoindhold	med	at	det	var	kvalitet?	

LF:	Ja,	ja.		
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Tredje	trin	i	undersøgelsen	–	bagsidetekst:	

Chokoladeindpakning	A	kombo:	

LF:	ren	chokolade,	ej	ren	kakao,	ej	 jeg	ved	det	 ikke,	 jamen	jeg	ved	det	 ikke	jeg	tror	bare	det	er	fordi	man	
forbinder	det	med	kvalitet	fordi	man	ved	at	det	man	egentlig	køber	chokolade	for	det	er	for	kakaoen,	de	
bønner	der,	og	hvis	der	står	at	det	100%	er	ren	kakao	så	forbinder	man	det	automatisk,	eller	jeg	gør,	med	
kvalitet.	Ja,	så	jo	mere	der	er	i	det	man	køber	jo	bedre	er	det.		

Chokoladeindpakning	B	kombo:		

Chokoladeindpakning	C	kombo:	

Trin	fire	i	undersøgelsen	-	fastsættelse	af	pris:	

LF:	Jeg	tror	det	ville	koste	måske	de	der	90kr.,	ehm,	og	det	er	fordi	jeg	tror	at	der	findes	bedre.	Det	er	ikke	
fordi	jeg	tror	at	det	bare	er	.	Men	jeg	tænker	at	det	plejer	alligevel	at	være	ret	dyrt	når	det	sådan	er	tæt	på	
at	være	ret	god	kvalitet	så	jeg	tænker	90kr.	ved	det.	Og	B	det	var	den	jeg	sagde	var	y.	Der	ville	jeg	nok	sige	
40	kr.	også	fordi	jeg	bare	virkelig	kunne	smage	det	der	sukker	så	det	var	meget	sådan,	det	var	ikke	helt	lige	
så	rent	som	a	var.	Og	så	tænker	jeg	med	c,	der	ville	jeg	nok	sige	60kr.	for	det	hælder	lidt	mere	op	af	a.	

Interviewer:	men	ville	det	så	være	pga.	kakaoindholdet?	

LF:	Ja	det	ville	være	pga	kakaoindholdet.	Fordi	 jeg	har	bare	bemærket	at	 jo	mere	kakaoindhold	der	er,	 jo	
dyrere	er	det,	for	det	er	mere	rent.	
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Interview	10	

Respondent	JB	–	19	–	studerende	

Første	trin	i	undersøgelse	–	vurdering	af	chokolade:	

Chokolade	x:		

JB:	Jeg	starter	bare	med	x.	Lidt	tør	i	starten	men	så	kommer	smagen	så	efterfølgende.	Ja.	Der	vil	jeg	bare	tro	
at	det	bare	er	middel	kvalitet.		

Interviewer:	Har	du	en	grund	til	at	du	vil	tro	at	det	er	middel	kvalitet?	

JB:	Den	måde	den	er	på,	at	det	er	tørt	i	starten.	Det	er	som	om	at	det	har	været	opbevaret	længe.	

Chokolade	y:		

JB:	Så	tager	jeg	y.	Nu	kommer	smagen	mere	med	det	samme.	Det	vil	jeg	tro	er	højere	kvalitet	end	x.		

Chokolade	z:	

JB:	Så	tager	jeg	z.	Ja	der	er	smagen	også	længere	undervejs,	længere	end	x.	Så	skal	jeg	vurdere	kvaliteten?	

Interviewer:	Ja.	

JB:	Så	vil	jeg	tro	at	y	var	højeste	kvalitet.	Øh	mens	x	var	næste	og	så	z	til	sidst.		

Andet	trin	i	undersøgelsen	–	forbinde	emballager	med	smagsprøver:	

JB:	Øh,	jeg	tror	at	B	og	x	hører	sammen.	Og	så	tror	jeg	at	y	og	c	og	z	og	a.		

Interviewer:	 Er	der	en	grund	 til	 at	du	 føler	de	hører	 sammen?	Er	der	noget	der	gør	at	du	 føler	de	hører	
sammen?	

JB:	Så	står	der	smoked	chocolate	på	B’eren	og	det	tror	jeg	hører	sammen	med	at	smagen	først	træder	ind	
senere.	Og	 så	 satte	 jeg	C	 sammen	med	 y	 ehm	det	 er	 fordi	 jeg	 tror	 at	 smagen	er,	 ehm,	 jeg	 føler	 bare	 at	
indpakningen	det	ligner	en	chokolade	som	har	hurtigt	indtrædende	smag.		

Interviewer:	Er	der	noget	ved	æsken	der	indikerer	det	for	dig?	

JB:	Næ,	altså	umiddelbart	så	ville	jeg	tro	at	den	var	billiger	når	jeg	ser	på	den	nu	selvom	at	jeg	har	ratet	den	
som	højeste.	Indpakningen	ser	billig	ud.	Hvorimod	B	ser	ret,	det	ligner	en	chokolade	man	sådan	kan	købe	i	
en	delikatesse	forretning.		

Interviewer:	Ja.	

JB:	Ja	og	A	indpakning	den	er	bare	sådan	normal	tror	jeg.	Den	føles	ikke	lige	så	eksklusiv	som	B	men	heller	
ikke	lige	så	billig	som	C.	

Interviewer:	Okay	så	sådan	en	mellemting?	

JB:	Ja.		

Interviewer:	Du	siger	du	synes	at	den	her	så	billigst	ud	altså	i	forhold	til	de	tre,	men	du	har	stadig	taget	den	
siger	du	sammen	med	den	du	bedst	kunne	lide	
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JB:	Ja	

Interviewer:	Hvordan	ehm,	hvad	havde	du	tænkt	der?	

JB:	Ja,	det	ved	jeg	ikke	helt.		

Interviewer:	Ja	det	er	ret	interessant	for	du	sagde	at	den	er	højst	kvalitet.	

JB:	Jamen	det	er	ret	sjovt	for	da	jeg	så	C,	så	var	jeg	ikke	i	tvivl	om	det	var	y.	Jeg	ved	så	ikke	om	jeg	har	valgt	
forkert	i	starten	eller,	jeg	har	kun	valgt	ud	fra	smag.		

Tredje	trin	i	undersøgelsen	–	bagsidetekst:	

Chokoladeindpakning	A	kombo:	

JB:	Øh	i	forhold	til,	øh	a	og	z,	det	var	den	der.	Øh	hm,	det	ved	jeg	faktisk	ikke.	Nu	står	der	jo	venezuela	på	
pakken,	ja	så	ville	jeg	nok	skrive	at	det	er	lavet	på	venezuela	kaffebønner	eller	ej	jeg	mener	kakaobønner.	
Måske	lige	fyre	noget	af	der	med	at	det	så	er	eksotisk	det	der.		

Interviewer:	eksotisk?	

JB:	Ja	

Interviewer:	 men	 følte	 du	 så	 også	 noget	 eksotisk	 i	 smagen	 eller	 er	 det	 nu	 bare	 fordi	 du	 ser	 på	
indpakningen?	

JB:	Næ,	det	er	ren	indpakning.	Det	er	bare	i	forhold	til	at	købe	det.		

Chokoladeindpakning	B	kombo:		

JB:	 Ja	 jeg	 tror	nok	 jeg	ville	 skrive	noget	om	den	røgede,	den	røgede	smag.	 Jeg	ved	 ikke,	 formulere	på	en	
eller	anden	måde	at	det	er	eksklusivt.		

Interviewer:	Eksklusivt?	

JB:	Ja	

Interviewer:	er	det	pakken	der	gør	at	det	virker	eksklusivt?	

JB:	Ja,	det	er	det	der	mønster	der.	

Interviewer:	Okay	så	det	er	mønsteret,	det	er	ikke	kun	fordi	der	står	smoked	på?	

JB:	Nej	også	mønsteret.	Det	store	mast	der.		

Chokoladeindpakning	C	kombo:	

JB:	Ja	jeg	ville	selvfølgelig	nok	skrive	noget	om	at	det	er	organic.	Øh	stærk	i	smagen	måske.	Ja.		

Trin	fire	i	undersøgelsen	-	fastsættelse	af	pris:	

JB:	Ej	jeg	tror	ikke,	ej	der	er	ikke	nogen	der	koster	250kr.		

Interviewer:	Hvorfor	føler	du	ikke	det?	



Side	136	af	146	
	

JB:	Fordi	det	er	en	meget	meget	høj	pris.	Jeg	tror	ikke	man	kan	få	det	i	sådan	en	indpakning,	man	kan	få	det	
i	mindre	indpakning	og	lavere	pris.	Hvem	gider	at	gå	ud	og	give	250kr.	for	sådan	en	plade	der?	Det	tror	jeg	
ikke	på.		

Interviewer:	Okay	

JB:	Ehm,	nu	hvor	jeg	har	set	på	indpakning	på	den	der	c	eller	hvad	hedder	den,	den	der	i	midten.		

Interviewer:	Ja	C.	

JB:	C,	så	vil	jeg	tro	at	prisen	lå	på	30-40kr.	Så	35kr.		

JB:	I	forhold	til	B,	der	vil	jeg	nok	tro	at	den	kostede	50kr.		

Interviewer:	Og	er	det	fordi	du	følte	den	så	mere	eksklusiv,	det	du	sagde	før?	

JB:	Ja.	Det	er	indpakningen.	Men	nu	ved	jeg	jo	heller	ikke	så	meget	om	chokolade	på	den	måde.	

Interviewer:	 nej,	 nej.	 Det	 er	 fint.	 Vi	 spørger	 jo	 bare	 generelt.	 Det	 er	 ikke	 fordi	 vi	 kun	 spørger	 chokolade	
elskere	eller	noget.		

JB:	Nej,	nej.	Ja	og	A’eren	ligger	nok	midt	i	mellem.	Så	nok	40kr.		

Interviewer:	Jamen	nu	kommer	spørgsmålet	så,	du	har	c+y	som	din	ynglings	kombination	men	du	har	givet	
den,	den	laveste	pris.	Hvordan	kan	det	være?	Hvad	har	du	tænkt	ved	det?	Hvordan	kan	det	være	du	giver	
den	du	bedst	kan	lide	den	laveste	pris?	

JB:	Jeg	tænker	at	det	måske	er	fordi	at	smagen	indtrådte	med	det	samme.	Altså	jeg	tænker	at	hvis	det	er	
ren	kakao	så	er	den	måske	tør	i	starten.	Så	tænkt	jeg	at	det	kunne	godt	være	at	det	er	fordi	de	så	putter	det	
op	med	noget	andet	og	det	godt	kan	være	derfor	at	smagen	indtræder	med	det	samme	og	så	må	det	være	
den	billigste.		

Interviewer:	 Okay	 så	 du	 føler	måske	 at	 den	 her	 ikke	 har	 så	 høj	 kvalitet	men	 du	 føler	 at	 det	 er	 den	 der	
smagte	bedst?	

JB:	Ja	
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Interview	11	

Respondent	LA	–	24	–	studerende		

Første	trin	i	undersøgelse	–	vurdering	af	chokolade:	

Chokolade	x:		

LA:	Jeg	starter	med	x	så.	Den	er	rigtig	god	synes	jeg,	men	nu	er	jeg	også	en	hund	for	mørk	chokolade	så.		

Interviewer:	Det	er	rigtig	godt.		

LA:	Ehm	jeg	synes	at	den	minder	mig	lidt	om	den	der	fødselsdagschokolade,	den	der	med	flagene	på.	

Interviewer:	Okay	

LA:	Ehm,	men	den	er	jo	nok	lidt	mere	bitter.	Den	er	jo	ikke	så	mørk	den	der	fødselsdags	kogechokolade.	

Interviewer:	Så	du	synes	at	den	her	er	mere	bitter	end	den	der	kogechokolade?	

LA:	Ja.	Og	den	er	jo	heller	ikke	super	sød.	Den	er	også	lidt	kedelig	måske.	Skal	jeg	fortsætte?	

Interviewer:	Ja	

Chokolade	y:		

LA:	Så	går	jeg	videre	med	y.	Ehm,	den	er	bedre	synes	jeg.		

Interviewer:	Y’eren?	

LA:	Ja.	Ehm,	det	er	som	om	der	er	lidt	mere	dybde	i	den,	eller	det	ved	jeg	ikke	helt	om	man	kan	sige.	

Interview:	Jo,	jo.	Det	er	rigtig	fint,	bar	fortsæt.		

LA:	Ja	ehm,	jeg	ved	ikke	om	den	måske	er	lidt	mere	syrlig	end	den	anden.	Jeg	ved	ikke	helt	hvorfor	jeg	synes	
den	smager	bedre.		

Interviewer:	så	du	synes	at	Y	er	mere	syrlig	end	x?	

LA:	Ja	eller	måske,	jeg	ved	det	faktisk	ikke	helt	om	den	er	det.	Den	er	i	hvert	fald	ikke	helt	lige	så	kedelig.		

Interviewer:	Okay	så	du	synes	at	x	er	mere	kedelig	end	y?	

LA:	 Jo.	 Ja	og	denne	her	der	er	mere	dybde	 i	den	på	en	eller	anden	måde.	Men	det	er	 lidt	svært	at	sætte	
nogen	mere	konkrete	ord	på.		

Chokolade	z:	

LA:	Ja	og	den	sidste	det	er	så	z.	Hm.	Den	er	også	meget	god.	Den	er	nok	næstbedst	vil	jeg	sige.		

Interviewer:	Okay	næstbedst	

LA:	 Ehm	 ja.	 Den	 er	 ikke	 helt	 lige	 så	 spændende	 som	 y.	 Altså	 nu	 de	 smager,	 de	 er	 jo	 alle	 sammen	mørk	
chokolade	så	de	smager	rimelig	ens.		

Interviewer:	Ja	
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LA:	Hm,	men	jeg	ved	ikke,	ja	den	er	også	lidt	mere	kedelig.	Men	ja	det	kan	også	være	det	er	noget	jeg	bare	
bilder	mig	selv	ind.	Det	kan	også	være	at	de	alle	tre	er	den	samme.	Ha,	ha.	

Interviewer:	Hvad	for	en	er	den	bedste	synes	du?	

LA:	Jeg	tror	jeg	synes	det	er	y’eren.	Så	den	sætter	jeg	1	på.	Og	x	var	kedeligst	så	den	giver	jeg	3.	Og	z	2.	

Interviewer:	men	umiddelbart	synes	du	alle	var	gode?	Altså	det	er	ikke	fordi	der	sådan	var	nogen	du	tænkte	
uha	ikke	den?	

LA:	Nej	men	det	ville	jeg	heller	aldrig	tænke	om	chokolade.	Nej	nej.		

Interviewer:	Okay	

Andet	trin	i	undersøgelsen	–	forbinde	emballager	med	smagsprøver:	

LA:	Må	jeg	spørge	om,	er	det	de	rigtige	eller	skal	jeg	lade	vær	med	at	spørge	om	det?	

Interviewer:	Ja	det	skal	du	lade	vær	med	at	spørge	om.	Men	jo	de	hører	sammen.		

LA:	Okay	så	det	er	ikke	nogen	fake?		

Interviewer:	Nej	nej.		

LA:	Nu	var	jeg	bare	nysgerrig.	

Interviewer:	Ja	det	forstår	jeg	godt.		

LA:	Ja	åh	det	ved	jeg	ikke.	Jeg	tror	måske	hmmm,	skal	jeg	sådan	kigge	på	hvad	der	står	på	de	der	pakker?	

Interviewer:	det	er	helt	op	til	dig,	det	kan	være	at	du	instinktivt	føler	at	der	er	nogen	der	hører	sammen.	

LA:	Altså	denne	her	(om	B)	synes	jeg,	der	får	man	ikke	så	meget	af	vide,	den	skal	bare	se	pæn	ud,	så	jeg	tror	
at	den	hænger	sammen	med	x’eren	som	jeg	synes	var	kedelig,	at	B	gør	det.	Fordi	altså	den	er	meget	flot	
men	det	kan	også	bare	være	lidt	performeragtigt.	Hvor	at	på	de	andre	der	virker	det	som	om	at	man	får	lidt	
mere	info.	Ehm	den	her	er	altså	meget	stærk,	den	her	C’eren.	Hvilket	måske	også	kan	betyde	altså	nogen	
gange	er	de	der	meget	stærke	de	kan	også	være	lidt	kedelige	i	virkeligheden	fordi	at	så	skal	de	være	sunde	
og	så	smager	de	ikke	helt	af	chokolade.	Men	ja	men	jeg	håber	og	tror	at	den	jeg	bedst	kan	lide	også	er	den	
stærke	og	økologiske.	Ha,	ha.	

Interviewer:	Ha,	ha.		

LA:	Så	jeg	vil	sige	at	det	er	y’eren,	selvom	det	er	det	sikkert	ikke.		

LA:	og	også	den	der	A’eren,	den	ser	virkelig	mærkelig	ud	synes	jeg.	Den	har	jeg	ikke	set	før.	Når	det	er	100%	
simpelthen,	wow.	Der	er	en	af	dem	der	er	på	100%,	okay	det	aner	jeg	simpelthen	ikke	hvad	for	en	af	dem	
der	er.	Det	kunne	faktisk	også	godt	være	den	kedelige.	Jeg	er	total	forvirret.	Jeg	tror	bare	jeg	giver	den	z.	så	
jeg	er	overhovedet	ikke	sikker	på	noget	af	det.	

Interviewer:	nej	okay.	

LA:	 men	 jeg	 synes	 generelt	 når	 jeg	 spiser	 chokolade	 så	 tænker	 jeg	 faktisk	 også	 over	 at	 det	 er	 en	 pæn	
indpakning.		
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Interviewer:	Så	du	tænker	på	at	det	er	en	pæn	indpakning,	okay.	Og	hvad	er	det	så	for	en	du	synes	der	var	
pæn,	er	det	så	denne	her	for	jeg	forstod	det	ikke	helt?	

LA:	Hm,	ja	altså	jeg	synes	den	her	ser	dyrest	ud,	men	den	ser	sådan	lidt	hipster-fake-agtig	ud.			

Interviewer:	Okay	

LA:	Hvor	jeg	nok	ville	gå	efter	denne	her,	fordi	at	jeg	er	total	en	sucker	for	sådan	noget	her	på	at	så	er	det	
lige	lidt	politisk	korrekt	og	så	er	det	lige	lidt.	

Interviewer:	Ja	okay.		

LA:	Ja.	

Interviewer:	Okay,	så	det	er	nok	den	du	ville	vælge	og	den	har	du	så	også	sat	med	din	favorit?	

LA:	Ja.	Så	det	er	jo	også	sådan	noget	lidt	fjollet	ønsketænkning,	men	jeg	ved	heller	ikke	hvordan	man	skulle	
kunne	regne	ud.		

Interviewer:	Nej,	nej,	der	er	heller	ikke	noget	rigtigt	eller	forkert.		

Chokoladeindpakning	A:	

Chokoladeindpakning	B:		

Chokoladeindpakning	C:	

Tredje	trin	i	undersøgelsen	–	bagsidetekst:	

LA:	Men	er	det	så	hvad	jeg	selv	ville	skrive	eller	hvis	den	skulle	sælges?	

Interviewer:	det	er	helt	op	til	dig.	Det	er	hvad	du	ville	have	der	skulle	stå	på	bagsiden.	

Chokoladeindpakning	A	kombo:	LA:	ren	og	enkel	chokoladesmag	uden	de	store	ej	nu	skriver	 jeg	altså	bar	
sådan	noget	lol	fordi	jeg	ved	ikke	rigtigt	

Interviewer:	Nej	det	er	helt	okay,	bar	sæt	nogle	ord	på,	hvad	du	føler	der	er.	

LA:	Uden	de	store	dikkedarer	

Chokoladeindpakning	B	kombo:		

LA:	Når	ja	og	det	var	x’eren	jeg	synes	var	dårligst	faktisk.	Ja	det	var	x’eren	jeg	havde	sat	som	3.	Okay.	Øh.	
God	gaveide	måske.	Når	nej	jeg	skal	skrive	denne	chokokalde	er,	hm.	Kedelig	men	god	værtindegave	fordi	
den	er	hipster-pæn.		

Chokoladeindpakning	C	kombo:	

LA:	Og	det	er	den	jeg	bedst	kan	lide,	hm	lækker	fyldig	chokoladesmag.		

Trin	fire	i	undersøgelsen	-	fastsættelse	af	pris:	

LA:	Ja,	så	a	+z,	altså	er	det	hvad	jeg	synes	eller	hvad	jeg	tror?	

Interviewer:	Ja	altså	hvordan	du	selv	ville	sætte	prisen.	

LA:	Altså	hvis	jeg	skulle	købe	den	eller	sælge	den.	
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Interviewer:	begge	dele.		

LA:	Jamen	altså	jeg	ville	jo	helst	købe	den	billigt	og	sælge	den	dyrere.		

Interviewer:	Ha,	ha,	ha.	

LA:	men	ja	altså	den	der	den	ser	jo	sådan	lidt	smart	artsi	ud	(om	A),	så	den	ville	man	nok	kunne	sælge	lidt	
dyrere.	35kr.	Jeg	ville	aldrig	selv	give	mere	for	en	plade	chokolade	på,	okay	og	50gram	endda	så	den	vejer	
ikke	særlig	meget.		

Interviewer:	Undskyld	vi	har	ikke	specificeret	at	det	er	100gram.		

LA:	Ja	så	ville	det	nok	være	35	

LA:	Og	B’eren	der	ville	jeg	nok	sige	det	samme	egentligt	og	C’eren	så	ville	jeg	jo	gerne	have	at	den	kostede	
lidt	mindre	 fordi	 jeg	 synes	 at	 den	 er	 god	 og	 den	 ser	 heller	 ikke	 rigtigt	 flashy	 ud	 som	de	 andre.	 Jeg	 ville	
umiddelbart	sige	at	den	kunne	være	billigere.		

Interviewer:	Mm	

LA:	Så	den	ville	måske	være	sådan	28	eller.		

Interviewer:	okay	

LA:	Altså	normalt	ville	 jeg	selv	købe	 lidt	billigere	for	 jeg	ved	at	man	kan	få	dem.	Altså	man	kan	 jo	godt	få	
sådanne	øko	chokolader	til	12kr.		

Interviewer:	okay	

LA:	Men	de	der	er	jo	sådan	lidt	ekstra	fine	i	det	som	man	kunne	give	i	gave	eller	et	eller	andet.		

Interviewer:	Har	du	set	dem	før	eller?	

LA:	Jeg	synes	at	jeg	har	set	denne	her	måske	(om	C),	men	det	kan	godt	være	at	det	bare	er	farverne	og	de	
her	mærker,	men	jeg	har	ikke	set	de	an	
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Interview	nr.12	-	Respondent	AAJ	

Kvinde,	alder	28,	i	arbejde	

	

Respondent	AAJ:	Ja,	det	smager	lidt	syntetisk	synes	jeg,	men	med	en	god	eftersmag	af	kakao,	mest	kakao,	
men	lidt	syntetisk	smager	den.	Så	går	jeg	videre	til	Y,	(smager	på	y)…overhovedet	ingen	smag	af	chokolade	
imens	man	tygger,	men	så	smelter	der	noget	chokolade	på	tungen	efterfølgende.	Til	at	starte	er	der	ingen	
smag	 af	 chokolade	 overhovedet.	 Så	 smager	 jeg	 på	 Z,	 (smager)	 jaaa,	 også	 lidt	 syntetisk	 synes	 jeg,	 men	
smelter	på	en	behagelig	måde	på	tungen.	Øhhh,	også	kakao	eftersmag	på.	Skal	jeg	så	give	tal	nu?	

Interviewer:	Ja,	værsgo!	Du	sagde	at	Z	har	også	lidt	kakao	smag	bagefter?	

Respondent	AAJ:	Ja	

Interviewer:	Hvilken	en	kunne	du	bedst	lide?	

Respondent	AAJ:	Selvom	jeg	synes	at	X	var	lidt	syntetisk,	så	tror	jeg	bare	at	det	var	den	der	smagte	bedst.	
Så	den	vil	jeg	give	et	1.	Så	synes	at	Z,	den	har	en	god	konsistens,	altså	den	smelter	på	en	god	måde,	så	den	
vil	jeg	give	2.	Og	Y	syntes	jeg	slet	ikke	smagte	af	chokolade,	så	den	vil	jeg	give	3,	som	den	dårligste.	

Interviewer:	Det	der	med	syntetisk,	kan	du	prøve	at	uddybbe	det?	

Resp.	AAJ:	Ja,	jeg	tænker	at,	kender	I	det	når	nogle	madvarer	er	lidt	for	parfumeret,	ikke	naturlige,	lidt	fake	
chokolade,	ligesom	når	almindeligt	slik	ikke	smager	af	naturligt	slik	men	af	falske	aromaer.	

Respondenten	bliver	nu	bedt	om	at	sammensætte	smagene	med	de	tre	indpakninger	som	vi	viser		

Respondent	AAJ:	A,	chokoladen	fra	Venezuela	tror	er	Z.	Øhm,	det	er	godt	nok	en	kedelig	æskechokolade	B,	
smoke,	smoked?	Grimt!	Øøøh	den	må	passe	med	Y.	Og	så	sagde	jeg	at	den	med,	jeg	sagde	at	X	havde	en	
meget	stærk	eftersmag	af	kakao,	den	må	jo	næsten	passe	med	C,	dark	chokolade	85	%	kakao.	

Interviewer:	Har	du	mere	at	tilføje	til	pakkerne	eller	andet?	

Resp.	AAJ:	Ja,	 jeg	synes	ikke	af	noget	af	det	minder	om	chokoladepakker,	faktisk	minder	A,	om	…	nu	hvor	
der	er	procenter,	så	tænker	 jeg	alkohol,	det	er	mit	 første	 indtryk,	øhm	og	B,	 ja	det	kunne	have	været	en	
parfumereklame	 for	 et	 eller	 andet,	 ingen	 chokolade	 indikering,	 der	 indikeres	 ikke	 på	 chokolade	
overhovedet	og	c	virker	bare	som,	altså	layoutet,	det	virker	bare	som	om	at	de	prøver	at	gøre	en	chokolade	
eksklusiv,	det	virker	bare	 ikke,	det	er	virkelig	kikset.	 Jeg	kan	slet	 ikke	 lide	nogle	af	 layoutene	på	æskerne,	
det	får	mig	ikke	til	at	købe	dem.	

Interviewer:	Så,	du	har	sat	1	ved	X	for	den	du	bedst	kunne	lide	ikke,	at	der	nogen	grund	til	at	du	satte	den	
ved	C	og	ikke	ved	A,	hvor	der	100	%	kakaoindhold?	

Resp.	AAJ:	Ja,	se	det	havde	jeg	slet	ikke	set.	Nej,	på	pakke	C	lagde	jeg	med	det	samme	på	kakaoindholdet,	
fordi	det	 står	 tydeligt	på	pakken,	det	må	være	derfor.	Det	er	meget	 svært	på	A	at	 se	hvad	det	egentligt	
handler	om,	man	 skal	 virkelige	 læse	 i	 dybden,	det	 indikerer	 ikke	 chokolade	nogle	 steder	med	mindre	du	
læser	den	røde	 lille	tekst.	Det	 ligner	et	eller	andet	oplysningsreklame	eller	kampagne	mod	et	eller	andet.	
Jeg	har	aldrig	set	de	her	chokolader	før.		

	

På	bagsiden	af	chokoladerne	ville	hun	skrive:	
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A+Z:	Jeg	ville	skrive	noget	med	stærk	eftersmag,	fyldig	kakao	

B+Y:	Der	ville	 jeg	nok	skrive,	angiv	hvilken	slags	chokolade	%	på	forsiden,	for	der	står	 ikke	noget	om	hvor	
meget	kakao	det	indeholder,	og	land	(oprindelsesland),	hvor	chokoladebønnerne	er	fra.	

C+X:	Angiv	også	oprindelsesland.	

Fastsættelse	af	pris	

A+Z:	jeg	tror	at	det	koster	60	kr.	

B+Y:	Ja	det	er	sikkert	den	dyreste,	men	det	smagte	ikke	så	godt.	

Interviewer:	Hvorfor	føler	du	at	det	er	den	dyreste?	

AAJ:	Fordi	selvom	jeg	synes	at	det	er	et	grimt	cover,	så	er	der	alligevel	noget	elegant	og	stilfuldt	over	det,	
altså	sådan	lidt	prestige,	jeg	synes	stadig	at	det	er	grimt,	men	sådan	nogle	richy	richies	synes	nok	at	det	der	
er	ligesom	,	det	er	meget	stilfuldt	og	enkelt,	så	den	kunne	godt	finde	på	at	koste	105	kr.	

C+X:	Den	tror	jeg	at	jeg	vil	sætte	til	30	kr.		

Interviewer:	Men	det	er	den	som	du	bedst	kunne	lide,	og	du	vil	sætte	den	som	den	billigste,	er	der	nogen	
grund	til	det?	

AAJ:	Nej,	fordi	det	er	altid	sådan	noget	tricky,	jeg	ved	det	ikke	jeg	synes	at	det	er	lidt	tricky	,	at	meget	dyr	
chokolade	 smager	 ikke	 nødvendigvis	 godt,	 i	 forhold	 til	 at	 det	 der	 med	 mørk	 chokolade	 og	 det	 der	
prestigefyldte	dyre	chokolader	man	kan	få	i	føtex,	der	synes	jeg	at	en	mørk	Marabou	er	ligeså	god,	på	den	
måde.	

Interviewer:	Er	det	sådan	fordi	du	har	er	en	tendens	til	det	du	selv	vælger,	det	er	sådan	at	du	har	ikke	lyst	til	
at	vælge	noget	af	det	dyre	så	du	vil	hellere	sætte	din	yndlings	chokolade	som	lidt	billigere.	

AAJ:	Ja	,	ja	alt	det	der	med	flotte	cover	og	sådan	noget	det	er	mest	smagen,	men	kan	sagtens	købe	noget	
dyrt	som	ikke	smager	godt	og	så	finde	noget	billigt	der	faktisk	har	kvalitet.	

Interviewer:	Hvis	vi	 ikke	havde	skrevet	de	her	priser	 som	250	kr.	havde	du	så	sat	priserne	så	højt?	Er	du	
vant	til	at	se	på	æsker	der	er	så	dyre?	

AAJ:	Øh,	 ja	 jeg	har	set	på	æsker	der	er	dyre	og	det	er	 ikke	noget	 jeg	selv	ville	købe,	men	noget	man	får	 i	
gave,	der	spotter	man	prisen	andre	steder,	og	så	ved	jeg	godt	at	nogen	steder	der	kan	en	æske	chokolade	
godt	koste	en	50	kr.	eller	70	kr.	helt	almindelig	chokolade.	
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Respondent	MJ	

Mand,	alder	28,	i	arbejde	

Interviewer	 fortæller	 respondenten	 hvad	 undersøgelsen	 går	 ud	 på,	 at	man	 skal	 smage	 på	 tre	 forskellige	
mørk	kvalitetschokolade,	x,	y	og	z	og	dernæst	skal	respondenten	vurdere	hvilken	en	han/hun	vurderer	til	at	
være	den	mest	kvalitetsfyldte.	

Respondent	MJ:	(smager	på	X	først)	Skulle	man	ikke	have	noget	vand	at	skylle	med?	

Interviewer:	 Jo,	 vi	 skulle	 have	haft	 det	med	men	har	 glemt	det.	 Vi	 har	 fået	 kommentarer	 om	det	 et	 par	
gange.	

Respondent	MJ:	Ja,	fordi	det	overdøver	smagen	ik’	når	det	er	chokolade,	og	så	skal	jeg	vurdere	hvilken	en	
smager	bedst.	Jeg	synes	at	det	smager	af	det	samme,	så	det	er	bare	2	hele	vejen.		

Interviewer:	Hvorfor	ikke	et	1	eller	3?	

MJ:	Fordi	det	 ikke	er,	 jeg	har	smagt	bedre	og	 jeg	har	smagt	værre,	 jeg	vil	sige	det	er	2	hele	vejen	for	det	
smager	ens,	sådan	fra	lidl,	eller	netto,	den	der	sorte	pakke.	

Respondenten	bliver	 nu	bedt	om	at	 sammensætte	 smagene	med	de	 tre	 indpakninger	 som	vi	 viser	 foran	
ham.	

Respondenten	bliver	overrasket	at	det	var	tre	forskellige.	

MJ:	Jeg	skal	prøve	at	gætte	hvilken	en	hører	til	hvad,	ok	kan	man	se	på	pakkerne	hvilken	en	der	har	mest	
chokolade,	den	her	har	100	%,	og	den	her	(B)	kan	man	ikke	se,	det	er	svært	at	sige	,	og	den	her	C	har	85%,	
så	er	X	den	der	passer	med	C,	for	den	var	meget	kraftig	i	smagen,	og	Z	var	den	mildeste	jeg	håber	at	der	er	
B,	og	så	er	der	Y	med	A,	tror	jeg	,	ved	ikke.		

Interviewer:	Nu	har	du	kombineret	A	og	Y	ik’?	hvad	ville	du	skrive	på	bagsiden	af	denne	chokolade?	

MJ:	 På	 A+Y,	 ville	 jeg	 skrive	 noget	 standard	 oplysninger	 hvad	 den	 har	 af	 indhold,	 og	 hvor	 den	 er	 blevet	
produceret,	 det	 er	 også	meget	 interessant	 at	 vide	 om	 det	 er	 sydamerikansk	 chokolade	 eller	 om	 det	 er	
afrikansk	chokolade,	nå	ja	der	står	Venezuela,	på	forsiden,	men	det	er	lidt	ligesom	islandsk	vand,	så	er	det	
lavet	i	Jylland.	Så	se	på	hvor	den	er	lavet	henne,	noget	fairtrade	halløj	med	og	hvad	det	for	nogle	vilkår	den	
er	 lavet	 under,	 den	 er	 noget	 personligt	 for	 det	 kunne	 godt	 gøre	 at	 selvom	 jeg	 synes	 at	 den	 smagte	 lidt	
dårligere	end	den	anden	så	ville	jeg	stadig	have	den	for	jeg	ved	at	det	ikke	er	nogle	børn	som	ikke	er	blevet	
mishandlet	for	eksempel	eller	omvendt	så	ved	jeg	at	de	hjælper	nogle	børn	til	at	få	bedre	vilkår.	

Interviewer:	Så	du	vil	slet	ikke	have	noget	med	smagen	på?	

MJ:	Det	er	min	specifikke	holdning	til	mørk	chokolade,	for	det	ikke	er	noget	som	jeg	brænder	efter.	Hvis	jeg	
spiste	noget	andet,	det	ved	 jeg	 ikke,	vingummier,	 så	kunne	det	godt	være	at	det	var	noget	hvor	 smagen	
spillede	en	større	rolle,	fordi	det	er	sort	chokolade	det	er	ikke	lide	det	jeg	synes	smager	bedst.	

Interviewer:	Kan	du	gentage	igen	om	hvorfor	du	valgte	at	forbinde	dem	sammen	sådan	som	du	har	gjort?	

MJ:	Det	er	fordi	jeg	synes	at	denne	var	kraftig	i	smagen,	den	er	den	mildeste	,	y	virkede	for	mig	som	den	der	
var	kraftigst	i	smagen.	Jeg	det	var	en	af	de	to	jeg	kan	ikke	huske	det.	
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Interviewer:	Har	du	andet	eller	mere	at	sige	om	indpakningerne?	

MJ:	Altså	hvis	jeg	stod	i	butikken	og	skulle	vælge	en	af	de	tre	og	jeg	ikke	tænkte	på	smagsstyrken	og	sådan	
noget,	 så	 vil	 jeg	 nok	 sige	 at	 denne	MAST	 (B)	 der	 nok	 ser	 mest	 luksus	 ud,	 hvor	 den	 der	 ligner	 en	 fake	
wannabe	(C),	og	den	der	A	med	100%	der	prøver	at	differentiere	sig	fra	de	andre	som	den	mest	intense.	Og	
ud	fra	smag	synes	jeg	at	de	smagte	det	samme.	Der	er	 ikke	den	store	forskel.	Det	er	nok	den	billigste	for	
den	smager	af	det	samme	

Og	til	prisen	

MJ:	Det	er	jo	svært	igen,	for	det	er	også	meget	afhængig	af	den	enkelte	respondent	for	en	der	sætter	en	høj	
værdi	for	chokolade,	vil	jo	give	den	en	høj	pris,	men	jeg	har	ikke	en	høj	præference	så	derfor	vil	jeg	give	den	
laveste	pris.	20	kr.	hele	vejen.	Men	det	er	jo	igen	forskelligt	for	en	der	godt	kan	lide	chokolade	han	ville	jo	
give	25,	så	det	er	meget	forskelligt.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Side	145	af	146	
	

Interview	14	–	MHL	

Mand,	33,	studerende		

	(smager	 på	 x	 først)	 Smager	 åbenbart	 som	 der	 er	 meget	 kakaoindhold	 i	 det,	 det	 kan	man	 jo	 anse	 som	
kvalitet	da	kakao	er	den	dyreste	i	chokoladen.	Så	smager	jeg	på	z,	der	er	ikke	så	meget	kakao	i	den,	den	er	
meget	balanceret,	det	smager	som	om	at	der	er	mere	kakaoindhold	i	y	end	z,	men	den	smager	(Y)	meget	
ubalanceret	på	en	eller	anden	måde.	

Interviewer:	Hvilken	en	valgte	du	som	mest	kvalitetsfyldte?	

Resp:	Jeg	kan	jo	godt	lide	at	der	er	højt	kakaoindhold,	så	er	det	X,	der	kan	jo	være	nogle	tilsætningsstoffer	
der	gør	at	det	smager	af	kakaosmag,	men	Z	synes	jeg	også	var	ret	god,	men	det	var	ikke	på	grund	at	der	var	
meget	kakaoindhold,	det	var	fordi	den	var	balanceret	i	smagen.	Y	var	sådan	lidt	kedelig.		

Interviewer:	Så	det	var	1,	2,	3?	

Resp.:	ja,	det	synes	jeg,	men	det	kommer	også	an	på	hvad	man	skal	bruge	den	til,	hvis	jeg	nu	drak	kaffe	så	
ville	jeg	fortrække	X,	men	hvis	jeg	bare	så	TV	så	ville	jeg	nok	fortrække	Z,	Y	vil	jeg	slet	ikke	fortrække.	Men	
ud	fra	kvalitet	så	er	det	X	men	det	er	fordi	jeg	godt	kan	lide	høj	kakaoindhold,	men	det	er	i	bund	og	grund	
for	jeg	ved	at	det	er	der	er	dyrest.		

Forbind	smagene	med	pakkerne	

Resp.	 :	 Umiddelbart,	 så	 ville	 jeg	 nok	 lægge	 X	 med	 C,	 fordi	 der	 står	 højt	 kakaoindhold,	 men	 rent	
kommunikationsmæssigt,	ville	jeg	nok	lægge	den	hos	A	faktisk,	hvis	der	ikke	stod	85%	kakaoindhold	på	den	
(C)	så	ville	jeg	nok	hælde	til	A,	fordi	jeg	synes	ofte	at	man	oplever	at	ting	der	har	højt	kakaoindhold	de	er	
ikke	så	voluminøse	grafikker,	det	er	sjældent	man	ser	sådan	lige	umiddelbart.	Z	ville	jeg	nok	sætte	på	B,	hvis	
der	ikke	havde	stået	85%	på	C	så	ville	jeg	have	smidt	Y	på	C,	men	hvis	jeg	kun	skal	vælge	en	til	så	må	jeg	
gøre	sådan.	Hvis	der	ikke	havde	stået	85	%	på	C	så	havde	jeg	byttet	de	to	rundt,	Y	med	C,	og	X	med	A.	

Interviewer:	Nu	sagde	du	det	der	med	høj	kakaoindhold,	men	har	du	lagt	mærke	til	at	der	her	på	pakke	A	er	
100	%	kakaoindhold?	

Resp.	:	Næh,	det	fangede	jeg	ikke,	det	havde	jeg	fuldstændigt	overset,	havde	jeg	set	det,	så	havde	jeg	byttet	
dem,	jeg	tænkte	ikke	at	100	refererede	til	kakaoindhold	fordi	jeg	fattede	det	bare	ikke,	det	er	typisk	det	jeg	
går	efter	at	kakaoindholdet	skal	være	højt,	jeg	kunne	også	købe	en	hvor	der	ikke	står	noget	på	ligesom	i	B,	
men	så	er	situationen	at	jeg	ikke	har	tid,	normalt	så	kigger	jeg	efter	kakaoindhold.	Og	fordi	jeg	tit	bruger	det	
til	madlavning	også,	det	spiller	bare	meget	bedre	med	højt	kakaoindhold.	

På	bagsiden	ville	han	have	skulle	stå:	

Resp.:	Jeg	vil	bare	have	hvor	meget	kakaoindholdet	er	,	man	kan	sige	det	kommer	an	på	dagen,	nogle	gange	
køber	jeg	fairtrade,	primært	fortrækker	jeg	at	gå	efter	kakaoindholdet,	sekundært	om	det	er	noget	andet,	
hvis	jeg	har	tid	til	at	studse	over	det,	men	i	første	omgang	er	det	ren	kakaoen	jeg	går	efter.	

Hvis	jeg	skriver	primært	kakaoindhold	

Prisen:	

Resp:	Er	de	med	de	parametre	I	har	angivet	her?	

Interviewer:	Det	er	op	til	dig,	hvordan	du	vælger	at	forholde	dig	til	det.	
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Resp:	 ehh	 	 chokoladepakning	A,	 er	 så	 nok	den	der	 er	 dyrest,	 da	 kakaoindholdet	 er	 dyrere,	 den	må	 godt	
koste,	jeg	har	glemt	hvad	priserne	er	på	chokolade,	er	der	virkelig	en	af	dem	der	koster	250kr?	

Det	kan	vi	ikke	sige	noget	om	

B,	der	tænker	jeg	og	det	er	jo	det	forbandt	med	Z,	det	synes	jeg	er	meget	lækkert	og	hyggeligt	design,	men	
smagsmæssigt	ikke	så	speciel,	så	37	kr.	A	skal	højere	op	i	forhold	til	C,	så	siger	vi	80kr.	på	den	og	60	på	C.	

Interviewer:	Nu	kan	vi	se	at	du	har	sat	den	mellemste	pris	på	den	du	bedst	kunne	lide.	

Resp.	 :	 Ja,	 det	 har	 jeg,	 men	 jeg	 gik	 jo	 efter	 kakaoindhold	 og	 hvis	 jeg	 havde	 vidst	 at	 A	 havde	 højt	
kakaoindhold	så	havde	jeg	valgt	den,	som	den	højeste	pris,	men	det	vidste	jeg	ikke	lige	i	starten	så	nu	er	det	
ret	bøvlet	at	ændre	det.	

	

	

	

	

	

	

	

 


