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Problemformulering: Hur påverkar stimuli från produktförpackningen och chokladens 

utformning konsumenternas smakupplevelse? 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förstå hur konsumenternas sinnesintryck 

påverkar deras smakupplevelse av mjölkchoklad med hjälp av stimuli från 

förpackningen och utformningen på chokladen.  

 

Metod: Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning där vi har pendlat mellan 

empiri och teori genom att använda abduktion som forskningsansats. Tack vare 15 

chokladintresserade informanter har vi fått en förståelse för hur de äter choklad, vilka 

sinnesintryck de fått och hur dessa påverkar deras upplevelse av choklad. Denna 

förståelse bygger på personliga intervjuer av semistrukturerad typ. I intervjuerna ingick 

tre olika delmoment där informanterna fick provsmaka och utvärdera tre olika 

förpackningar med olika utformning av Karl Fazer mjölkchoklad. Intervjuer har även 

genomförts med en representant från Fazer, produktchef Sofia Lindgren.  

 

Slutsatser: Stimuli från produktförpackningen och utformningen på chokladen kan 

bidra till en bättre smakupplevelse. Attributen i en produktförpackning som påverkar 

konsumenternas smakupplevelse är individuellt därför bör företag på marknaden 

utnyttja detta genom att erbjuda flera typer av förpackningar och utformningar på sina 

produkter. Det är även viktigt att produktförpackningen infriar de förväntningar den 

skapar för att på så sätt öka smakupplevelsen. Studien visar att det därmed går att 
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påverka konsumenterna till att uppfatta produkter som företag vill att produkterna ska 

uppfattas genom en sinnesupplevelse. 

 

Nyckelord: Smakupplevelse, mjölkchoklad, sinnen, sinnesmarknadsföring, 

förväntningar, upplevelse, stimuli.  
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Abstract  

 

Authors: Emma Bogren and Josefine Jensen  

Tutor: Christine Tidåsen  

Examiner: Bertil Hultén  

Title: Chocolate - a qualitative study on chocolate packaging influence of taste 

perception 

Subject: Thesis, 30 credits. Economics and marketing, Linaeus University, Spring 

2014. 

 

Research question: How does the stimulus from the product packaging and the design 

of the chocolate effect consumer taste experience? 

 

Purpose: The aim of this thesis is to understand how consumers' sensations affect their 

taste experience of milk chocolate using stimuli from the packaging and the design of 

the chocolate. 

 

Method: This study is based on a qualitative research, which has varied between 

empirical and theoretical data through an abductive research approach. Thanks to 15 

chocolate interested informants we have gained an understanding of how they eat 

chocolate, the sensory input they received and how these affect their experience of 

chocolate. This understanding is based on interviews of semi-structured type. The 

interviews were divided into three stages where informants were offered samples and 

evaluated three different packages with different designs of Karl Fazer milk chocolate. 

Interviews were also conducted with a representative from Fazer, Product Manager 

Sofia Lindgren.   

 

Conclusion: Stimuli from the product packaging and design of the chocolate can 

contribute to a better taste experience. The attributes of a product package that affects 

consumer taste experience is individual, therefore, companies on the market should take 

advantage of this by offering several different types of packaging and design of their 

products. It is also important that the product-packaging deliver the expectations it 

creates in order to thereby increase the taste experience. The study shows that it is 
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therefore possible to influence consumers to perceive products the way companies want 

the products to be perceived through the sensory experience.  

 

Keywords: Taste Experience, milk chocolate, senses, sensory marketing, expectations, 

experience, stimuli.  
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Förord  

 

Att skriva denna uppsats har varit höjdpunkten på vår tid på Linnéuniversitet och den 

har gett oss stor kunskap om vårt studieområde men även en bra förståelse för 

uppsatsskrivning. Först och främst vill tacka Sofia Lindgren på Fazer som hjälpt oss 

med värdefull information och insikt under arbetets gång. Vi vill tacka alla informanter 

i de personliga intervjuerna för att de ställde upp med sin tid, sina insiktsfulla analyser 

och sina smaklökar.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Christine Tidåsen som har ställt upp 

med sin tid och kunskap för att vägleda oss under arbetets gång. Vi riktar också ett tack 

till de opponenter som har hjälpt oss utveckla uppsatsen i rätt riktning.  

 

 

 

Kalmar, 26 maj 2014 

 

 

 

Emma Bogren  Josefine Jensen  
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Tänk dig en vacker, skimrande och lyxig förpackning innehållande den godaste av de 

godaste chokladkakorna. Du känner igen förpackningen, du har sett så den många 

gånger förut att du nästan i detalj kan beskriva färgvalen, förpackningsmaterialet, 

texten och bilderna på förpackningen. Genom att stryka handen över förpackningen kan 

du känna varje liten chokladbit och formen utav dem. Genom känslan som 

förpackningen ger dig kan du minnas smaken och ett lugn sprider sig i din kropp. Du 

öppnar förpackningen till ett prasslande ljud. Du lägger förpackningen på bordet, tar 

tag i den första raden av den gyllenbruna chokladkakan, lägger lite vikt på och knäcker, 

det smäller till. Tänk dig nu att du har den godaste chokladbiten i din hand. Du känner 

igen formen på den, färgen, trycket på ovansidan och ja, kanske till och med doften. Du 

känner igen känslan av chokladbiten mellan dina fingrar och blundar du kan du nästan 

känna smaken av den också. Du lägger chokladbiten på tungan, kanske tuggar du 

snabbt igenom biten för att snabbt få ta nästa bit eller så låter du den sakta smälta i 

munnen och njuter av smaken, känslan och tillfredsställelsen den skänker dig.  
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1 Inledning 

 

I detta kapitel introduceras det valda forskningsämnet sinnesmarknadsföring med fokus 

på hur en produktförpackning kan påverka konsumenters smakupplevelse. Syftet med 

kapitlet är att lyfta fram den problematik som finns när det kommer till att påverka en 

smakupplevelse men även ge den praktiska förankringen som fallföretaget Fazer bidrar 

med i denna studie. Kapitlet mynnar slutligen ut i en problemformulering med 

tillhörande syfte och avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

“Utan sinnena skulle nervsystemet inte kunna styra 

kroppen och kroppsfunktionerna på ett ändamålsenligt 

sätt. Ingen information om faktiska händelser skulle lagras 

i minnet och själva grundvalen för tankar, känslor och 

lärande skulle saknas. Utan sinnena skulle vi inte kunna 

utveckla känslan av att vara en viss person med en egen 

identitet.” 

                                                         (Sand et al., 2006, s.146) 

 

Vetskapen om de mänskliga sinnena har funnits länge men det är först nu, enligt Hultén 

et al. (2011), som marknadsföringen har börjat dra nytta av konsumenternas sinnen. De 

har upptäckt att kundupplevelsen kan förbättras vid en medveten och aktiv stimulans av 

konsumenternas sinnen från företagens sida. Detta kan ligga rätt i tiden då Godson 

(2009) menar att konsumenterna på marknaden idag har blivit mer sofistikerade och 

individuella. Vilket resulterar i att företag som vill lyckas med att skapa lojala 

konsumenter på marknaden måste anpassa sig efter konsumenternas individuella 

preferenser. Lojala konsumenter är av vikt då de i hög utsträckning är återkommande 

kunder.    

 

Sinnesmarknadsföring är enligt Hultén et al. (2011) en utveckling av marknadsföring 

som sätter startskottet för en ny epok. Numera ska produkter inte bara säljas för deras 

funktionalitet utan konsumenternas sinnen ska stimuleras i hela köpprocessen för att 
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kunna upplevas på bästa sätt. Detta kan te sig naturligt enligt Lindstrom (2005) då 

konsumenter vid bedömningen av alla produkter faktiskt använder sina sinnen; synen, 

hörseln, doften, smaken och känseln. Länge har synsinnet varit det som aktivt har 

stimulerats hos konsumenterna genom exempelvis färgglada loggor och förpackningar, 

ljussättning, häftig butiksinredning, skyltar och liknande berättar Hultén et al. (2011). 

Nu är tiden däremot mogen för resten av sinnena att ta plats på marknaden för att skapa 

en multisensorisk upplevelse åt konsumenten. Där målsättningen är att stimulera 

konsumentens alla fem sinnen i symbios med varandra. I medicinska termer finns det, 

enligt Sand et al. (2006), fler sinnen såsom balanssinnet, temperatursinnet och 

smärtsinnet. Dessa ska inte förväxlas med de “klassiska” sinnena som vi ämnar studera i 

denna studie. Sand et al. (2006) beskriver att de fem “klassiska” sinnen; doft, smak, 

hörsel, känsel och syn, alla består av sinnesceller. Dessa sinnesceller har till uppgift att 

föra vidare olika sorter av stimuli (påverkan) för att nervsystemet ska kunna ta del av 

det och behandla dessa. Nervsystemet får således information om den miljö och 

omvärld som omsluter människan tack vare sinnescellerna.  

 

På marknaden finns det produkter som mer eller mindre stimulerar konsumenters sinnen 

i sin naturliga form enligt Schifferstein et al. (2012, s. 18);  

“Livsmedel är unika bland industriprodukter, eftersom 

sensoriska upplevelser av livsmedel oftast involverar alla 

fem sinnen: syn, hörsel, känsel, doft och smak.”  

(fritt översatt)  

Även Krishna (2010) menar att produkter generellt i sin natur är sinnliga. Konsumenter 

kommer att attraheras mer av produkter på marknaden då företag lär sig att lyfta fram 

denna sinnlighet. Ett företag vi samarbetar med i denna uppsats, för att hjälpa dem lyfta 

fram deras produkters sinnlighet, är Fazer (se bilaga 1 för företagsbeskrivning) och 

närmare bestämt deras mjölkchoklad som säljs under varumärket Karl Fazer. Fazers 

mission, som går ut på att skapa smakupplevelser åt sina konsumenter, är starkt 

förknippad med konsumenternas sinnen och därmed sinnesmarknadsföring som ämne. 

 

Statistik från SCB visar att familjen Medelsvensson varje vecka äter 1,2 kilo godis 

(Statistisk årsbok för Sverige 2013). Godis står oss bevisligen nära och kanske beror 

detta på minnen som skapats i en tidig ålder. Kanske minns du när farmor eller mormor 

frågade om du ville ha godis när du var liten; “Vill du inte ha lite choklad? Vi säger 
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ingenting till mamma”. Lindstrom (2005) påvisar att människors humör och känslor är 

sammankopplade med ljud, såsom farmor eller mormors röst. På samma sätt kan våra 

minnen kopplas samman med dofter. Därmed kan minnen väckas till liv om doftsinnet 

stimuleras. I vår förstudie, där vi observerat butiker, pratat med konsumenter och 

smakat choklad har vi noterat att många människor har positiva känslor och minnen 

förenat till godis och choklad. Vissa minns fredagsmyset hemma i soffan med familjen 

medan andra minns mysiga biodejter där godis konsumerats. Enligt Lindstrom (2005) 

skulle då sinnen såsom hörsel och doft kunna vara användbara för att väcka dessa 

positiva känslor och minnen hos sötsugna konsumenter. Kanske skulle även ett samspel 

mellan alla olika sinnen kunna få chokladen att smaka ännu bättre. 

 

Under förstudien tog vi också oss an uppgiften att smaka de olika typerna av 

mjölkchoklad som finns på marknaden, speciellt med fokus på Karl Fazers 

mjölkchoklad. Det visade sig att Karl Fazers mjölkchoklad fanns paketerad i tre olika 

förpackningar som skildes åt när det kom till vikt, storlek, förpackningsmaterial och 

utformningen på själva chokladbiten (se bilaga 2 för bilder) men inte i receptet. I vår 

dialog med konsumenterna noterade vi även att chokladen kan konsumeras på olika sätt, 

vissa föredrar att tugga chokladen medan andra låter chokladen smälta i munnen. Detta 

misstänkte vi kan leda till helt olika smakupplevelser och fångade vårt intresse för att 

studera närmare. Även de olika förpackningarna lockade vårt intresse och vi diskuterade 

i ett tidigt stadie med Sofia Lindgren, produktchef på Fazer, om varför de säljer samma 

choklad i olika förpackningar. Vi ställde oss då frågande om de olika förpackningarna 

hade någon påverkan på konsumentens smakupplevelse. 

 

Hultén et al. (2011) beskriver att förpackningar ger en möjlighet för kunden att skapa en 

image av varumärket och känna en samhörighet med företaget. Samhörigheten som 

konsumenten känner till ett företag blir viktig, enligt Godson (2009), då det är en 

grundläggande komponent för att konsumenten ska utveckla en lojalitet till företaget. 

Detta resulterar i att förpackningar blir ett viktigt kommunikationsverktyg (Hultén et al., 

2011). En förpackning är, enligt Armstrong et al. (2009) en behållare för en produkt 

som innefattar olika komponenter såsom etiketter och information om den innehållande 

produkten. Tidigare var en produktförpackning bara ett sätt att levererar produkten i, 

idag är förpackningen viktigare än så. Idag är en produktförpackning ett viktigt 

marknadsföringsverktyg just för att locka till sig kunder men framförallt för att bidra 
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med de förväntningar produkten ska infria för att skapa en vinstdrivande relation mellan 

kunden och företaget. Underwood och Klein (2002) menar även att förpackningarna 

spelar en viktig roll när det kommer till att skapa dessa förväntningar. Enligt deras 

studie använder konsumenter faktiskt förpackningen för att härleda vissa 

produktattribut. Fazers kunder använder alltså förpackningen, som en extern 

komponent, till att bedöma chokladen.  

 

Piqueras-Fiszman et al. (2011) och Spence´s (2012) forskning visar att 

produktförpackningar inom livsmedelsindustrin påverkar hur produkter upplevs. 

Förpackningens förmåga att stimulera ett sinne, annat än smaken, kan förändra hur 

konsumenten upplever att produkten faktiskt smakar. Dessa forskare poängterar bristen 

i forskning kring hur specifika produkter blir påverkade av sina förpackningar. 

Piqueras-Fiszman och Spence (2012) anser även att mer forskning behövs för att 

komma fram till hur helhetsupplevelsen av en produkt kan stärkas genom olika 

sammansättningar av produkt- och förpackningsattribut. Detta kan ligga till grund för 

problematiken som finns då företag inte vet hur de ska förpacka sina produkter på bästa 

sätt för att förhöja konsumenternas smakupplevelse. Ett företag som upplever denna 

problematik, som vi tidigare har nämnt, är Fazer. De erbjuder sina kunder flera olika 

förpackningar och utformning på samma mjölkchoklad utan att veta hur dessa påverkar 

konsumentens smakupplevelse, enligt Lindgren1. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att produktförpackningar har en påverkan på konsumentens utvärdering av själva 

produkten har varit känt en längre tid, redan på sjuttiotalet genomförde McDaniel och 

Baker (1977) en studie med chipsförpackningar i fokus. Studien visade att 

konsumenterna föredrog den förpackning som var svårare att öppna då den ingav 

känslan av att chipsen smakade bättre. En sådan liten detalj kan därmed förändra hela 

konsumentens smakupplevelse av en produkt. Det bör noteras att denna undersökning 

bara inkluderade chips och några större slutsatser drogs inte om vilka andra produkter 

detta även kunde gälla. Detta är ett ämne som blir intressant för ett företag som Fazer att 

undersöka närmare då deras huvudsakliga mål med sin verksamhet är att leverera en 

smakupplevelse till sina konsumenter. Trots detta mål har de idag inte någon medveten 

                                                 
1 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
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strategi enligt Lindgren2 bakom sina olika mjölkchokladsförpackningar och 

utformningen på chokladbitarna. Enligt Armstrong et al. (2009) är förpackningar en 

viktig beståndsdel av själva produkten. Förpackningar har också länge varit en viktig 

del av marknadsföringsmixen som företag kan använda sig av för att nå ut till sin 

målgrupp. 

 

Utgångsläget för själva produkten, Karl Fazer mjölkchoklad, bedömer vi som bra då 

Lindgren3 berättar att samma recept för att framställa chokladen har använts sedan 

1922. Receptet innehåller även inga konstgjorda aromer, E-nummer eller övriga 

tillsatser. Detta stämmer även överens med vad många medvetna kunder på marknaden 

idag efterfrågar enligt Axelsson (2008). Svenska konsumenter lägger idag större vikt 

vid ett så rent och naturligt innehåll som möjligt i sina livsmedelsprodukter. Detta är 

något vi anser är till Karl Fazers fördel, åtminstone hos de medvetna konsumenterna. 

Frågan är om denna goda och naturliga smak skulle kunna förhöjas genom stimuli som 

levereras till konsumenten genom mjölkchokladens förpackning?  

 

Andra forskare, såsom Zampini och Spence (2004), har även de genom sina studier 

påvisat hur konsumenter påverkas då deras sinnen stimuleras, framförallt hörselsinnet. 

Deras forskning visade att ju högre ljud som uppstod när konsumenten bet i ett chips 

desto färskare och sprödare uppfattades chipsen. Inte heller dessa forskare drog några 

vidare slutsatser om huruvida ljudet även hade en påverkande effekt på 

smakupplevelsen hos andra livsmedelsprodukter. Även Spence (2012) har undersökt 

ljudets betydelse för konsumenters smakuppfattning hos livsmedel. Studien visade att 

auditiva signaler, i alla dess former, påverkar konsumenter och det sker ofta omedvetet 

hos konsumenterna. Hur specifika livsmedelsprodukter kan få en förhöjd smak med 

hjälp av ljud som stimuli påvisar inte studien. Återigen är det en sådan liten detalj som 

ljudet som uppstår när konsumenten sätter tänderna i en produkt som kan påverka den 

slutgiltiga utvärderingen av smakupplevelsen, utan att konsumenten medvetet tänker på 

det. Även om det kanske inte uppstår ett högt ljud vid konsumtion av choklad, beroende 

på hur det konsumeras, finns det ljud runt omkring som uppstår vid konsumtionen. 

Dessa ljud kan exempelvis vara chokladens förpackning och kanske har det en inverkan 

på konsumentens smakupplevelse. 

                                                 
2 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
3 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
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Forskningen kring hur konsumenter upplever livsmedelsprodukter via stimulans av 

deras sinnen har inte bara genomförts på chips. Piqueras-Fiszman et al. (2012) har 

exempelvis studerat hur yoghurt, som serveras i skålar med olika vikter, påverkar 

konsumenternas smakupplevelse. Studien kom fram till att tyngden på yoghurtskålarna 

påverkade konsumenternas smakuppfattning av produkten, ju tyngre skål desto godare 

yoghurt. Piqueras-Fiszman och Spence (2012) undersökning visade att texturen på 

behållaren till livsmedelsprodukter påverkade konsumenternas smakupplevelse och 

bedömning av produkten. Dessa studier påvisar tydligt att förpackningen som en 

produkt levereras i påverkar hur konsumenter sedan utvärderar produkten och dess 

smak.  

 

Det som Piqueras-Fiszman och Spence (2012) även trycker på är att smaken av 

produkten påverkas inte bara av den haptiska (känsel) informationen konsumenterna får 

från sina händer. Smakupplevelsen kan även påverkas av den informationen 

konsumenterna får från känseln via munnen. Detta innebär att beroende på vilken 

struktur och form produkten har påverkar det konsumenternas haptiska information, via 

både händer och mun, vilket kan påverka smakupplevelsen. På grund av detta har vi valt 

att inkludera designen eller utformningen på varje chokladbit av hela chokladkakan i 

begreppet produktförpackning. Då chokladkakor idag gjuts i flertalet olika formar och 

modeller funderar vi kring hur designen på de olika chokladbitarna kan göra att 

konsumenterna får en bättre och godare smakupplevelse, något som Fazer inte heller har 

någon uppfattning om. Enligt Rundh (2005) finns det också faktorer i samhället som 

påverkar hur produktförpackningarna på marknaden idag är utformad. Exempelvis har 

konsumenter andra krav idag som innebär att de vill köpa och konsumera produkter i 

olika förpackningsstorlekar då storleken på hushållen har förändrats och främst minskat 

över tiden. Kanske kan detta också vara förklaringen till att choklad idag levereras i 

många olika förpackningsstorlekar, att marknaden helt enkelt efterfrågar det.  

 

Zampini och Spence (2010) har gjort en sammanställning av tidigare genomförd 

forskning inom livsmedelsindustrin om hur sinnen stimuleras. Slutligen har de kommit 

fram till att konsumenter kan påverkas i sin uppfattning och utvärdering av livsmedel 

genom stimuli från livsmedelsprodukter och dess förpackning. Detta innebär att ett 

företag kan utnyttja förpackningen på produkten för att skapa en helhetsupplevelse för 

konsumenten som enligt Hultén et al. (2011) skapas vid en upplevelsebaserad 
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konsumtion där sinnena aktivt stimuleras. Enligt Lindstrom (2005) förstärks även 

upplevelsen om flera olika sinnen stimuleras samtidigt och det skapas då en större 

samhörighet mellan produkten och konsumenterna. Detta innebär att Fazers 

mjölkchokladförpackning påverkar hur konsumenterna uppfattar smaken på chokladen 

via stimuli från förpackningen, utan att de är medvetna om hur.  

 

Piqueras-Fiszman et al. (2011) beskriver även att inom livsmedelsindustrin har den 

multisensoriska överensstämmelsen blivit allt viktigare mellan förpackningen och dess 

innehåll. Hos vissa livsmedel, som vi även tidigare har diskuterat, har de nämligen 

kommit fram till att smaken blir påverkad av en förpacknings utformning. Speciellt om 

den doftar, känns på ett speciellt sätt i konsumentens hand eller skapar ett ljud. Hultén et 

al. (2011) och Barnet-Cowan (2011) sammanfattar att en upplevd smak inte bara består 

av den konkreta smaken på en produkt utan att produkten i fråga också bidrar till 

smaken med hjälp av utformningen, utseendet, texturen, ljudet och doften. De menar att 

alla sinnen aktiveras då en produkt stoppas i munnen vilket resulterar i att smaken kan 

sammanfatta hela sinnesupplevelsen.  

 

Sammanfattningsvis påvisar tidigare forskning att det är viktigt att tänka på sinnena när 

ett företag ska utforma en produkt. Det finns ett forskningsgap gällande hur och på 

vilket sätt sinnena påverkar smaken på mjölkchoklad med hjälp av dess förpackning och 

utformning. Genom denna diskussion har vi funderat kring hur konsumenterna bedömer 

mjölkchoklad när de håller förpackningen i sina händer och om smakupplevelsen kan 

förhöjas med hjälp av förpackningen och chokladens utformning. Vi vill därför studera 

närmare hur olika stimuli med hjälp av förpackningen och chokladens utformning skulle 

kunna påverka konsumenternas uppfattning av mjölkchoklad vid tidpunkten för 

konsumtion. Genom denna studie kan då förhoppningsvis en mjölkchokladtillverkare 

såsom Fazer skapa sig en förståelse kring vad som förhöjer konsumenternas 

smakupplevelse. Därmed kan de leverera en produkt som upplevs som, 

förhoppningsvis, ännu godare utan att mjölkchokladen för den skull har förändrats. 

Produkten kan då också få större möjlighet att infria de förväntningar som skapas av 

förpackningen vid konsumtionen. 
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1.3 Problemformulering 

Som tidigare har diskuterats har människans sinnen en påverkan på utvärderingen av 

produkter då sinnena stimulerats av produkten och dess förpackning vid 

konsumtionstillfället. Det unika hos livsmedelsprodukter, dit vi även kategoriserar 

choklad, är att konsumenter använder alla sina sinnen vid konsumtion. Lindstrom 

(2005) berättar att det är viktigt att alla delar av en produkt bör stimulera 

konsumenternas sinnen för att då skapa en multisensorisk upplevelse. Det finns ingen 

direkt forskning kring hur mjölkchoklads förpackningar påverkar smakupplevelsen. 

Detta innebär att vi vill undersöka hur produktförpackningen, som innefattar 

utformningen och designen på chokladen och chokladbiten, kan öka smakupplevelsen 

för konsumenterna med hjälp av olika stimuli. Ett företag som inte vet hur deras 

mjölkchokladsförpackningar påverkar konsumenternas smakupplevelse är Fazer. De har 

idag flera olika förpackningar och utformningar på en och samma mjölkchoklad. De vet 

däremot inte vilken av dessa som konsumenterna föredrar och på vilket sätt 

smakupplevelsen kan bli bättre beroende på hur förpackningen är utformad på 

chokladen. I och med detta resonemang lyder vår problemformulering:  

 

 Hur påverkar stimuli från produktförpackningen och chokladens utformning 

konsumenternas smakupplevelse? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förstå hur konsumenternas sinnesintryck påverkar 

deras smakupplevelse av mjölkchoklad med hjälp av stimuli från förpackningen och 

utformningen på chokladen. Utifrån detta kommer vi att analyserar hur 

smakupplevelsen kan förstärkas, med hjälp av multisensorisk sinnesupplevelse, genom 

produktförpackningen på mjölkchokladen. 

 

1.5 Avgränsning 

I detta examensarbete avgränsar vi oss från att undersöka varumärkets betydelse för 

konsumentens smakupplevelse då vi inte kommer att undersöka andra varumärken än 

Karl Fazer. Vi avgränsar oss från att undersöka stimuli som kan finnas runt om själva 

chokladen och dess förpackning såsom exempelvis andra bakgrunds ljud i omgivningen. 
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Vi avgränsar oss även från att se till någon eventuell hälsoeffekt som choklad skulle 

kunna ha, oavsett positiv eller negativ.   
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2 Metod 

 

I det följande kapitlet vill vi skapa en förståelse för dig som läsare över hur denna 

studie har genomförts men även visa på att denna studie är trovärdig. Metodkapitlet 

kommer visa våra metodval såsom att vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med 

fokus på personliga intervjuer. Detta för att på så sätt kunna genomföra en tolkande 

och analytisk uppsats om konsumenternas beteende och tankar kring choklad och 

chokladens produktförpackning.  

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det hermeneutiska synsättet utgjorde grunden i detta examenarbete då vårt syfte har 

varit att tolka och förstå hur förpackningen på mjölkchoklad kan påverka 

konsumenternas smakupplevelse. Val av synsätt föll på hermeneutiken då det, enligt 

Patel och Davidson (2011), handlar mer om en kvalitativ tolkning och förståelse där 

forskaren får ta en större roll. En roll som är mer öppen och subjektiv än inom 

positivismen. Det positivistiska synsättet står för en mer kvantitativ inriktning med 

statistiska metoder för analys och en opersonlig forskare som inte får lysa igenom i sin 

forskarroll. Vi strävade hela tiden efter att studera, tolka, analysera och förstå vårt 

problem genom att försöka förstå människors beteende, hur de tänker och agerar kring 

choklad och chokladförpackningarna. Anledningen till detta var att vi ville förstå vad 

som ligger bakom konsumenternas beteende. Vi ville inte bara kvantifiera 

konsumenternas beteende utan vi ville förstå vad som påverkade deras beteende. 

Hermeneutiken blir enligt Kvale (1997) betydelsefull vid den typ av forskning som vi 

har utfört, intervjuforskning. Dels åskådliggör hermeneutiken dialogen som ligger till 

grund för de intervjutexter som senare analyseras och tolkas. Hermeneutiken lyfter även 

fram samtalet med texten som sker vid tolkningen då denna process kartläggs. 

 

I våra tolkningar av såväl empiri, teori och i våra analyser förstår vi att vi som forskare 

har tagit en större roll än om vi skulle skriva ett arbete inom positivism. Där en mer 

objektiv verklighet studeras med mått och metoder som är mer objektiva enligt 

Jacobsen (2002). Som forskare påverkas vi av våra egna förkunskaper, känslor och 

tankar när vi ville förstå och tolka vårt problem vilket Patel och Davidson (2011) 
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poängterar. Det innebär att tolkningen riskerar att bli subjektiv. Detta har vi varit 

medvetna om under forskningsarbete för att vi inte skulle påverka studien för mycket 

med våra tidigare erfarenheter och känslor kring undersökningens problem. Fördelen 

med att just använda det hermeneutiska synsättet är enligt Patel och Davidson (2011) att 

vi kan skapa förståelse för ett område som är outforskat för att analysera och tolka det 

mänskliga beteendet. Bryman och Bell (2005) berättar att ett hermeneutiskt synsätt 

innefattar även en tolkningsprocess som är uppbyggd på tolkningen och förståelsen för 

den kunskapen som skapats. Detta innebär att undersökaren ska bidra med en förståelse 

över människans beteende och en förståelse över de handlingar människan väljer att 

göra och inte se till de krafter som påverkar människan handlingar såsom positivismen 

gör. Detta innebär att syftet med denna studie var att just skapa en förståelse över 

konsumenters handlingar och varför de tyckte som de tyckte.  

 

2.2 Forskningsansats 

I denna studie har vi, utefter vårt problem, valt att utgå från abduktion som 

forskningsansats. Det finns tre tillvägagångsätt som en forskare kan använda sig av för 

att kunna relatera teori med empiri enligt Alvesson och Sköldberg (2008). Dessa är 

induktion, abduktion och deduktion Bryman och Bell (2005) beskriver att en induktiv 

ansats utgår från flera observationer i verkligheten. Detta innebär, enligt Olsson och 

Sörensen (2011), att forskningen utgår från empirin för att sedan bilda en ny teori med 

hjälp av det insamlade materialet i undersökningen. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att deduktion däremot utgår från den befintliga teorin som innebär att 

forskningen utgår från de redan existerande teorierna om verkligheten. Teorin används 

för att skapa hypoteser kring ett problem för att sedan kunna testas i verkligheten om de 

stämmer. Abduktion däremot, vilken är den forskningsansats vi utgått från, beskriver 

Alvesson och Sköldberg (2008) som ett arbetssätt som utgår från den empiriska 

insamlingen men att denna ansats inte avvisar den teoretiska förankringen. Detta 

betyder att abduktion som arbetssätt använder och utnyttjar den empiriska delen för att 

justera den teoretiska delen av arbetet. Utifrån dessa tre synsätt ansåg vi det naturligt för 

oss att använda abduktion som arbetssätt då vi pendlade mellan empirin och teori i 

denna undersökning.  
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Vi började vårt examensarbete med att utgå från empirin genom att tidigt i processen 

diskuterade med vårt samarbetsföretag Fazer om hur de arbetar och hur deras 

produktutbud ser ut idag. Vi utförde också en förstudie där vi dels diskuterade med 

konsumenter vad de tyckte om choklad men också vad de ansåg om Fazer. Vi studerade 

även butiker närmare för att få en kunskap om hur det faktiskt ser ut i butiken, vad det 

är som möter konsumenterna i butikshyllan. Det sista steget av förstudien var även att 

smaka på chokladen för att få en uppfattning om själva produkten. Detta resulterade i ett 

idéförslag som vi presenterade för Fazer och som de fann ett stort intresse i och det är 

detta idéförslag som legat till grund för hur vi utformat problemformuleringen i detta 

examensarbete. 

 

Efter att vi hade utformat en problemformulering såg vi till tidigare genomförd 

forskning och teorier. Vi genomförde därmed en litteraturstudie för att få en ytterligare 

förståelse kring chokladförpackningar och hur sinnena påverkar konsumenterna 

upplevelse inom livsmedelsindustrin. Detta även för att få en förståelse för 

sinnesmarknadsföring och förpackningens betydelse på djupet. Genom uppbyggnaden 

av den teoretiska referensramen fick vi en större kunskap inom området och därmed 

kunde vi påbörja uppbyggnaden av intervjuguider till intervjuerna. Intervjuguiderna 

behövdes för att utföra de intervjuer som vi valt att genomföra för att få en insyn i hur 

konsumenter agerar och tänker kring konsumtion av mjölkchoklad. Insamlad data 

ställde vi sedan i relation med tidigare teorier och forskning för att analysera och dra 

nya slutsatser kring ämnet. Vi fick även gå tillbaka till teorin efter att vi skapat den 

empiriska datan för att förstärka de områden som vi upptäckt också behövde lyftas fram 

i det teoretiska kapitlet. Detta innebar att vi i denna studie pendlade mellan teori och 

empiri vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att forskaren använder 

abduktion som arbetssätt.  

 

2.3 Undersökningsmetoder 

Eftersom att vi genomförde arbetet med ett hermeneutiskt synsätt och abduktion som 

arbetssätt var det naturligt för oss att använda en kvalitativ metod i vår studie. En 

kvalitativ studie innebär, enligt Christensen et al. (2010) och Bryman och Bell (2005), 

att studien utgörs av ord, symboler och text. Eftersom en kvalitativ forskare tolkar och 

försöker förstå händelser, människor och handlingar människor gör i samhället. Det var 
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just dessa aspekter som vi ville undersöka vilket gjorde att en kvalitativ studie kunde 

uppfylla vårt syfte. Varje kvalitativ studie är enligt Patton (2002) unik i sitt slag, så även 

den kvalitativa analysen. Ny förståelse kan framställas tack vara den mänsklighet som 

naturligt finns med i forskningen då forskaren bidrar med sin egen kunskap och 

kännedom. Detta bidrar även med en negativ aspekt då den kvalitativa analysen blir 

beroende av forskaren och dennes bakgrund, utbildning och erfarenheter. 

 

Vi skapade empirisk data genom intervjuer för att försöka förstå hur informanterna 

upplevde att förpackningarna på mjölkchoklad påverkade deras smakupplevelse. Med 

vår studie syftade vi till att få en förståelse om informanternas beteende när de åt 

choklad. Med hjälp av att se till detta beteende och framförallt till hur informanterna 

upplevde chokladen via stimuli från produktförpackningen och utformningen på 

chokladen syftade vi till att hjälpa Fazer att få en förståelse för vad som påverkar 

konsumenternas smakupplevelse. Vad som stödjer vårt val av en kvalitativ studie är att 

Jacobsen (2002) beskriver att den kvalitativa studien är till för just detta, att få en 

specifik och unik förståelse om det problem forskningen ska lösa och inte det generella 

och typiska som en kvantitativ studie kan ge. Tanken med en kvalitativ studie är även 

enligt Repstad (2007) att karaktärisera speciella egenskaper och fenomen i 

undersökningen, vilket vi även syftade till att göra i detta arbete. En kvantitativ studie 

däremot grundar sig i, enligt Bryman och Bell (2005), att samla in data för att 

kvantifiera problemet. Då vi istället syftade till att förstå beteendet bakom tidigare 

kvantitativa studier föll vårt val därför på en kvalitativ studie. Christensen et al. (2010) 

beskriver även att en studie med en kvantitativ karaktär består oftast av siffror och att 

fokus ligger på mängd och antal, vilket det inte gör i denna uppsats. 

 

Vid analysen föreslår Kvale (1997) meningstolkning som en metod för en kvalitativ 

analys. Denna analysmetod hämtar inspiration från den hermeneutiska filosofin då 

tolkningen går ut på att forskaren, eller uttolkaren, går ner på en djupare nivå och tolkar 

vidare utöver enbart det sagda ordet. För att kunna analysera och tolka en text använder 

sig forskaren av någon typ av referensram som exempelvis kan utgöras av en eller flera 

teorier eller av allt datamaterial i uppsatsen. Meningstolkning är den analysmetod som 

vi kände stämde överens med resterande delarna av uppsatsen. Det är genom detta 

metodval vi ansåg att vi fick möjligheten att analysera informanternas upplevelser och 

beteende för att framställa intressanta slutsatser för Fazer. När vi skulle analyserade 
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materialet vi skapat i samarbete med informanterna och den teorin som studien 

grundade sig i försökte vi se till likheterna mellan dessa två delar men även 

skillnaderna. För att kunna analysera informanternas upplevelser på djupare nivå delade 

vi in informanterna i tre grupper utefter om de hade haft en positiv, negativ eller neutral 

upplevelse. På detta sätt kunde vi analysera vad vi uppfattade att orsaken var till 

respektive upplevelse.  

 

2.4 Förförståelse 

Den förförståelse vi hade innan vi genomförde denna studie var tre och halvt år studier 

på Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet. Utbildningen har genom diverse 

marknadsföringskurser gett oss en grundläggande kunskap om sinnesmarknadsföring 

och hur ett företag kan bygga och stärka ett varumärke via exempelvis 

konsumentupplevelser. Kunskapen har gett oss viktiga förkunskaper för att utveckla 

denna uppsats och gett oss en bra start i vår litteraturstudie men även skapat en bild av 

hur vi ville genomföra den empiriska datainsamlingen via kvalitativa intervjuer. Detta 

då vi ville gå på djupet och förstå informanternas upplevelse genom ord och 

beskrivningar, inte bara genom siffror såsom i en kvantitativ studie. Tack vare tidigare 

kurser inom sinnesmarknadsföring blev vi även intresserade av att fördjupa oss inom 

detta ämne. Då även Fazer har en mission som just innefattar en aspekt av 

sinnesmarknadsföring kände vi att det var rätt väg att gå.  

 

Denna förförståelse kan också ha hämmat denna studie i form av outvecklade begrepp 

och teorier som vi som studenter tagit för givet då vi redan haft kunskapen om dessa. 

Detta gjorde att vi var tvungna att vara medvetna om att beskriva begreppen som vi 

kunde ta för givet så att en person med inte samma kunskaper ändå kan förstå 

uppsatsen. Vi upplever ändå att vår förförståelse har gjort att vi har kunnat skapa en 

bättre uppsats än om vi inte hade haft den kunskapen innan.  

 

2.5 Litteraturstudie  

För att kunna besvara vår frågeställning har vi även, utöver vår primära datainsamling, 

använt sekundära data i form av vetenskapliga artiklar och böcker inom området 

sinnesmarknadsföring, den mänskliga kroppen och produktförpackningar. I början av 

vårt sökande efter litteratur som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning använde 
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vi oss utav tidigare erfarenheter från tidigare kurser om sinnesmarknadsföring. Detta 

gjorde att vi redan hade kunskap om området men även tidigare läst vetenskapliga 

artiklar inom området. Dessa artiklar utnyttjade vi och vi använde även deras källor för 

att hitta artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår problemformulering. Efter att vi 

valt vad studien skulle handla om började vi söka efter vetenskapliga artiklar på 

universitetsbiblioteket sökmotor “Onesearch”. Vi började med att göra bredare 

sökningar på sökord som “sensory marketing”, “product design”, ”chocolate” och 

“packaging”. Efter att vi hade gjort bredare sökningar började vi med att göra mindre 

sökningar. Detta innefattade sökord som exempelvis “oral haptic”, “sound AND 

packaging” men även “touch marketing”.  

 

Även om vi har sökt och läst flera artiklar har vi främst hittat artiklar via andra artiklar. 

Detta innebär att vi totalt har läst mer än 100 artiklar och ett trettiotal böcker inom vårt 

forskningsområde. Det vi var tvungna att vara medvetna om i vår litteraturstudie var att 

forskning inom sinnesmarknadsföring har tidigare främst genomförts med kvantitativa 

metoder och med ett positivistiskt synsätt, vilket innebär att det har varit en mer 

statistisk inriktat jämfört med vår studie. Detta innebar att litteratur visade 

konsumenternas beteende via kvantifiering och den gav inte den förståelsen bakom 

konsumenternas beteende som vi syftade till att finna. För att få en förståelse bakom 

konsumenternas beteende har vi därför inte bara använt företagsekonomiska böcker och 

artiklar utan även böcker inom andra områden såsom medicin och psykologi.  

 

Den typ av litteratur vi har läst handlar främst om sinnesmarknadsföring där Hultén et.al 

(2011) skrivit en bok som beskriver hur en multisensorisk upplevelse kan skapas och 

hur ett företag kan utnyttja konsumenternas sinnen för att skapa en bättre 

kundupplevelse. För att stödja Hulténs resonemang använde vi främst Lindstrom (2005) 

och Krishna (2010) som är två författare inom vårt forskningsområde som har skrivit 

böcker och artiklar inom sinnesmarknadsföring. Utöver dessa författare använde vi 

andra författare för att gå in på djupet på varje sinne som innefattas i en 

sinnesmarknadsföring. Dessa författare har främst varit Biswas et al. (2014a & 2014b) 

för att fördjupa oss inom känsel men även Piqueras-Fiszman et al. (2011) och flertalet 

artiklar av Peck och Childers. En annan författare och medförfattare har varit Spence 

som vi har använt oss utav när vi skrivit om hörsel. Men den främsta källan till att 

förklara och förstå hur människans sinnen faktiskt fungerar har varit Sand et.al (2006).  
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För att förstå hur viktigt det är för ett företag att använda och utforma en bra 

produktförpackning har vi använt oss av flertalet böcker skrivna av Armstrong och 

Kotler, men även för att förstå hur förväntan påverkar konsumenternas upplevelse. 

Dessa författare, och med hjälp av Gustafsson et al. (2014), har bidragit till vår 

förståelse över hur viktigt det är för ett företag att skapa en upplevelse för sina 

konsumenter.  

 

Ett begrepp som varit svårt att hitta källor och en generell definition av är “estetisk 

smak”. Trots flertalet försök att hitta artiklar inom just det ämnet kände vi att vi inte 

hittade riktigt rätt. De artiklar vi ändå fann efter noggrann sökning kände vi kunde vara 

viktiga för våra vidare analyser. Med hjälp av dessa huvudförfattare och även andra 

författare har vi kommit fram till en undersökningsmodell som vi sedan har utgått från 

när vi genomförde vår fortsatta undersökning.   

 

 

Egengjord modell utifrån den teoretiska referensramen (2014) 
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2.6 Empirisk studie 

För att besvara arbetets frågeställning använde vi oss utav både primär data i form av 

intervjuer och sekundär data som består av andra texter och dokumentation från tidigare 

studier, därför presenteras dessa olika datainsamlingsmetoder nedan. 

 

2.6.1 Sekundär data 

I denna undersökning valde vi att använda sekundär data i form av vetenskapliga 

artiklar, böcker och information från Fazer. För att med hjälp av detta styrka den 

primärdata vi framställt men även för att dra nytta av den tidigare informationen och 

forskning som finns inom det område vi undersökt. Fördelen var att vi med hjälp av 

sekundär data fick en bredare och grundligare bild av problematiken utan att lägga ner 

för mycket tid och resurser kring att finna egen primär data (Bryman & Bell, 2005). 

Nackdelen som vi var medvetna om och som även Patel och Davidson (2011) ser som 

ett problem är att sekundära data såsom tidigare forskning kan bidra med en felaktig 

bild. Då en specifik studie bara utgår efter det som passar just den undersökningen och 

när vi plockar delar av tidigare studier ur sitt sammanhang kan viktig betydelse gå 

förlorad. Detta är något vi under undersökningens process har varit medvetna om vilket 

har gjort att vi har försökt att framställa sekundär data på ett liknande sätt som 

författarna i de tidigare studier själva har framställt den på. Vi har även försökt att läsa 

och ta del av flera källor inom vårt undersökningsområde för att skapa en helhetsbild av 

vårt problemområde. 

 

Vi har använt sekundär data för att förstå vad tidigare forskning har kommit fram till 

inom det område vi skriver. Även om inte all sekundär data som vi läst finns 

presenterad i denna studie har det hjälpt oss att förstå ämnet djupare. Sekundära data 

kan även vara ett jämförelsematerial med primär data för att skapa tillförlitlighet i 

undersökningen enligt Bryman och Bell (2005). Det är på detta sätt vi försökt framställa 

den sekundära data som presenteras i denna studie, som ett komplement till den primära 

datan för att studien ska upplevas som trovärdig men också för att hjälpa oss att besvara 

vår frågeställning. Fördelarna, enligt Christensen et al. (2010) med att använda sekundär 

data är att det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och det kan finns mycket information 

att hitta genom sekundärdata. Nackdelarna är att det kan vara svårt att ge läsarna hela 

bilden, då undersökaren oftast bara tar det som passar in i undersökningen. Det går även 
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en skiljelinje mellan intern och extern sekundärdata. Intern sekundärdata är oftast data 

inifrån den undersökande organisationen såsom försäljningsresultat, 

kostnadsinformation och kundinformation medan extern sekundär data är data utanför 

den undersökta organisationen. Extern sekundär data är exempelvis data från tidskrifter 

och myndigheter. I denna studie är det främst extern sekundär data vi har använt oss av.  

 

Det är även viktigt att skilja på sekundärkällor och primärkällor enligt Patel och 

Davidson (2011) då det inte är samma sak som sekundär- och primärdata. 

Sekundärkällor är information från exempelvis en artikel men som författaren själv inte 

har forskat kring medan primärkälla är den informationen i artikeln som forskaren har 

kommit fram till. I denna studie försökte vi i så stor utsträckning som möjligt använda 

primära källor, i enstaka fall fann vi inte de primära källorna och var därför tvungna att 

använda den sekundära källan. 

 

2.6.2 Primär data 

Enligt Christensen et al. (2010) är primär data i en kvalitativ studie den data som är 

skapad genom fokusgrupper, observationer och intervjuer. Bryman och Bell (2005) 

förtydligar detta genom att säga att primär data skapas för att lösa undersökarens 

problem och uppnå dess syfte. Datainsamlingsprocessen i denna kvalitativa studie 

bestod av att genomföra personliga intervjuer. Tanken med att använda personliga 

intervjuer var att skapa en bild av hur konsumenter tänker kring förpackningar och om 

det på något sätt kunde öka konsumenternas smakupplevelse via stimuli. Vi genomförde 

även intervjuer med en aktör på mjölkchokladmarknaden, Fazer. Detta metodval 

grundade sig i att få en förståelse om hur ett företag tänker kring utformningen av 

förpackningar på mjölkchoklad och om det stämde överens med kundernas 

förväntningar gällande förpackningarna. Dessa två datainsamlingsmetoder utgjorde den 

primära datan i detta examensarbete. 

 

Vi har valt att utföra personliga intervjuer då vi hoppades förstå vår problematik 

närmare och därmed kunna dra nytta av de fördelar som Christensen et al. (2010) lyfter 

fram. Fördelarna med personliga intervjuer är att undersökaren har en kontroll över 

intervjusituationen och därmed kan ställa komplicerade frågor men att undersökaren 

även kan visa material under intervjun, i detta fall olika chokladförpackningar. För att få 

en djupare förståelse i ämnet krävdes det även att konsumenterna fick smaka på choklad 
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under intervjun och vi valde att göra smaktester under intervjun för att genom dialog 

försöka uppnå denna förståelse. Intervjuer berättar Seymour (1992) är en dialog mellan 

undersökaren och informanten och det är den dialogen vi hade som målsättning att 

skapa. Då vi inte syftade till att skapa ett signifikant resultat, såsom i en kvantitativ 

studie enligt Lantz (2011), var intervjuerna kvalitativa, i linje med övriga delarna av 

uppsatsen, för att förstå konsumenternas upplevelser av choklad.  

 

Det är enligt Ryen (2004) viktigt att välja en struktur på intervjuerna som passar 

tillfället och som inte påverkar informanterna för mycket. Christensen et al. (2010) 

berättar att det finns tre strukturer en intervju kan vara uppbyggd kring; ostrukturerad, 

semistrukturerad och strukturerad. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer under 

vår datainsamlingsprocess då en semistrukturerad intervju enligt Christensen et al. 

(2010) innebär att intervjuaren har ett antal teman och frågor förberedda innan intervjun 

som kallas för intervjuguide. Tanken med en semistrukturerad intervju är att 

undersökaren har riktlinjer som han/hon utgår från. Detta kan innebära att intervjun kan 

se olika ut vid varje intervjutillfälle då undersökaren kan ställa olika frågor beroende på 

informanten. Då vi använde denna intervjustruktur använde vi en intervjuguide (se 

bilaga 3) som vi följde men vi ställde även följdfrågor beroende på svaren vi fick. 

Under intervjun följde vi inte intervjuguiden strikt utan vi ställde frågor som passade 

situationen. Vi ansåg därför att semistrukturerade intervjuer lämpade sig bättre i vår 

studie jämfört med alternativen, strukturerad och ostrukturerad intervju. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver den strukturerade intervjun som en intervju där 

undersökaren har ett antal frågor som ställs i exakt samma ordning vid varje 

intervjutillfälle. Ryen (2004) beskriver även att en strukturerad intervju ska vara 

bestämd i förväg och det viktigt att följa frågeformuläret för att kunna analysera alla 

svar lika. I detta fall var vi istället ute efter att tolka informanternas svar och därmed 

ansåg vi att den semistrukturerade intervjun passade bättre. Motsatsen till en 

strukturerad intervju är enligt Patel och Davidson (2011) den ostrukturerade intervjun 

där undersökaren ställer frågor som är lämpliga under intervjun och undersökaren 

anpassar sina frågor efter informantens svar. En intervju av detta slag hade lett oss till 

alltför olika svar av informanterna och sådant som smaktester ansåg vi krävde mer 

struktur på intervjun. En semistrukturerad intervju gjorde även att vi som undersökare 

inte påverkade intervjun strikt utan vi lätt informanternas tankar och svar styra intervjun 
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(Christensen et al., 2010). Detta metodval gjorde vi också för att undvika att vi som 

undersökare påverkade informantens svar i för stor utsträckning. 

 

Vi har även genomfört intervjuer med företaget Fazer för att få en insikt i hur ett företag 

inom branschen tänker kring utformningen av förpackningar på mjölkchokladen och om 

de tänker kring stimulansen av konsumenters sinnen. Företagsintervjuerna har 

genomförts som semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi även till dessa 

intervjuer förberedde en intervjuguide för att ha något att utgå från (se bilaga 4 och 5). 

Under intervjuernas gång tenderade följdfrågor och nya frågor ställdes då ämnet 

diskuterades. Anledningen till att vi just använde oss utav en semistrukturerad intervju 

var att tanken med intervjun var att få faktabaserad information om hur verksamheten 

hantera frågor kring förpackningarna och formen på mjölkchoklad (Krag- Jacobsen, 

1993). 

 

2.6.3 Urval 

Ett urval innebär att undersökaren väljer ut en mindre grupp med människor eller 

enheter som ska undersökas utifrån olika kriterier beroende på vilket urval som 

genomförs (Lantz, 2011). Urvalet till de personliga intervjuerna i denna studie grundade 

sig i ett icke-sannolikhetsurval som enligt Christensen et al. (2010) innebär att alla 

personer inte har en lika stor chans att bli utvalda att delta i undersökningen då urvalet 

inte sker slumpmässigt. Fördelen med ett icke-sannolikhetsurval är att det passar i en 

kvalitativ studie. Då det i en kvalitativ studie enligt Jacobsen (2002) är viktigare att få 

information från informanter som har kunskaper om området men även är duktiga på att 

berätta och förklara sina tankar på ett bra sätt, än få ett urval som är statistiskt 

representativt. 

 

För vår del var det viktigt att informanterna kunde beskriva sina känslor och tankar när 

undersökningen genomfördes för att på så sätt få en helhetsbild över problematiken. Det 

var även viktigt att de hade erfarenhet av choklad. Därför ville vi att informanterna som 

deltog i undersökningen skulle konsumera choklad minst en gång i veckan. 

Anledningen till det kravet var att vi ville att konsumenterna skulle ha någon form av 

relation och erfarenheter av choklad och en konsumtion som därmed sker kontinuerligt. 

Jacobsen (2002) beskriver även att ett icke-sannolikhetsurval kan ge mer information 
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till en studie som undersöker ett outforskat område, ett argument till varför vi valde ett 

icke-sannolikhetsurval. 

 

Icke-sannolikhetsurval är som ett paraplybegrepp som täcker in flera olika urvalssätt 

(Christensen et al. 2010). Det urvalssätt som vi valt är självurval. Självurval innebär att 

undersökaren annonserar undersökningen där informanterna kan finns. Därefter är de 

upp till informanterna att själva ta kontakt med undersökarna för att delta i 

undersökningen (Christensen et al. 2010). I denna studie innebar det att vi la ut en 

annons om vår undersökning på två Facebook-sidor, dessa var; “Köp och sälj begagnad 

kurslitteratur” och “LNU köp/sälj” vid två olika tillfällen. De två olika grupperna valde 

vi för att vi själva var medlemmar där, det var därmed tillgängligt för oss som 

undersökare. Även för att båda grupperna har många aktiva medlemmar och många 

medlemmar i den ålderskategorin som vi sökte informanter i. Informationen som gick ut 

i dessa grupper var att: 

“Gillar du choklad och skulle du vilja ha lite paus i studierna 

på fredag? Då får du gärna hjälpa oss att svara på några 

frågor och smaka choklad i olika former för att hjälpa oss 

med vårt examensarbete. Och självklart får du med dig en 

goodiebag hem! Är du intresserad av att ställa upp på en 

intervju så skicka ett PM till mig. “ 

(Facebook inlägg av Emma Bogren, 140331) 

 

Vårt syfte och vår förhoppning var att personerna som svarade, majoriteten studenter, 

genom sina egna studier skulle ha en större förståelse för undersökningar och därmed ha 

en större en större villighet att ställa upp. Då studenter också håller på med 

undersökningar av olika slag var vår förhoppning att de var inne i ett analytiskt och 

tolkande tankesätt vilket vi skulle vara av stor nytta av till denna studie. Studenterna var 

inte vår främsta inriktning till urvalet utan män och kvinnor i åldrarna 20 till 35 år som 

äter choklad minst en gång i veckan. En anledning till att vi valde män och kvinnor i 

åldrarna 20 till 35 år i undersökningen var för att deras sinnen inte är lika avtrubbade 

som äldre personers sinnen (Sand et al., 2006). Ytterligare anledning till att vi valde att 

använda oss utav män och kvinnor mellan 20 till 35 år var för att Lindgren4 poängterade 

                                                 
4 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
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att det var fördelaktigt för Fazer att veta hur de yngre konsumenterna uppfattar choklad 

då 20- till 35-åringar utgör Karl Fazers framtida konsumenter. Karl Fazers målgrupp 

idag är kvinnor och män mellan 25 till 45 år enligt Lindgren5. Enligt statistik är 

genomsnittsåldern för en examen på högskoleutbildningar i Sverige 29 år 

(Ekonomifakta, 2011). Vilket innebar det var stor chans för oss att få tillgång till 20- till 

35-åringar genom att gå via de två Facebook-sidorna.  

 

Med hjälp av att använda detta självurval fick vi kontakt med sex informanter till det 

första intervjutillfället den 19 mars 2014. Det var bara fyra informanter som 

genomförde intervjun. Detta var på grund av att de andra två som tog kontakt via 

annonsen inte var seriösa. Vid det andra tillfället, den 4 april 2014, fick vi kontakt med 

nio informanter som alla deltog i intervjuerna. Två av dessa nio informanter tog även 

med sig varsin vän som även de ville ställa upp på en intervju i utbyte mot choklad. 

Anledningen till att vi fick fler svar vid andra tillfället tror vi beror på att vi annonserade 

på Facebook en vecka innan undersökningen skulle genomföras, vilket vi inte hade gjort 

vid första tillfället. Detta är vi av uppfattningen av att det gjorde att informanterna hade 

längre tid på sig att veta om de skulle kunna vara med på undersökningen eller inte. 

 

Då vi hade ett självurval och vi var angelägna om att genomföra intervjuerna försökte vi 

aldrig styra ålder- eller könsfördelningen på våra informanter. Detta då vi under tiden 

som undersökningen pågick inte noterade någon skillnad mellan de män och kvinnor 

som deltog och för att vi i denna studie inte syftade till att undersöka könsskillnaderna. 

Vi använde oss helt enkelt av de som var intresserade och som uppfyllde vårt krav på att 

konsumera choklad minst en gång i veckan. Via detta självurval fick vi 15 informanter 

som åt choklad minst en gång i veckan som deltog i vår undersökning. Ålder- och 

könsfördelningen bland informanterna såg ut enligt följande, se tabell nedan: 

                                                 
5 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
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När vi genomförde de personliga intervjuerna strävade vi efter att uppnå mättnad. För 

många intervjuer kan bli ett problem då Jacobsen et al. (2002) berättar att en intervju 

kan ta över två timmar och detta kan då bli en tidskrävande uppgift att intervjua mer än 

20 personer. Framförallt bör intervjuer genomföras med mer än 20 stycken på grund av 

att intervjuerna blir rika på detaljer. Vilket kan resultera i att det blir svårt att analysera 

varje intervju korrekt om det blir för många intervjuer. Detta var något vi var medvetna 

om under undersökningens gång. Vi kände en mättnad när vi hade genomfört 12 

intervjuer dock genomförde vi tre till för att säkerställa att vi verkligen hade uppnått 

mättnad efter de 12 första intervjuerna. Mättnad upplevde vi då flertalet informanter 

vittnade om liknande upplevelser och inte bidrog med några nya åsikter och tankar som 

vi kände kunde vara värdefulla för denna studie. Varje intervju tog mellan 45 minuter 

till en timme att genomföra. För att vi skulle vara tidseffektiva använde vi två grupprum 

vid varje intervjutillfälle för att på så sätt dela upp informanterna emellan oss. Detta 

innebar att vi inte genomförde intervjuerna tillsammans utan var för sig. För att vi skulle 

genomföra intervjuer på ett så liknande sätt som möjligt genomförde vi den första 

intervjun tillsammans därefter lyssnade vi även på varandras första egna intervjuer för 

att få tips från den andra undersökaren. 

 

2.6.4 Forsknings- och operationaliseringsprocessen 

För att förtydliga hur vi genomförde intervjuerna för att skapa den primära datan i 

denna undersökning vill vi nu beskriva forsknings- och operationaliseringsprocessen 
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ytterligare. Efter noggranna litteratur- och artikelstudier utformade vi en intervjuguide 

(se bilaga 3) till de personliga intervjuerna. Intervjuguiden grundade sig i 

undersökningsmodellen som vi utformat utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Vi begränsade oss i undersökningen till att bara inkludera Karl Fazer mjölkchoklad då 

vi ville hålla den grundläggande smaken konsekvent och låta andra faktorer, såsom 

produktförpackningen påverka informanternas smakupplevelse. Vi gjorde därmed ett 

medvetet val i att utesluta Fazers konkurrenter på marknaden för mjölkchoklad. Då vi 

inte ville att intervjuerna skulle fokusera på de olika varumärkena på marknaden och 

påverka informanternas svar. Detta då tidigare studier visar att varumärken påverkar 

konsumenters val av produkt men även smakupplevelsen enligt Solomon et al. (2010).  

 

Vi valde att använda oss av flera produktförpackningar av Karl Fazers mjölkchoklad i 

vår undersökning. För att kunna skapa en diskussion kring hur skillnaderna mellan de 

olika förpackningarna påverkar konsumenternas smakupplevelse. De förpackningar vi 

valde att använda oss utav var Karl Fazer mjölkchoklad 39 gram, Karl Fazer 

mjölkchoklad 100 gram och Karl Fazer mjölkchoklad 200 gram (se bilder i bilaga 2).  

 

De personliga intervjuerna genomfördes på två olika dagar, onsdagen den 19 mars och 

fredagen den 4 april. De genomfördes i grupprum på Linnéuniversitetets Bibliotek i 

Kalmar, i en lugn miljö där intervjuerna kunde äga rum ostört. Genomförandet av 

intervjuerna med konsumenter började med att vi förklarade upplägget på intervjun. Att 

de i de inledande tre smaktesterna skulle få bära ögonbindel, att vi under tiden skulle 

ställa frågor och att de dem främst skulle utvärdera var form och smak. Därefter började 

vi intervjuerna med grundläggande frågor för att lära känna informanterna och prata om 

hur de tänkte kring choklad och vilket förhållande de hade till choklad. Sedan inleddes 

tre smaktester (se uppdelningen i intervjuguide i bilaga 3), där de fick använda en 

ögonbindel. Syftet med detta var att konsumenterna skulle använda alla sinnen förutom 

synen för att då se hur de andra sinnen fungerade när ett sinnes kraft minskade. Detta då 

vi sedan tidigare forskning vet att synen är det som är det dominerande sinnet enligt 

Lindstrom (2005). Detta innebar att informanterna inte var medvetna om att det var Karl 

Fazer mjölkchoklad de konsumerade vid smaktesterna. Det framkom först vid de sista 

frågorna i undersökningen då de fick utvärdera designen på förpackningarna.  
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Enligt Biswas (2014b) påverkas smakupplevelsen i ett test när produkten presenteras, 

den sista produkten som testas i ett test får oftast ett bättre resultat än de produkter som 

testats innan. Han berättar att när det ska ske en provtagning med en produkt som 

exempelvis choklad bör det finnas ett sensuellt avbrott mellan smaktesterna som att 

exempelvis dricka vatten för att då återställa sinnena så att de inte blir trötta inför nästa 

smaktest. Detta kan då göra att inte sista produkten blir favoriserad utan att testet då kan 

bli mer rättvist. Med detta i åtanke valde vi att använda oss av vatten mellan 

smaktesterna så att informanternas sinnen fick en chans att återhämta sig och 

neutralisera sig något. 

 

I det första och sista smaktestet fick informanterna själva ta och känna på chokladen 

som de sedan stoppade i sin mun. Syftet med det första smaktestet var att försöka förstå 

hur informanterna resonerade kring texturen på chokladen och om smakupplevelsen 

blev annorlunda beroende på om chokladen var kyld eller av rumstemperatur. I det 

andra smaktestet lät vi dem äta chokladen från en sked för att undvika att informanterna 

”lärde känna” produkten med hjälp av känseln via fingrarna. Syftet var att undersöka 

om smakupplevelsen blev annorlunda då de bara kunde utvärdera chokladen med hjälp 

av munnen. Genom det tredje och sista smaktestet var syftet att förstå hur informanterna 

utvärderade produktförpackningen och dess innehåll med hjälp av alla sinnen förutom 

synen. Genom varje smaktest följde även frågor som vi i förhand hade sammanställt 

men då informanterna själva presenterade intressanta synvinklar diskuterade vi även 

utifrån dessa. Även efter varje smaktest följde en uppsättning av frågor då informanten 

fick utvärdera olika aspekter utav smaktestet. De sista frågorna skilde sig från 

resterande delar av intervjun, för då lät vi informanterna se alla produktförpackningar 

som vi hade testat och låta dem utvärdera dem även med synens hjälp. Syftet var då att 

förstå vad konsumenterna tyckte om den estetiska aspekten av förpackningen och vad 

den bidrog med. 

 

Då vi efter dessa moment fick en förståelse kring hur konsumenterna tänkte vid 

utvärdering av mjölkchoklad och dess förpackning ville vi då även skapa oss en 

förståelse kring hur chokladproducenten Fazer tänkte. Vilka beslut tar de när det 

kommer till förpackningar och utformningen på mjölkchoklad och hur de resonerar den 

kring dessa beslut. För att få svar på dessa frågor utformade vi en intervjuguide till Karl 

Fazers produktchef Sofia Lindgren för att också förstå oss på förpackningar ur 
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producentens perspektiv (se intervjuguide bilaga 4 och 5). Vi intervjuade produktchef 

Sofia Lindgren på Fazers svenska huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.  

 

Då vi genomfört alla intervjuer började vi bearbeta det empiriska materialet genom att 

lyssna på de inspelade intervjuerna och därefter transkribera dessa. Transkriberingen 

blev totalt på 92 sidor och genom att vi transkriberade fick vi möjligheten att se till 

helheten. Detta innebar att vi fick åter en chans att reflektera över informanternas svar 

och innebörden utav dessa.  

 

För att kunna presentera det insamlade datamaterialet på ett bra sätt valde vi att 

gruppera informanterna utefter om de haft en positiv, negativ eller neutral upplevelse. 

För att även bygga upp en struktur på det empiriska kapitlet i denna studie tog vi 

beslutet att alltid presentera informanternas svar utifrån en fast ordning på de tre olika 

chokladbitarna; Karl Fazer 39 gram, Karl Fazer 100 gram och Karl Fazer 200 gram. För 

att kunna göra en korrekt bearbetning av vårt material till empirin och till analysen 

numrerade vi informanterna för att minimera risken att vi skulle döma svaren beroende 

på vem informanten var. Vi delade även upp varje fråga vi ställt till informanterna var 

för sig. Vilket innebar att vi såg vad alla informanterna svarade på samma fråga 

samtidigt. Detta innebar att vi inte kunde döma svaren beroende på vem som hade 

svarat då de var numrerat och informanternas namn inte användes. 

 

2.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Genom hela denna studie har vårt mål alltid varit att vara trovärdiga och pålitliga. Bland 

annat genom att noggrant beskriva våra metodval och tillvägagångssätt. Lantz (2011) 

beskriver också att resultatet och slutsatsen av undersökningen måste vara trovärdiga 

och pålitliga för att studien ska kunna vara användbar i framtiden. En undersökning som 

har en hög reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att undersökningen vid en 

annan tidpunkt och av andra forskare ska kunna göras om och samma resultat ska då 

erhållas. Det finns en skillnad i begreppet reliabilitet beroende på om det är en kvalitativ 

studie som genomförs eller en kvantitativ studie. Eftersom denna undersökning är av 

kvalitativ karaktär anser Jacobsen (2002) att det är viktigt att vara medveten om att 

undersökaren i forskningen påverkar resultatet med hjälp av sina tidigare erfarenheter 

och kunskap. Detta gör att det blir svårt att använda begreppet reliabilitet i en kvalitativ 
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studie då det kommer att vara svårt att genomföra en kvalitativ studie på precis samma 

sätt igen på grund av att undersökarna är olika personer med olika erfarenheter och 

kunskaper. Detta resulterade i att det blev viktigare för vår del att se generellt till 

tillförlitligheten i vårt resultat enligt Patel och Davidson (2011) än att se till 

reliabiliteten som är viktigare när det handlar om en kvantitativ studie. För att skapa en 

tillförlitlighet i arbetet bör vi istället se till begreppet validitet för att på så sätt skapa en 

trovärdighet i undersökningen. 

 

En god validitet innebär att studien har undersökt det som avsågs att undersöka vilket då 

ska ge en trovärdighet för läsaren. Validitet inom en kvalitativ studie innebär att en god 

validitet ska infinnas genom hela forskningen och inte bara inom datainsamlingen som i 

en kvantitativ studie (Christensen et al., 2010). Detta innebär att validiteten påverkas av 

hur vi använder och tillämpar vår förståelse kring undersökningen för att skapa en 

trovärdighet i arbetet. För att vi ska kunna skapa en god validitet krävs det att vi under 

hela arbetets gång samlat in information som kan tolka vår studie på ett korrekt sätt, 

vilket vi anser att vi gjort. Detta innebär att vi även bör fånga det som är mångtydigt och 

speciellt då en god validitet enligt Patel och Davidson (2011) inte bara innebär att 

undersökaren undersöker det normala. 

 

Genom hela detta examensarbete har vi haft för avsikt att visa på en god validitet och 

tillförlitlighet. Vi hoppas att detta även framgår av vår noggranna metodbeskrivning för 

att påvisa att vår studie är tillförlitlig och innehar en god validitet. Även genom att 

presentera ett metodkritiskt kapitel hoppas vi på att lyfta fram den medvetenhet vi haft 

genom våra metodval för att visa att vi reflekterat över hur våra val har påverkat vår 

studie.  

 

2.8 Metodkritik 

Metodkritik kring denna studie kan lyftas fram genom alla metodval, alla valen har på 

något sätt påverkat våra slutsatser. Enligt Bryman och Bell (2005) och Krag-Jacobsen 

(1993) finns det exempelvis nackdelar med att använda en kvalitativ metod i en 

undersökning. Kritiken riktar sig mot att studien kan bli för subjektiv då författarna 

påverkar studien med hjälp av sina egna erfarenheter och kunskaper. Vi var medvetna 

om denna nackdel och för att försöka förhindra detta har vi försökt att vara öppna för 
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nya förslag och hela tiden diskuterat undersökningens problem ur olika aspekter. 

Eftersom vi genomförde en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt och 

abduktion som arbetssätt är vi fullt medvetna om att vi har påverkat arbetet med hjälp 

av våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi strävade efter att utnyttja detta till vår 

fördel. Vi strävade även mot att vara objektiva även om vi är medvetna om att det är 

omöjligt att uppnå fullständig objektivitet. Enligt Bryman och Bell (2005) kan det även 

bli svårt att generalisera resultatet och skapa en signifikans i resultatet i en kvalitativ 

studie. Detta var inte vad vi avsåg att göra i denna studie då vi ville skapa en djupare 

förståelse om vårt undersökningsproblem vilket innebar att en kvalitativ studie passade 

bättre till vårt syfte. 

 

Det finns även negativa aspekter utav metodvalet att utföra personliga intervjuer. Enligt 

Bryman och Bell (2005) kan undersökaren påverka intervju med hjälp av sin 

personlighet. Detta kan innebära att det då kan vara svårt att genomföra studien igen då 

studien kan ha varit uppbyggd på undersökaren. Detta är något vi varit medvetna om 

och försökt kringgå men i vissa fall har vi märkt att det också varit till vår fördel. 

Christensen et al. (2010) skriver att nackdelarna med intervjuer är att urvalet kan bli 

litet. Det finns en risk för en viss intervjuareffekt men även att det kan bli svårt att 

analysera informationen. Så här i efterhand förstår vi den svårighet i att analysera all 

empirisk data vi samlat som Christensen et al. (2010) påpekar. Vi fick in så mycket 

empirisk data att det dels fanns en svårighet i att ta beslut om vad som var viktigast att 

presentera och lyfta fram i det empiriska kapitlet men det fanns även en svårighet att 

analysera då materialet blev massivt. För att motverka att viktig information inte 

presenterades använde vi oss av, som vi tidigare har nämnt, att dela in informanterna i 

tre grupper. För att på så sätt få med informanternas kommentarer men även på ett 

enklare sätt kunna ge läsaren en helhet av det empiriska materialet.  

 

Även om våra informanter hade många intressanta åsikter och analyser bör det noteras 

att dessa informanter inte var tränade på något sätt att uppfatta sensoriska intryck. De 

var bara vanliga konsumenter som gillade choklad. Människor som tränats i att beskriva 

sina sinnesintryck såsom smaken hade säkerligen gett oss ett intressant material med en 

djupare förståelse. Vi valde istället att använda oss av vanliga konsumenter då vi ansåg 

att det var viktigt för vår uppdragsgivare att få lära känna sina konsumenter och lyfta 

fram konsumenternas åsikter och analyser. 
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Nackdelen med att välja ett icke-sannolikhetsurval, som vi gjorde, är att urvalet riskera 

att inte spegla populationen då det kan bli över- eller underteckning. Det är inte lika 

viktigt att spegla en population i en kvalitativ studie då det är viktigare att se till 

individens svar och tolka dessa än att skapa ett signifikant resultat (Lantz, 2011). Till 

den empiriska datainsamlingen fick informanterna självmant ta kontakt med oss för att 

tala om att de ville ställa upp på intervju. Detta gjorde att vi inte på något sätt har styrt 

över köns- och åldersfördelningen på de informanter som vi intervjuat. Vi gjorde också 

så för att försöka fånga upp de informanter som hade ett intresse av choklad och gillade 

choklad, oavsett kön. Hade vi fångat upp även en äldre grupp informanter kanske vi 

kanske kunnat förstå tydligare hur minnen kan påverka en smakupplevelse då en äldre 

generation har hunnit uppleva mer och därmed har mer minnen att referera till. Vi hade 

vårt största intresse i sinnesintrycken som skapades där och då och därför är vi inte av 

uppfattningen att det åldersspannet som våra informanter fanns inom skadade vårt 

resultat.  

 

En del av de personliga intervjuer vi utförde var att informanterna fick smaka på 

choklad. Det forskaren vid smaktester måste tänka på enligt Biswas (2014b) är att den 

sista produkten kan bedömas bättre av informanten än tidigare testade produkter. 

Förhoppningsvis minimerade vi denna risk då informanterna fick dricka vatten mellan 

varje bit av mjölkchoklad som de smakade. En annan nackdel som kan ha påverkat vårt 

resultat är att informanterna fick testa totalt åtta chokladbitar vilket kan ha gjort att 

deltagarnas smaklökar kan ha trubbats av i slutet av smaktesterna. Vi var medvetna om 

att åtta chokladbitar är mycket choklad. Detta gjorde att vi försökte att inte stressa 

informanterna utan vi tog det lugnt när vi ställde frågorna emellan chokladbitarna, 

informanterna fick då en naturlig paus mellan bitarna. Vi frågade även informanterna 

om de ville ha vatten för att då påminna dem om att dricka vatten för att försöka 

neutralisera smaken i munnen. 

 

Dessa faktorer är de problem och konsekvenser som kan ha påverkat resultatet av denna 

studie. Vi är medvetna om att det även kan finnas andra problem som vi inte har lyft 

fram här och som vi är omedvetna om men som ändå kan ha påverkat resultatet. Vi har 

under hela examensarbetet försökt vara kritiska mot våra beslut men även försökt se 

konsekvenser av våra beslut och hur det skulle forma uppsatsen. Eftersom vi har varit 
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kritiska och försökt se konsekvenserna av våra beslut är vi av uppfattningen att 

resultatet är trovärdigt och tillförlitligt.  

 

2.9 Kunskapsöverföring 

Slutsatserna av denna uppsats kommer att presenteras för Fazer för att vidarebefordra 

den kunskap som har vi har framställt. Kunskapen kommer att överföras via en 

presentation hos företaget men företaget får även ta del av uppsatsen för att själva kunna 

studera innehållet. Förhoppningsvis kommer inte bara marknadsavdelningen i Sverige 

att få ta del av slutsatserna utan även huvudkontoret i Finland där den största 

marknadsavdelningen finns. Kunskapen överförs även till studenter på Linnéuniversitet 

då den presenteras för de studenter som kommer att delta på slutseminariet men 

uppsatsen kommer även att finnas tillgänglig för andra studenter och intresserade läsare 

via DIVA.  
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3 Teoretisk referensram om sinnen och marknadsföring 

 

I den teoretiska referensramen har vi lyft fram tidigare forskning som genomförts inom 

sinnesmarknadsföring med fokus på hur produktförpackningar kan påverka 

konsumenternas smakupplevelse. Vi har beskrivit hur varje sinne påverkar 

konsumenternas upplevelse men även hur de påverkar smakupplevelsen för 

konsumenterna. Referensramen har sedan mynnat ut i en undersökningsmodell som 

sedan den empiriska undersökningen bygger på.  

 

 

3.1 Varför gillar vi choklad? 

Att människor gillar choklad står klart då Weingarten och Elston (1991) i sin studie 

kommit fram till att choklad är den produkt som flest människor kan känna ett begär 

efter och kan längta efter. Parker et al. (2006) menar också att choklad är en produkt 

som kan få människor att må bra och har en rogivande effekt på dem. Varför det är på 

detta sätt och varför choklad kan vara en bidragande faktor till människans humör, aptit 

och belöningskänslor är för att choklad har en förmåga att integrera med 

signalsubstanssystemen i hjärnan. Sijtsema et al. (2012) menar att det finns olika typer 

av människor som äter mer eller mindre choklad beroende på deras smakpreferenser. De 

människor som äter mer choklad och sötsaker i största allmänhet har söta 

smakpreferenser medan konsumenter med sura smakpreferenser har en tendens att äta 

mer frukt.  

 

Vad människor gillar och upplever som god smak kan också ha att göra med humöret 

eller sinnesstämningen vid konsumtionstillfället enligt Lyman (1982). Vid ett dåligt 

humör har forskaren observerat att konsumenter föredrar ”skräpmat” i någon form, 

exempelvis choklad, medan konsumenter med ett gladare humör föredrar hälsosammare 

mat. Enligt Parker et al. (2006) innebär inte ett begär för choklad att konsumenten ägnar 

sig åt känslomässigt ätande, det är två fenomen som bör skiljas åt då de drivs av olika 

faktorer. Rozin et al. (1991) menar att den enda befintliga motivationen för att 

människor prefererar choklad är sensorisk. Detta kan bero på det faktum att Macht och 

Dettmer (2006) menar att det enda som faktiskt kan lugna begäret efter choklad är den 

sensoriska upplevelsen som förknippas med att äta choklad. De har genom sin studie 
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också påvisat att choklad kan vara bättre att äta än ett äpple om personen vill uppnå ett 

bättre humör och bli gladare, dämpa sina hungerkänslor och få en förhöjd grad av 

aktivering. Den enda negativa aspekten som chokladen bidrog med i studien var att den 

hos vissa av deltagarna väckte skuldkänslor.  

 

3.2 Konsumenternas förväntningar och upplevelser  

Enligt Gustafsson et al. (2014) är choklad ett livsmedel som oftast förknippas med tröst, 

sötsug, avkoppling och njutning av konsumenter. De berättar att produkter kan vara 

funktionella och/eller emotionella produkter. Funktionella produkter är produkter som 

ska ge konsumenten nytta och lösa problem. Emotionella däremot är de produkter som 

gör konsumenterna lyckliga och glada. Detta handlar oftast om resor och 

restaurangbesök som då ger konsumenterna förhoppningsvis en positiv upplevelse. De 

berättar även att konsumenter gör sina val med hjälp av sina sinnen vilket påvisar 

sinnenas betydelse i hela upplevelsen. 

 

Armstrong och Kotler (2011) menar att upplevelser är det nya sättet för företag att 

leverera värde till sina kunder. Det handlar idag inte längre om att sälja enbart fysiska 

produkter, idag ska allt kombineras till en helhetsupplevelse. Detta då kunderna i större 

utsträckning nu köper produkter efter vad produkterna kan göra för dem. Kunderna kan 

då genom en upplevelse känna en större samhörighet med företaget och varumärket. 

Kotler et al. (2013) lägger vikt vid att se utöver de produkter som säljs, 

varumärkesupplevelser är det som istället blir viktigt. Det finns en risk att för lite 

koncentration läggs på de positiva aspekter som kan vara en följd av en 

produktupplevelse och att det därför är viktigt att komma ihåg att: ”En produkt 

tillfredsställer i första hand ett kundönskemål!” (Kotler et al., 2013, s. 12). 

 

En viktig del av en produkt för att skapa och bidra med rätt förväntningar till 

konsumenter är produktförpackningen enligt Armstrong et al. (2009) som kan användas 

som ett marknadsföringsverktyg. Kotler et al. (2011) menar att förväntningar som 

konsumenter skapar om en produkt och vilket behov den kan tillfredsställa hos dem är 

viktiga. Om inte konsumenternas förväntningar infrias blir konsumenterna missnöjda 

och sannolikheten är stor att missnöjda konsumenter, vid nästa köptillfälle, väljer att 

köpa produkten från en annan leverantör. Därför är det viktigt att företag tänker på detta 
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för att bidra till förväntningar som kan infrias. Om förväntningarna som skapas är för 

låga misslyckas företaget att attrahera nya konsumenter och är konsumentens 

förväntningar för höga lyckas inte företaget leva upp till dem istället.  

 

Enligt Nienstedt et al. (1979) får människor information om de yttre omgivningarna 

genom sina sinnen. Hörsel, doft, syn, smak och känsel hör enligt Sand et al. (2006) till 

gruppen “klassiska” sinnen och de skänker människan medvetna sinnesintryck. Genom 

sinnesceller informeras människans nervsystem om dess omvärld. Detta sker genom 

elektriska signaler som sinnescellerna omvandlar från olika stimulis (pluralis: stimuli) 

eller olika sorters påverkan. Det finns en inbyggd funktion i människokroppen som gör 

att en jämn och ihållande stimulering är något som en människa vänjer sig vid, vilket 

kallas för adaption. Vanligtvis har en konstant stimuli små konsekvenser för människan 

och därför slutar kroppen att uppmärksamma konstant stimulering efter ett tag. 

Människans sinnessystem är som känsligast för förändringar av stimuleringsstyrkan då 

stimulering börjar eller förändras. Det är därför konsumenter kan uppleva att tuggummi 

tappar smaken. Smaken försvinner inte från tuggummit utan det är sinnessystemet som 

vänjer sig vid stimuli och därför känns det som att tuggummit tappar smaken. Naish et 

al. (2012) påpekar i sin studie att det finns människor med olika nivåer av sensorisk 

känslighet. Deras forskning visade även på att människor kan få en intensivare 

smakuppfattning om de tillhör den gruppen människor som har en högre känslighet för 

sensoriska egenskaper hos matvaror. 

 

3.3 Sinnesmarknadsföring 

Genom sinnesmarknadsföring kan produkter på marknaden bli attraktivare för 

konsumenterna och detta bör inte vara någon svårighet att upprätta då produkter är 

sinnliga i sin natur enligt Krishna (2010). Det övergripande målet med 

sinnesmarknadsföring är enligt Hultén et al. (2011) att skapa en multisensorisk 

varumärkesupplevelse för konsumenten. En multisensorisk varumärkesupplevelse är när 

ett företag lyckas fånga konsumenternas hjärna och hjärta genom att stimulera de fem 

sinnena för att personifiera varumärkets identitet och värderingar. För att detta ska 

kunna uppstå måste ett samspel och utbyte ske mellan företaget och konsumenten. 

Företaget måste bidra med sinnesstrategier för att då ge möjligheten för konsumenten 

att skapa sinnesupplevelser. Upplevelsen påverkas också utav den image 
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konsumenterna sedan tidigare har av varumärket. Enligt Krishna (2012) kan 

varumärket, likväl som andra externa faktorer såsom reklam, produktförpackningen och 

informationen på förpackningen, till och med påverka hur en produkt smakar vid 

konsumtion. Gustafsson et al. (2014) menar att en sinnesupplevelse också ska ge 

konsumenterna ett lättare val men även bidrar med att skapa förväntningar på 

produkterna och upplevelsen. 

 

Lindstrom (2005) menar att sinnesmarknadsföring även kan vara ett verktyg för företag 

att skapa en image av varumärket hos sina kunder och på så sätt bygga upp en relation 

till dem. Med hjälp av minnen kan en starkare relation byggas upp mellan konsumenten 

och varumärket. Genom olika typer av stimuli kan minnen väckas till liv hos 

konsumenterna och ju fler minnens som väcks till liv desto större gemenskap kommer 

konsumenten känna med varumärket och dess produkter. Det finns enligt Olson och 

Josephson (2012) olika typer eller kategorier av minne. Den typ av minne som det 

handlar om att stimulera för att exempelvis minnas olika smaker är det episodiska 

minnet som är uppbyggt av en människas tidigare erfarenheter. Olson och Josephson 

(2012, s. 134) beskriver det: ”Kärnan i det episodiska minnet är att medvetet plocka 

fram information som förvärvats i ett visst sammanhang vid en viss tidpunkt”.   

 

Det Hultén et al. (2011) kallar för en multisensorisk varumärkesupplevelse benämner 

Lindstrom (2005) för en total sensorisk upplevelse. Detta är, enligt Lindstrom (2005), 

lösningen på att få konsumenter att minnas varumärken även efter köp och konsumtion 

av produkter. För konsumenten skulle en total sensorisk upplevelse innebära en 

fördubbling av möjligheten att komma ihåg varumärken. Därför menar han att det är 

viktigt att lägga vikt vid sensoriska signaturer och att varje liten detalj av ett varumärke 

bör skapa en sensorisk signatur, för att lyckas ännu bättre med den totala sensoriska 

upplevelsen. Krishna (2010) beskriver att vilken kombination som helst av de fem 

sinnena kan skapa en sensorisk signatur, exempelvis kan en specifik och unik färg 

användas i ett varumärkes logga för att öka igenkänningsgraden hos konsumenterna. 

Det bästa är om färgen också länkas samman med en känsla, så fort konsumenten då ser 

en specifik färg får de den känslan och kan då relatera till ett varumärke eller en specifik 

produkt. 
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Ur ett sinnesmarknadsföringsperspektiv menar Schifferstein et al. (2012) att livsmedel 

har en exklusiv egenskap i den meningen att livsmedel i sin natur involverar 

människans fem sinnen vid en sensorisk upplevelse. Livsmedel inkluderar flera olika 

stimuli utan att funktioner behöver adderas till den ursprungliga produkten. En del av 

livsmedelsprodukten är också förpackningen som produkten levereras i och dessa har 

blivit ämne för flertalet studier. Bland annat McDaniel och Bakers (1977) studie, som 

nämndes tidigare, med svåröppnade chipsförpackningar. Denna studie visade att 

utvärderingen att kvalitén och smaken på produkten ökade när förpackningen var svår 

att öppna för konsumenten. Konsumenterna var i slutänden beredda att offra en 

förpackning som var enkel att öppna framför en svåröppnad förpackning just för att 

smaken och kvalitén skulle bli bättre. 

 

Enligt Hultén et al. (2011) har betydelsen av förpackningens funktion ändrats. Istället 

för att bara skydda produkten och möjligtvis se snygg ut bör även varumärkets identitet 

framgå av förpackningarna. För att underlätta för konsumenten att skapa sig en bild av 

varumärket. Förpackningen måste därför överensstämma med företagets identitet, för att 

inte konsumenterna får en skev image av företaget och varumärket. Samtidigt 

poängterar Piqueras-Fiszman et al. (2011) vikten av den multisensoriska 

överensstämmelsen mellan själva produkten och dess förpackning. De har nämligen 

påvisat att förpackningens utformning påverkar hur innehållet smakar vid studier på 

livsmedel. Det faktorer som ansågs påverka smaken var bland annat doften av 

förpackningen, hur förpackningen känns och vilket ljud som uppstår när konsumenten 

tar i förpackningen. Studie visade därmed att det var viktigt att dessa faktorer stämde 

överens med förpackningens innehåll för att infria de förväntningar konsumenten får 

från förpackningen. Det är därmed viktigt att skapa en enhetlig upplevelse för 

konsumenten så de inte blir besvikna eller missnöjda med innehållet i förpackningen. 

Det är därför viktigt att veta hur sinnena påverkar konsumenternas förväntningar via 

doften, ljudet och känsel.   

 

3.3.1 Känsel 

Känsel är ett sådant sinne som kan påverka konsumenternas uppfattning av produkter 

och infria deras förväntningar enligt Biswas et al. (2014a) och Piqueras-Fiszman et al. 

(2011). Känsel är ett sinne som finns över hela kroppen, sinnesceller sitter över hela 

människans hud och de har bland annat till uppgift att uppfatta värme, kyla, tryck och 
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beröring (Dietrichs, 1994). Känsel benämner Sand et al. (2006) som tryck- och 

beröringssinnet och beskriver hur det är detta sinne som uppfattar och för vidare 

informationen om den mest direkta kontakten med människans omvärld. De taktila 

sinnescellerna är de som uppfattar känsel och dessa finns sprida över hela människans 

kropp men de är koncentrerade till större mängder på vissa ställen. Exempelvis sitter de 

taktila sinnescellerna tätt på fingertopparna medan de sitter längre ifrån varandra på 

ryggen. Enligt Schifferstein och Desmet (2007) blir det extra viktigt att konsumenternas 

känselsinne stimuleras då känsel spelar en viktig roll när det kommer till att utveckla en 

personlig relation mellan konsumenten, produkten och varumärket. Armstrong et al. 

(2009) beskriver att fördelen med att skapa en personlig relation, genom att ge en 

tillfredsställande upplevelse, är att kunderna kommer bli mer lojala mot företaget. 

 

Känsel är ett sinne som i allra högsta grad påverkar konsumenters bedömning av 

produkter. Om vi ser till forskning av exempelvis Piqueras-Fiszman och Spence (2012), 

Underhill (2009) och Peck och Childers (2003) menar de till och med att företag som 

håller produkter oåtkomliga för konsumenter att känna på dem kan skapa en negativ 

image hos konsumenterna. Peck och Childers (2006) genomförde en studie där de 

undersökte hur behovet av att ta på en produkt kan påverka konsumenter. De kom fram 

till att det finns människor som har ett större behov av att ta på produkter. Detta behov 

kallas för ”need for touch” (NFT). Deras forskning mynnar främst ut i att NFT är 

individuellt vilket innebär att konsumenter uppfattar produkter på olika sätt när de rör 

en produkt. Krishna och Morrins (2008) beskrev i sin undersökning att personer med en 

hög grad av NFT inte alltid behöver vara mer beroende av beröring av produkter än de 

som har en lägre grad av NFT. Forskning av Peck och Wiggins (2006) visade även på 

en positiv effekt när det kommer till övertalning av konsumenter med en hög grad av 

NFT om känsel inkluderades som en aspekt av marknadsföringen. Det måste inte vara 

den direkta känseln som påverkas utan den positiva effekten kan komma som en följd 

av en beskrivning om hur produkten känns. 

 

Krishna (2010) menar att känsel är ett unikt sinne bland människans övriga sinnen. 

Medan hörsel, synen och doften transporteras genom luften kan känsel bara upplevas 

genom att en människa kommer i direkt kontakt med saker och ting. För att stimulera 

känseln hos en konsument måste därmed stimuli komma i fysisk kontakt med 

konsumentens hud, annars kan konsumenten inte uppleva stimuli. Peck och Shu (2009) 
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har genom sin studie bevisat att människor också känner en viss äganderätt till 

produkter genom att enbart beröra produkten i fråga. Vilket gör att när en konsument 

väl har tagit i produkten är det svårt att lägga tillbaka den. Argo et al. (2006) skriver 

också att konsumenter gillar att ta i produkter för att kunna undersöka dem närmre. När 

väl köpbeslutet har tagits så väljer konsumenter en ny produkt som inte har utsatts för 

sin egen och, vad man som konsument tror, någon annans beröring heller. Samtidigt är 

det viktigt enligt Spence och Gallace (2011a) att när väl konsumenten tar i en produkt 

att den överensstämmer med förväntningarna konsumenten hade. Känns det inte som 

konsumenten förväntat sig kommer köp troligtvis inte heller att genomföras. 

 

Spence och Gallace (2011a) menar därför att känsel spelar en viktig roll vid utvärdering 

av produkter och därför har sådant som “taktil marknadsföring” växt den senaste tiden. 

Biswas et al. (2014a) sammanfattar även i sin studie att det finns en ny trend där företag 

ändrar de haptiska egenskaperna i sina produkter för att locka till sig flera konsumenter. 

Då olika konsumenter föredrar olika haptiska egenskaper i livsmedelsprodukter. Det 

kan vara svårt för företag att veta hur och på vilket sätt olika haptiska egenskaper 

påverkar konsumenterna. Enligt Topolinski och Pereira (2012) finns det även en 

skillnad mellan hur konsumenterna känner på produkten med sina händer eller med 

känseln i munnen. Det är enligt Biswas et al. (2014a) inte bara känsel via händerna som 

påverkar konsumenternas upplevelse och som bidrar med förväntningar. Utan är det 

även känsel i munnen som kan bedöma produkten och skapa en god upplevelse vid 

konsumtion. Deras undersökning utgick från att undersöka hur den orala informationen 

påverkade smakupplevelsen, och inte känsel via händerna, då informanterna inte fick ta 

på produkterna med sina händer utan de fick använda hjälpmedel för att smaka 

produkterna. Detta innebär att deras undersökningsresultat utgick bara från den haptiska 

orala informationen konsumenterna fick från produkterna. Studien påvisade att det inte 

bara är informationen konsumenterna får från sina händer som påverkar upplevelsen 

utan den information de får via sin mun påverkar även bedömningen av produkten och 

upplevelsen. 

 

Biswas et al. (2014a) studie bestod av sex olika del-studier för att studera hur känseln i 

munnen påverkar konsumenternas uppfattning av olika livsmedelsprodukter och om 

texturen eller hårdheten påverkade bedömningen av produkterna. Genom dessa studier 

testade de produkter såsom choklad, fudge, brownie och pastiller/halstabletter. 
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Exempelvis hårdheten på choklad gjorde att kaloriuppfattningen ändras, desto mjukare 

choklad desto fler kalorier ansågs vara i chokladen. Texturen på fudge kunde även 

påverka efterföljande matval, då en jämn och len yta på fudgen uppfattades som 

nyttigare gjordes även ett nyttigare matval efteråt. Även huruvida informanterna i 

studien valde att suga eller tugga på en halstablett påverkade deras uppfattning om 

produkten.  

 

Resultaten från denna studie påvisar alltså att små detaljer såsom textur, hårdhet och 

sättet att konsumera produkten i fråga kan påverka hur konsumenter utvärderar de 

livsmedelsprodukter de äter. Detta innebär att tuggprocessen, texturen och konsistensen 

påverkar inte bara smaken utan även hela utvärderingen av produkten, bland annat av 

hur nyttig produkten anses vara men det kan även påverka nästkommande 

konsumtionsval (Biswas et al., 2014a). Varför texturen kan vara viktig för bedömningen 

kan ha att göra med att Thamake et al. (2009) beskriver att känseln i munnen är de 

viktigaste sensoriska egenskapen för konsumenten för att kunna beskriva en produkt, 

speciellt choklad. De menar att choklad med en lägre kakaohalt beskrivs som att den är 

mer krämig och har lättare att smälta än en choklad med en högre kakaohalt. En choklad 

med en högre kakaohalt karakteriserar chokladen som torr, mjölig men även klibbig.  

 

3.3.2 Hörsel 

Ett annat sinnesuttryck som krävs för att skapa en multisensorisk sinnesupplevelse är 

ljud (Hultén et al, 2011). Enligt Sand et al. (2006) betyder hörselsinnet mycket för 

människan då det är det främsta kommunikationsverktyget. En förlust av hörselsinnet 

kan därmed skapa en känsla av isolering från omgivningen. Det är tack vare hörseln 

som människor kan utveckla ett språk och därför spelar hörselsinnet också en viktig roll 

i den mänskliga utvecklingen. Till ljudkällor räknas allt som vibrerar i exempelvis 

vatten eller luften. Det hörbara frekvensområdet smalnar sakta av från 20-årsåldern 

vilket resulterar i att förmågan att uppfatta de högsta frekvenserna inte längre finns hos 

en 60-åring. 

 

Spence (2012) beskriver att hörsel länge varit ett av sinnen som inte har accepterats som 

ett sinne som kan påverka och bidra till en smakupplevelse. Nu verkar trenden ha vänt 

och hörsel anses nu även det ha en betydelse för konsumenters smakupplevelse. Det har 

tidigare gjorts en studie av North et al. (1999) där det visat sig att det säljs mer franska 
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viner då fransk musik spelats i en butik, vice versa med tysk musik och tyska viner. 

Detta innebär att företag kan påverka konsumenternas val även med hjälp av att 

stimulera hörselsinnet. Enligt Solomon et al. (2010) påverkar ljud människors känslor 

och beteende vilket gör att företag bör använda sig av ljud för att få möjligheten att 

skapa känslor till deras varumärke. Med hjälp av ljud kan också företag bidra med 

förväntningar till sina kunder. Lindstrom (2005) är inne på samma spår och menar att 

ljud har en förmåga att väcka känslor hos människan. Det i åtanke skulle ett signaturljud 

vara effektivt för att väcka känslor hos konsumenter och få dem att tänka på ett specifikt 

varumärke eller en specifik produkt. 

 

Spence (2012) har i sin artikel beskrivit vikten av att undersöka hur auditiv stimuli 

påverka smakupplevelsen av en produkt. Han menar att hörseln påverkar människor 

oavsett om det handlar om ljudet av maten, förpackningen eller något ljud i bakgrunden 

och kan ha en inverkan på konsumentens smakupplevelse. Zampini och Spence (2005) 

kunde i sin studie av kolsyrat vatten påvisa hur viktigt ljudet från själva produkten var 

för konsumenternas uppfattning om den. När ljudet från det kolsyrade vattnet 

förstärktes upplevde konsumenterna att det kolsyrade vattnet var mer kolsyrat, samma 

sak gällde då ljudet var närmare örat.   

 

3.3.3 Syn 

Enligt Lindstrom (2005) är synen ett av fem sinnen som kan påverka kundernas 

förväntningar och den totala upplevelsen. Sand et al. (2006) berättar att av den totala 

samlingen med sinnesceller i en människas kropp sitter 70 % av sinnescellerna i 

ögonen. Så mycket information som synen bidrar med för att skapa en uppfattning om 

världen runt omkring människan, så mycket information kan inget annat sinne 

åstadkomma. Människor ser saker och ting för att de reflekterar ljus. Det är få ljuskällor 

som skickar ut eget ljus, exempelvis en lampa eller solen. Följden av vilka våglängder 

som reflekteras är att människan uppfattar att föremål har olika färger. 

 

Lindstrom (2005) berättar att synen är det mest dominerade sinnet och det sinnet vi 

oftast först dömer en produkt med. Hultén et al. (2011) fortsätter på Lindstroms spår 

och berättar att fyra av fem beslut i vardagen grundar sig i vilket synintryck som 

människan får. Detta innebär alltså att synen påverkar även konsumenter vid val av 

produkter. Produktens utseende påverkar konsumenternas val på flera sätt. Enligt 
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Creusen och Schoormans (2005) ser konsumenterna till färgen, formen, storleken men 

även till det symboliska och det etniska i produkten.  

 

Solomon et al. (2010) beskriver att färgerna på produktförpackningarna har en stor 

påverkan över konsumenterna när de ska göra sitt val i butiken. De menar att en produkt 

kan förknippas med en färg, vilket då kan skapa en image för konsumenterna. Bellizzi 

et al. (1983) beskriver att konsumenter dras till färgen rött även om det är en färg som 

stressar konsumenter. Hulten et al. (2011) beskriver den röda färgen som en färg som 

ökar konsumenternas uppmärksamhet då den röda färgen kan uppfattas som provokativ 

men även som kan förknippas med förförelse. Den gula färgen däremot är en ljus färg 

som innebär att det skapar en uppmärksamhet då färgen ger ett ljus för ögat. Färgen kan 

även förknippas med oro då den oftast finns i säkerhetssammanhang Den svaga blåa 

färgen ger konsumenterna ett lugn medan marinblått kan förknippas med beroende. Den 

blåa färgen kan enligt Bellizzi et al. (1983) ge konsumenten en kall känsla av 

varumärket. Detta gör att det är viktigt för företagen att tänka på vilka färger som de 

använder då de ger konsumenterna olika känslor och sinnesstämningar. 

 

Enligt Hultén et al. (2011) ska en produkt även vara snygg utformad och smälta in i den 

omgivningen som ska passa produktens egenskaper. En förpackning skapar med hjälp 

av designen, färgen och formen därför en identitet och en image hos konsumenterna. 

Detta innebär att förpackningar är ett viktigt sätt att kommunicera ut sitt varumärke för 

ett företaget då synintrycket väcker ett intresse och en nyfikenhet hos konsumenterna. 

Även om det är synen som först gör att konsumenter väljer en produkt i hyllan krävs det 

att alla sinnen stimuleras för att skapa den multisensoriska upplevelsen när produkten 

väl konsumeras. Det är alltså med hjälp av de andra sinnena som gör att konsumenterna 

fortsätter att köpa produkterna på grund av upplevelsen, som skapas med hjälp av de 

fem sinnena. 

 

3.3.4 Doft 

Doft är ytterligare ett sinne som behövs användas för att skapa en multisensorisk 

sinnesupplevelse (Lindstrom, 2005). Doftsinnet är ett sinne som enligt Sand et al. 

(2006) används oftast tillsammans med ett annat, det sinne är smaksinnet. Det doft- och 

smaksinnet har gemensamt är att de informerar hjärnan om de kemiska föreningar som 

finns i en människas närhet. Sedan skiljer sig de båda sinnena åt då doftsinnet 
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tillskillnad från smaksinnet tillhör gruppen fjärrsinnen. Det innebär att doftsinnet kan 

påverkas även om doftkällan befinner sig längre bort. Sedan lång tid tillbaka har 

doftsinnet varit ett centralt och viktigt sinne hos människor då det hjälpt människan på 

liknande sätt som det gör hos djuren. Djuren använder nämligen sitt doftsinne till allt 

från att lägga märke till fiender och finna en partner till att söka upp föda för sin 

överlevnad, därmed blir doftsinnet av avgörande betydelse för djuren. Lika stark roll har 

inte doftsinnet hos dagens människa då övriga sinnen, såsom hörseln och synen, 

kompletterar vissa av de viktiga funktioner som doftsinnet har hos djuren. De 

ursprungliga uppgifterna hos doftsinnet har därmed gått förlorade. 

 

Lindstrom (2005) berättar att just doft kan påverka människor emotionellt då doft kan 

väcka gamla minnen till liv, både positiva och negativa minnen. Detta gör att företag 

bör utnyttja dofter för att just skapa det emotionella bandet till sina kunder enligt Hultén 

et al. (2011). Doftsinnet är individuellt, enligt Underhill (2009), vilket kan innebär att en 

typ av doft kan ge en person ett negativ minne medan en annan person kan få en positiv 

minne via doften. Underhill (2009) använder ett tydligt exempel för att beskriva 

problematiken kring doft, för en person som känner doften av ny grillat kött kan det 

vattnas i munnen för den individen medan en annan person som är vegetarian kan få en 

illamående känsla av doften. Detta visar problematiken med att doft är en individuellt 

och att det är svårt för företag att hitta en doft som alla konsumenter får positiva 

referenser till för “one person´s perfume is another person´s stink” (Underhill, 2009, 

s.175). 

 

3.3.5 Smak 

Enligt Sand et al. (2006) tillhör smaksinnet den grupp sinnen som kalls för närsinne. 

Detta innebär att det måste ske en direkt kontakt med smakkällan för att en människa 

ska kunna uppfatta en smak. När en människa har stoppat något i munnen hjälper även 

smaksinnet till att undersöka föremålet och tar beslut huruvida människan ska svälja det 

eller inte. Smaksinnet hjälper människan därmed att avgöra kvalitén på maten som äts. 

Smaklökarna är samlingar av cirka 20-40 smakceller vardera och totalt finns cirka 10 

000 smaklökar spridda i en människas mun och svalg men de finns framförallt på 

tungan. Gustafsson et al. (2014) menar att det som en person upplever som gott behöver 

inte en annan person gilla. Orsaken till detta är att det dels finns en kulturell påverkan 

på smaken men en smakupplevelse är också helt och hållet individuell. Krishna (2012) 



  
 

43 

menar att smaksinnet i sig inte måste ha att göra med vad som upplevs som gott, det kan 

istället härstamma från andra sinnen och sinnesintryck. En smak är i den meningen en 

blandning av intryck från alla fem sinnena. Herz (2007) är på samma spår och menar att 

människan är ganska dålig på att separera smaker från varandra då det bara är 

smaksinnet som används och andra sinnesintryck exkluderas. 

 

Totalt finns fem grundsmaker som en människa kan skilja på; sött, surt, salt, umami och 

beskt som smaksinnet är som allra känsligast mot. Detta har sin naturliga förklaring då 

majoriteten av växtgifterna i vår natur smakar just beskt. Umami är en smak som fått 

sitt japanska namn för något som smakar gott är och är egentligen smaken av 

aminosyror. Hur smaken upplevs av människor påverkas också till stor del av 

doftsinnet. Det är nämligen så att genom svalget kan aromämnen, som frigörs när mat 

tuggas, komma upp i näshålan vilket då också får en direkt påverkan på luft cellerna. 

Den helhetliga smakupplevelsen påverkas också av konsistensen och temperaturen på 

maten. Människor föredrar en uppsättning olika smaker och detta är till stor del redan 

genetiskt bestämt. Människans erfarenheter kan också påverka vad som anses smaka 

gott eller inte. Exempelvis efter en matförgiftning kanske just den specifika maten inte 

anses särskilt god längre, på samma sätt anpassas även smakpreferenserna efter 

kroppens behov. Vissa känslor kan väckas av olika specifika dofter och av smaker, vilka 

dessa dofter och smaker detta gäller är individuellt (Sand et al. 2006).  

 

Thamake et al. (2009) har i sin undersökning kommit fram till att det är svårt för 

konsumenter att beskriva smaken av choklad. De ord som förekom i deras undersökning 

var sött, surt, kakao och smältning. Även om respondenterna i deras undersökning 

beskrev chokladens smak med dessa ord var det begränsat och de hade svårt att beskriva 

de sensoriska egenskaperna av mörk choklad. Undersökningen visade att smak-

beskrivningar kan vara ett extra hjälpmedel för att skilja olika chokladbitar åt.  

När det kommer till reklam som ska påverka konsumenters smak menar Elder och 

Krishna (2012) att även andra sinnens då måste betonas, såsom känsel- och doftsinnet. 

Dessa sinnen kan då bidra till att en bättre smakuppfattning hos konsumenten än om 

bara smaken hade betonats och lyfts fram. Denna effekt påvisar att sinnena samverkar 

med varandra och hur viktig den sensoriska simuleringen då blir. 
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3.3.6 Estetisk smak 

Hoyer och Stokburger-Sauer (2012) har kommit fram till att estetisk smak har en tydlig 

och avgörande roll i hur konsumenter bedömer och utvärderar en produkt efter 

konsumtion. Precis som med den gastronomiska smaken innebär det inte att en person 

som har god smak när det gäller film eller konst har samma goda smak när det kommer 

till mat. Oavsett om det är estetisk eller gastronomisk smak kan man ställa sig frågande 

till vad god smak egentligen är? Enligt Lindblad (2012) finns faktorer såsom konsistens 

och temperatur som kan avgöra huruvida människan tycker att mat är god eller inte men 

det som ändå avgör uppfattningen om smaken är hjärnan. Han menar att människans 

smak dels är något intränat men också något som kan ändras beroende på exempelvis 

rädslan för vad andra ska tycka om min smak. Tack vare hjärnan kan konsumenter alltså 

lära sig att uppskatta vissa smaker. 

 

Enligt Reimann et al. (2010) har det uppkommit en trend på marknaden då företag vill 

tilltala konsumenterna genom en utseendemässigt estetiskt snygg förpackning för att 

kunna differentiera sig på marknaden. Detta tillvägagångssätt används för att en 

estetiskt snygg förpackning har en tendens att utlösa en positiv reaktion från 

konsumenter. En sådan positiv reaktion skulle enligt Norman (2004) kunna vara det 

spontana begäret som konsumenten kan få att vilja äga en specifik produkt. Reimann et 

al. (2010) har i sin studie påvisat att produkter med ett estetiskt tilltalande yttre hade en 

fördel mot standardiserade produkter, även om de standardiserade produkterna var utav 

ett välkänt varumärke. 

 

Underwood och Klein (2002) menar att den bild som många företag väljer att ha på sina 

produktförpackningar är ett viktigt bidrag till den estetiskt tilltalande förpackningen och 

inte bara en presentation av förpackningens innehåll. Konsumenter får genom bilden en 

positivare attityd till förpackningen och dess innehållande produkt, om bilden är bra och 

representativ vill säga.   

 

3.4 Stimuli som påverkar smaken 

Tidigare forskning i referensramen har visat innebörden av hur viktigt det är för sinnena 

att stimuleras för att skapa den multisensoriska upplevelsen och därmed skapa en 

personlig relation mellan företaget och konsumenten. I många fall kan då förpackningen 
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spela en viktig roll. Via förpackningen kan konsumenter få förväntningar, via olika 

sinnesintryck, som sedan bör infrias också vid konsumtion av produkten för bäst 

resultat. Inom livsmedelsindustrin är det då viktigt att använda sig av hörsel, synen, 

känseln och doften för att skapa den ultimata smakupplevelsen men även 

sinnesupplevelsen. Piqueras-Fiszman och Spence (2012) drar som slutsats i sin artikel 

att mat som människor äter utvärderas inte bara med hjälp av smaken utan även med 

hjälp av synen, hörseln och den känseln som förekommer förutom i munnen. Den 

haptiska informationen konsumenter får via sina händer kan påverka uppfattningen om 

den produkt konsumenten äter och därmed påverka smakupplevelsen.   

 

En av studierna som har gjorts angående hur förpackningar via sinnesuttryck kan 

påverkar smakupplevelsen har gjorts av Zampini och Spence (2004).  Undersökningen 

handlade om hur hörsel kan påverka smakupplevelsen genom att crispljudet i 

potatischips ökar. Denna undersökning visade då att när hörseln stimuleras på rätt sätt 

kan smakupplevelse bli bättre än om den inte stimuleras. I inledningen berättade vi även 

att Piqueras-Fiszman et al. (2011) visade i sin studie att vikten på skålen som yoghurten 

serverades i påverkar konsumenternas upplevelse av priset, fylligheten och framförallt 

smaken. Detta visar att om skålen är tung får konsumenter en uppfattning om att priset 

och fylligheten är högre men framförallt att smaken av produkten blir bättre. Denna 

studie visade då att även vikten påverkar konsumenters upplevelse av den förpackning 

som produkten presenteras i. Wansink och Van Ittersum (2003) beskriver att 

konsumenter som själva får ta ur en förpackning konsumerar mer och om förpackning 

dessutom är rund konsumeras mer i jämförelse med om förpackningen är rektangulär. 

Beroende på vilken form och storlek förpackningen har påverkar det alltså 

konsumenternas konsumtionsmängd.  

 

Enligt Institute of Food Science and Technology (2009) är texturen en av de viktigaste 

faktorerna för att smaken på en produkt ska vara bra. För enligt Rosenthal (1999) 

påverkar den orala haptiska informationen konsumenternas smakupplevelse eftersom 

det är inte bara det visuella synintrycket som påverkar konsumenterna. Då konsumenter 

tuggar produkten får de information om produkten från munnen enligt Rieser och Pick 

(1976) via tungan och smakgommen enligt Grover och Craske (1992). Enligt Institute 

of Food Science and Technology (2009) är därmed texturen en viktig del i 

smakupplevelsen då texturen ger konsumenterna en positiv eller negativ upplevelse i 
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munnen. För att bestämma vilken konsistens produkten har använder konsumenterna 

sinnen såsom synen och känseln, både via händerna och i munnen, enligt Biswas et al. 

(2014a). Genom att bedöma konsistensen redan innan produkten konsumeras vet 

konsumenten oftast hur produkten kommer att smaka då de dömer produkten innan de 

äter produkten. Ett exempel artikel tar upp är om äpplets skal, om skalet är rynkigt anser 

konsumenter att produkten inte är färskt och då kommer konsumenterna att anta att 

produkten inte är lika god. Ljudet av när konsumenter biter i ett äpple har de redan en 

föreställning om hur det ska låta, om de ska tycka att äpplet är gott ska det låta krispigt. 

Detta innebär att konsumenterna även använder sin hörsel för att bestämma 

konsistensen på maten. Ett annat exempel är avokadons skal, för att veta om avokadon 

är mogen känner konsumenter på produkten för att bedöma om den är mogen eller inte. 

Detta visar ytterligare att just bedömningen av konsistensen påverkar vår 

smakupplevelse. Detta är något som sker undermedvetet hos konsumenter och det är 

något som de inte tänker på men som ändå påverkar deras omdömen om produkterna 

radikalt (Institute of Food Science and Technology, 2009) 

 

Institute of Food Science and Technology (2009) har även fört en diskussion om 

choklad, de berättar att en del människor föredrar choklad som har legat i kylskåp vilket 

innebär att konsistensen förändras. Detta innebär att det även är viktigt att tänka på 

vilken temperatur chokladen ska ha för att kunna ge den ultimata konsistensen och 

smakupplevelse. Anledningen till att chokladens konsistens förändras efter dess 

temperatur är kakaosmöret i chokladen som blir hårdare vid kallare temperaturer och 

vice versa. Kakaosmöret gör att chokladen lätt smälter i munnen men inte i 

rumstemperatur och att chokladen blir hårdare i kylskåpet. Biswas et al. (2014a), var 

studie som vi tidigare har beskrivit, har i sin studie just visat att temperaturen men också 

hårdheten, tyngden, tuggprocessen och texturen på en produkt kan påverka hur 

produkter uppfattas. Inte bara smakmässigt utan även hur konsumenter kan bedöma i 

vilken utsträckning produkten är nyttigare utefter dessa faktorer.  

 

Nightingale et al. (2011) påvisade i sin studie att mörk choklad som förvarades i olika 

temperaturer förändrade både chokladens karaktär och smak. Vid förvaring av choklad 

vid en konstant hög temperatur fick den en svagare sötma, den gräddiga smaken blev 

även den svagare och det tog längre tid för chokladbiten att smälta. Lenfant et al. (2013) 

har i sin undersökning studerat hur formen på specifikt mörk choklad påverkar 
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smakupplevelsen när chokladen smälter i gommen. De kom fram till att när chokladen 

smälter i munnen istället för att konsumenterna tuggar på chokladen ökar 

smakupplevelsen då smaken av kakao kommer fram på ett bättre sätt när den smälter. 

Studien visade även att formen på chokladen påverkade smaken, om chokladen hade en 

rektangulär eller triangulär form med en rund ovansida ökade smaken för 

konsumenterna. I jämförelse med om chokladen inte hade den runda ovansidan på 

chokladen. 

 

Spence och Gallace (2011b) har även undersökt vad choklad förknippas med. Det som 

var intressant, speciellt för denna studie, är att choklad förknippades med hårda och 

kantiga former. Ngo et al. (2011) beskriver att det finns en skillnad mellan mörk och 

ljus choklad. Mörk choklad med 70 % kakao anser konsumenterna att de förknippar 

med hårda och kantiga former och ord. Mjölkchoklad däremot förknippas med mjuka 

och runda former och ord. Mörk choklad beskrivs även som torr och klibbig medan ljus 

choklad beskrivs som att det är lättare att det smälter i munnen och krämigare än mörk 

choklad. Sorensen och Astrup (2011) jämförde i sin studie två olika typer av choklad, 

en mörkare med 70 % kakao, vilket resulterade i en intensivare smak, och en 

mjölkchoklad med 30 % kakao. I studien framkom det att då den mörkare chokladen 

konsumerades minskade önskan att efteråt äta någon annan söt produkt men även att 

den mörka chokladen ingav en större mättnadskänsla än mjölkchokladen. Detta visar 

skillnaden mellan olika chokladtyper men det visar även hur stor påverkan kakaon har i 

chokladens form, textur och smakuppfattning. Michener och Rozin (1994) har påvisat 

att den typen av choklad som föredras mest av konsumenterna är mjölkchoklad. 

 

Solomon et al. (2010) berättar att smaken även kan påverkas av andra sinnen än just 

smaksinnet, ett tydligt exempel på detta är skillnaden mellan Coca-Cola och Pepsi. 

Exemplet visade att när konsumenterna såg vilket varumärke det var valde de flesta 

Coca-Cola och sa att den var godaste cola-drycken. När studien sedan använde sig av ett 

blindtest föredrog de flesta konsumenterna smaken av Pepsi. Detta visar att just synen 

är ett dominerande sinne när det handlar om att bedöma smaken då varumärket 

påverkade konsumenternas känslor kraftigt. Kim et al. (2013) berättar även i sin studie 

att varumärke och informationen på förpackningen, exempelvis fetthalten, påverkar 

konsumenternas smakupplevelse av choklad. 
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Labbe et al. (2013) har i sin studie undersökt om den visuella, auditiva eller haptiska 

informationen från förpackningsmaterialet påverkar naturligheten av en 

livsmedelsprodukt. Studien visade att dessa tre påverkar konsumenternas uppfattning av 

naturligheten beroende på materialet i en förpackning. Om materialet i en förpackning 

var grovt och mjuk ansåg konsumenterna att produkterna var mer naturliga än om 

materialet var styvt och smidigt material (exempelvis plast). Forskarna berättar att 

anledning till att konsumenter anser att grovt och mjukt material ger naturliga produkter 

anser de beror på avsaknaden av den mänskliga inblandningen. De beskriver även att 

material med grovt eller mjuk struktur kopplar konsumenterna med till naturen än de 

material som är styva och smidiga. 

 

3.5 Sammanfattning av referensram 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat vikten av att tänka på den 

multisensoriska upplevelsen när utformning av förpackningen på produkten ska ske för 

att kunna påverka smakupplevelsen för konsumenterna. Då tidigare forskning har 

påvisat att det inte bara är smaken som påverkar smakupplevelsen utan det är även de 

andra sinnena som hörsel, känsel, doften och synen som påverkar konsumenternas 

smakupplevelse. Detta innebär att smakupplevelsen även kan kallas den totala 

sinnesupplevelsen då alla sinnen stimuleras när en produkt konsumeras via munnen.  

 

Det som stimulerar sinnena utöver smaken är storleken, designen, estetiska smaken, 

materialet, tuggprocessen, texturen, smältningsprocessen, hårdheten, vikten, storleken, 

temperaturen och utformningen. Dessa faktorer är en sammanfattning av faktorer som 

har diskuterats och undersökts i tidigare forskning och även i denna teoretiska 

referensram. Detta innebär att de är en grund till hur förpackningen på en 

livsmedelsprodukt kan påverka, via en multisensorisk upplevelse, smakupplevelsen av 

produkten. En förpackning bör även uppfylla de förväntningar som den ger 

konsumenterna, via deras sinnen, när produkten konsumeras. Denna referensram kan 

sammanfattas med hjälp av forskningmodellen nedan. 
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Egengjord modell utifrån den teoretiska referensramen (2014) 

 

 

Denna modell sätter upplevelsen i centrum för att påvisa att även fysiska produkter kan 

bidra med en helhetsupplevelse. Den teoretiska referensramen visar att det finns flera 

aspekter som påverkar sen slutgiltiga upplevelsen. Till att börja med så påverkas 

upplevelsen av själva produkten, dess förpackning och utformning. I detta fall 

chokladen, chokladförpackningen och utformningen på chokladbitarna. Denna påverkan 

kommer från de olika sinnesintryck som konsumenterna får via sina sinnen; synen, 

hörseln, doften, känseln och smaken. Under varje sinne räknas också de olika aspekter 

upp som genom konsumenternas sinnen har en påverkan på dem, vilka även dem 

framkommit genom den teoretiska referensramen.  

 

Produktförpackningen och utformningen kan alltså påverka smaken via stimulans av de 

mänskliga sinnena. Synen påverkar konsumenters uppfattning av ett varumärke vilket 
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därmed påverkar konsumenternas upplevelse enligt Solomon et al. (2010). Det 

konsumenterna bedömer med hjälp av synen hos produktförpackning är designen och 

den estetiska smaken. Modellen visar även andra viktiga aspekter som referensramen 

har tagit upp. Den visar att produktförpackningen kan påverka smaken också via hörsel, 

doften och känseln. Det hörseln påverkas av när det kommer till en produktförpackning 

är hårdheten och materialet i produkten. Doften påverkar konsumenterna via doften 

produkten ger konsumenten när produkten konsumeras. Känsel är ett sinne som har en 

stor påverkan för konsumentens upplevelse. Det som kan påverkar uppfattningen via 

känseln är texturen, konsistensen, utformningen, material, vikt, storlek och temperatur. 

Det som inte referensramen svara på är hur dessa faktorer påverkar konsumenternas 

smakupplevelse av mjölkchoklad.  

 

Det som också kan påverka den helhetliga upplevelsen är den förväntan som 

konsumenterna får på produkten. Inte bara upplevelsen utan även förväntan blir 

påverkad av sinnesintrycken som konsumenten får. Tidigare erfarenheter som 

konsumenten har och olika minnen är sådant som också får en betydande roll för 

konsumentens slutgiltiga upplevelse. För att konsumenterna ska få en bra upplevelse när 

de konsumerar choklad är det av stor vikt att deras förväntningar infrias vid 

konsumtion.  
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4 Den empiriska studien 

 

I detta kapitel går det att läsa om hur 15 informanter har beskrivit och analyserat Karl 

Fazer mjölkchoklad via intervjuer innehållande olika smaktester. Deras upplevelser 

presenteras i kapitlet, som bygger på undersökningsmodellen, med hjälp av beskrivande 

texter, tabeller men även citat från informanterna. Kapitlet beskriver även hur Fazer 

arbetar med att utvecklingen av sina produktförpackningar. 

 

 

4.1 Fazer - en tillverkare av mjölkchoklad 

En tillverkare på chokladmarknaden som tillverkar mjölkchoklad är Fazer som är mest 

kända för varumärken såsom Dumle, Geisha och Karl Fazer. Karl Fazers produktchef 

Sofia Lindgren6 berättar att Karl Fazer mjölkchoklad har haft samma recept sedan 1922. 

De som tar besluten om hur designen eller utformningen på chokladen ska se ut är 

marknadsavdelningen i Finland, där deras huvudkontor ligger. Marknadsavdelningen i 

Sverige kan påverka besluten som sker i Finland. Det är även i Finland produktionen av 

all konfektyr, såsom Karl Fazer mjölkchoklad, sker. I Finland finns även en mycket 

större produktportfölj än vad som finns i Sverige. Detta beror på att Fazer är en större 

aktör på den finska marknaden än den svenska. Den svenska marknaden är en 

tillväxtmarknad och det är därför viktigt att företaget jobbar för att få ut imagen och 

identiteten i produkterna. Då det finns stora möjligheter på den svenska marknaden. Det 

är därför viktigt att veta hur företaget kan utforma sina förpackningar för att påverka 

smakupplevelsen då en ökad smakupplevelse för deras kunder är deras mål enligt 

Lindgren7. 

 

Lindgren8 berättar att Fazer nyligen ändrade designen på Karl Fazers produkter, detta 

gjordes 2013, den ersatte den tidigare designen från 2005. Anledningen till att de valde 

att göra en ny design på Karl Fazers produkter var att konsumentundersökningar visade 

att konsumenterna förknippade Karl Fazer med något kallt och det fanns ingen värme i 

produkten. Detta gjorde att företaget ville få in mer värme i designen av 

                                                 
6 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
7 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
8 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
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produktförpackningarna. Det resulterade i att de la in ett ljus i designen (se bilder i 

bilaga 1) som de hoppades skulle påvisa denna värme. Detta ljus återkommer sedan i 

deras reklamfilmer och annan kommunikation till sina kunder. Under 90-talet hade 

däremot inte förpackningarna samma färg. Då hade mjölkchokladen den typiska blå 

färgen medan exempelvis smaken hasselnöt hade färgen gult och hasselnöt och russin 

hade färgen viol på sina förpackningar. Nu har förpackningen däremot liknade utseende 

då alla smaker har samma blåa färg med inslag av andra färger beroende på smaken i 

mjölkchokladen. Exempelvis finns det inslag av färgen viol på förpackningen för 

smaken hasselnöt och russin.  

 

Det finns flera olika typer av förpackningar och utformningar av produkten Karl Fazer 

mjölkchoklad. Enligt Lindgren9 är anledningen till att mjölkchokladens utformning är 

olika är för att det finns flera produktionslinjer som tillverkar olika modeller. Företaget 

vill även försöka skapa den bästa känslan i munnen för konsumenterna. De har däremot 

inte kunskapen om hur de kan lyckas med det. Lindgren10 berättar även att de 

rekommenderar att chokladen ska förvaras svalt men inte i kylskåpet för detta kan göra 

att chokladen kan få en annan färg. Vilket kan påverka smakupplevelsen och imagen av 

produkten.   

 

Eftersom Fazer inte känner till hur konsumenter, på den svenska marknaden, påverkas 

av stimuli från deras produktförpackningar och utformningen av chokladbiten är det 

viktigt för dem att få en förståelse över konsumenternas beteende. Detta innebär att 

undersökningen nedan ska kunna besvara vad konsumenterna föredrar när det kommer 

till chokladbitens utformning och hur även förpackningens stimuli kan påverka 

konsumenternas smakupplevelse.  

 

4.2 Rangordning av smaken 

I den empiriska datainsamlingen fick informanterna rangordna smaken på Karl Fazer 39 

gram, Karl Fazer 100 gram och Karl Fazer 200 gram. Rangordningen skedde efter både 

smaktest två och tre. Den skillnaden som förekom mellan smaktesterna var att 

informanterna i smaktest två inte fick ta på chokladen. De fick konsumera chokladen 

                                                 
9 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
10 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 14 mars 2014. 
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med en sked jämfört med smaktest tre där informanterna själva fick ta en chokladbit 

från produktens förpackning. I smaktest ett däremot fick informanterna utvärdera vilken 

av en varm eller kall chokladbit som de föredrog och varför. Likheten i smaktesterna 

var att informanterna inte hade någon möjlighet att se den choklad som de åt.   

 

Hur informanterna rangordnade var olika (se redovisning i bilaga 6) då en del 

informanter rangordnade chokladbitarna på samma plats i båda testerna medan andra 

informanter ändrade sin rangordning efter smaktest tre. Av de totalt 15 informanterna 

var det sex informanter som placerade chokladbitarna på samma plats i båda 

smaktesterna. Informant 6 var en av de informanter som rangordnade chokladsorterna 

på samma plats vid båda testerna, se nedan: 

 

Informant 6    

Smaktest 2 200 gram 100 gram 39 gram 

Smaktest 3 200 gram 100 gram 39 gram 

 

Informant 6 kommentarer om chokladsorterna var även de lika mellan de två olika 

testerna. Kommentaren om Karl Fazer 39 gram var i smaktest två: “den var 

jätteklumpig och det var jobbigt att tugga och den var lite besk i smaken” och i 

smaktest tre var kommentaren: ”Den första (39 gram) var lite hård och den var lite 

besk”. Kommentarerna från informanterna varför de rangordnade som de gjorde var 

även lika mellan dessa informanter. Kommentarerna var korta och koncisa och 

informanterna hade det svårt att argumentera och uttrycka sina anledningar till varför de 

tyckte som de gjorde.   

 

Det var två informanter som ändrade en chokladbits plats mellan de olika smaktesterna. 

Informant 1 var en av dessa, se nedan: 

 

Informant 1    

Smaktest 2 200 gram 100 gram, 39 gram  

Smaktest 3 200 gram 100 gram 39 gram 

 

Informant 1 beskrev att den som var godast var 200 gram och det var på grund av 

formen i smaktest två. Hon upplevde att chokladen smakade lika men att chokladen som 

var 200 gram var godare än de andra just på grund av formen. Även i smaktest tre 
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upplevde hon att den stora chokladen, 200 gram, var godare än de andra 

chokladsorterna. Hon rangordnade 39 gram sist eftersom det förknippade hon med 

onödigt ätande då det var en liten förpackning.  

 

Av de 15 informanter som deltog i undersökningen var det fem informanter som 

placerade två chokladsorter på olika platser efter båda smaktesterna två och tre. Två av 

dessa var informant 4 och informant 15, se tabell nedan:  

 

Informant 4    

Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

Smaktest 3 100 gram 39 gram 200 gram 

 

Informant 15    

Smaktest 2 100 gram 39 gram 200 gram 

Smaktest 3 39 gram 100 gram 200 gram 

 

Informant 4 tyckte att Karl Fazer 39 gram var godast i första testet då den hade en bra 

form som passade i munnen och att den var godast då den var söt. Hon upplevde att 

Karl Fazer 200 gram inte var lika god då den var för fyrkantig och bredare som innebar 

att den inte passade i informantens mun.  Däremot beskrev informant 4 att Karl Fazer 

100 gram var godare i smaktest tre då hon ansåg att det var ett säkert kort och hon fick 

det hon förväntade sig av chokladen. Ytterligare en informant som rangordnade 

smaktesterna på samma sätt som informant 4 var informant 15. Hennes kommentarer 

handlade mer om Karl Fazer 200 gram. I smaktest två ansåg informanten att chokladen 

inte var lika god som de andra chokladbitarna då hon tyckte utformningen var helt 

annorlunda. I smaktest tre beskrev även informanten att hon gillade Karl Fazer 200 

grams förpackning men inte själva utformningen på chokladen.  

 

Det var även två informanter som rangordnade helt annorlunda mellan smaktesterna, 

informant 10 var en av dessa, se tabell nedan: 

 

Informant 10    

Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

Smaktest 3 100 gram 39 gram, 200 gram  

 

Hon beskrev att 200 gram var minst god då hon upplevde att den var kantig jämfört med 

de andra, i smaktest två. Hon tyckte att den som var godast var 39 gram för att den var 
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större och högre än de andra bitarna. I smaktest tre rangordnade hon 200 gram och 39 

gram sist då förväntan inte infriades, hon trodde att de skulle vara godare än vad de var.  

 

De generella tankarna kring hur informanterna uppfattade chokladen var att 

informanterna ansåg att Karl Fazer 39 gram var god men det blev för mycket choklad i 

munnen då biten var högre än de andra chokladbitarna som testades. Informanterna 

upplevde att Karl Fazer 100 gram var god och att den passade bra i munnen och den biten 

infriade de förväntningar informanterna hade om mjölkchokladen. Karl Fazer 200 gram 

hade lika mycket positiva som negativa kommentarer om hur informanterna ansåg att den 

smakade och kändes i munnen. Informanterna tyckte att “urgröpningen” i mitten på 

chokladen förstörde upplevelsen även om det för vissa var en positiv överraskning. De 

ansåg att den biten var av lagom storlek och att det därmed inte blev för mycket choklad i 

munnen.  

 

För att ytterligare skapa en förståelse över hur informanterna resonerade kring varje 

chokladbit, besvarade även informanterna frågor kring chokladen och hur de uppfattade 

den. Dessa frågor presenteras efter vilket sinne det innefattar men även efter vilken 

upplevelse informanterna fick av chokladen. Informanternas upplevelser delades in efter 

huruvida de var en positiv upplevelse, negativ upplevelse och neutral upplevelse, utefter 

dessa faktorer har vi sedan grupperat informanterna och presenterat empirin utefter dessa 

tre grupper.  

 

4.3 Känsel 

En del i den empiriska studien var att ta redan på vilka känslor informanterna fick av att 

ta på chokladen och förpackningen och därmed fick de använda känselsinnet för att 

utvärdera chokladen innan de smakade på den. Alla informanter vittnade om att de fick 

en positiv upplevelse i någon form av att konsumera mjölkchokladen. De fick en känsla 

av tillfredsställelse, nöjdhet och en njutning men även en form av tröst som även skapar 

ett lugn hos informanterna. En del informanter beskrev även en nyfikenhet när de fick 

öppna förpackningarna själva i smaktest tre. Informant 8 beskrev exempelvis känslorna: 

“det var gott och man ville smaka, man ville ta en chokladbit och man blir nyfiken på 

det som var i förpackningen”.   
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När informanterna själva fick ta från förpackningen istället för att konsumera chokladen 

via en sked beskrev nästan alla informanter att det var skönare att få ha kontrollen själv 

över vad som kom in i munnen. Vilket gjorde att de fick en bättre upplevelse än vid 

smaktest två. De berättade att det kändes mer naturligt och de sa att det var enklare att 

skapa en bild över vad som konsumerades då de även fick använda känseln i sina 

händer. En av informanterna, 5, beskrev känslan av att ta i produkten själv: “Ja, man 

fick ju mer känsla för chokladen då man fick känna på formen och hur lätt 

produkten var när man håller i chokladen”. Informanterna 6 berättade att det var 

enklare att skapa en förväntan av produkten när hon fick ta på produkten innan den 

skulle konsumeras och hon tyckte att det gjorde att hon blev sugen på mer. 

 

4.3.1 Textur och konsistens 

För att undersöka hur texturen och konsistensen påverkar informanternas 

smakupplevelse fick informanterna konsumera tre olika chokladbitar i smaktest två.  

De informanter som fick en positiv upplevelse av hur Karl Fazer 39 gram kändes i 

munnen beskrev chokladen som att den hade en bra konsistens, att chokladbiten var 

kompakt, den smälte bra i munnen och att chokladen hade lena kanter. En av dessa var 

informant 4, hon tyckte att chokladen: “kändes väldigt tjock, den var dock god när den 

var så tjock och den var också väldigt mjuk som jag gillar att den ska vara”. De 

informanter som fick en negativ upplevelse av chokladen ansåg att det blev för mycket 

choklad i munnen. Vilket gjorde att de tänkte mer på att få bort chokladen ur munnen än 

att njuta av chokladen. Informant 5 som var en av de informanter som fick en negativ 

upplevelse beskrev känslan så här: “Det här var en tjockare chokladbit, men nu är den 

så där hård igen, man måste tugga ganska mycket för att komma någon vart”. Det var 

inga neutrala kommentarer kring chokladen. Informanterna tyckte antingen om 

chokladen eller inte.  

 

Den andra chokladen som informanterna fick utvärdera känslan av var Karl Fazer 100 

gram. De informanter som fick en positiv upplevelse av chokladen ansåg att chokladen 

kändes som Marabou i munnen och de fick känslan av att chokladbiten var len och mjuk 

som innebar att den passade i informanternas mun. De tyckte att chokladen var jämnare 

och slätare och de förknippade denna bit med den “normala chokladbiten”. En av 

informanterna, 14, beskrev känslan av chokladbiten så här: “Det här känns mer som en 

typisk Marabou-form på chokladbiten, fast den är ganska platt”.  De informanter som 
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fick en negativ upplevelse av chokladen var få, de tyckte i så fall att chokladbiten var 

för stor för munnen. Dessa informanter medgav själva att de ansåg att de hade en liten 

mun. De informanter som fick en neutral upplevelse var de som ansåg att det inte var 

någon skillnad mellan bitarna. Informant 13 var en av dessa och hon beskrev sina 

känslor om chokladen: “Men gud det här är ju samma sak är det inte det? Som de 

andra som den jag åt innan, den här var dock lite mjukare”. 

 

De informanter som fick en positiv upplevelse när de konsumerade Karl Fazer 200 gram 

i smaktest två beskrev chokladen som att det var en choklad som var mjuk och att det 

var lättare att tugga den jämfört med de andra chokladbitarna. Informanter ansåg även 

att “urgröpningen” var något positivt och det gjorde att de ansåg att det fanns en tanke 

bakom chokladen. De informanterna som fick en negativ upplevelse att det var konstigt 

och otympligt med en “urgröpning” i chokladen. De tyckte att den upphöjda kanten gav 

en konstig känsla i munnen, en obehaglig känsla. Informant 14 uttryckte sig så här: 

“Om jag ska vara ärlig så kändes den lite konstig, kanten på chokladbiten gjorde att 

jag inte kunde suga på chokladbiten, det kändes lättare att tugga den”. Det var inga 

neutrala kommentarer kring Karl Fazer 200 gram. Informanterna tyckte antingen om 

chokladen eller inte. 

 

 Positiv upplevelse Negativ upplevelse  Neutral 

upplevelse 

Karl Fazer 39 

gram 

Bra konsistens, lena 

kanter, kompakt, 

smälte bra 

För stor, för mycket 

choklad 

 

Karl Fazer 100 

gram 

Len, mjuk, slät, 

”normala formen” 

För mycket choklad Samma choklad 

Karl Fazer 200 

gram 

Lätt att tugga, tanke 

bakom chokladen 

Obehaglig känsla på 

grund av 

”urgröpningen” 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet textur och 

konsistens 

 

4.3.2 Utformning 

För att undersöka vad informanterna ansåg om chokladens utformning ställdes frågor i 

både smaktest två och tre. Informanterna som fick en positiv upplevelse i smaktest två 

av Karl Fazer 39 gram ansåg att chokladbiten gjorde att de fick mycket choklad i 
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munnen då chokladbiten uppfattades som lite större än de andra. De ansåg att det var 

positivt att munnen blev fylld med choklad, en av informanterna, 15, beskrev 

utformningen så här: “Oj, den här biten kändes ännu större, men jag gillar det, man får 

mycket choklad i munnen”. Detta speglar även de informanterna som fick en negativ 

upplevelse. De ansåg däremot att chokladbiten var för stor och att det blev för mycket 

choklad i munnen. De informanter som fick en negativ upplevelse tyckte att de 

fokuserade mer på att tugga chokladen och bli av med den än att njuta av chokladen. 

Informant 1 som var en av de informanter som fick en negativ upplevelse beskrev 

chokladen: “Stor, väldigt stor, det var mycket tuggande för att få den liten”. De ansåg 

att chokladen var för hög och att den borde vara lägre, för att det då gjorde att 

informanterna får mindre choklad i munnen så att de kunde njuta mer. De informanter 

som fick en neutral upplevelse ansåg att chokladen blev intensivare när det var mer 

choklad. Vi har valt att se den upplevelsen som neutral då vi inte vet om en intensivare 

smakupplevelse utrycktes som positivt eller negativt.  

 

De informanter som däremot fick en positiv upplevelse i smaktest tre ansåg att Karl 

Fazer 39 gram var perfekt i munnen och att det var en lagom storlek med en bra höjd. 

Det bör poängteras att informanterna hade möjlighet att bita av en bit från chokladbiten 

då de nu höll den själva i handen vilket innebar att de fick mindre choklad i munnen. De 

som fick en positiv upplevelse ansåg även att chokladen var lätt att dela och att den 

passade i munnen. Det fanns inga informanter som fick en negativ upplevelse av 

chokladen utan en del informanter fick en neutral upplevelse där de ansåg att chokladen 

var som de andra chokladbitarna men att de även var förvånade att det inte var något 

mjukt i chokladen då de trodde att denna chokladbit var en Center eller en Plopp på 

grund av förpackningen.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av Karl Fazer 100 gram, i smaktest två, 

ansåg att utformningen var bra och behaglig i munnen men att även formen 

förknippades med Marabou. Den smälte även bra i munnen och att det var positivt med 

rundare former. Informant 5 jämförde denna chokladbit med Karl Fazer 200 gram: 

“Formen var lite rundare och det var bra för det var enklare att äta och det var inte 

lika taggigt och kantigt i munnen eller vasst i munnen som den första”. Det fanns inga 

informanter som fick en negativ upplevelse an Karl Fazer 100 gram i smaktest två. Det 

fanns några som fick en neutral upplevelse. De som fick en neutral upplevelse hade 
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svårt att kommentera chokladens form då de fokuserade mer på att de åt chokladen med 

en sked och att det därmed var svårt att känna utformningen bara med hjälp av den orala 

känseln. Under det tredje smaktestet uppfattade informanterna Karl Fazer 100 gram på 

liknande sätt som de gjort i smaktest två. Informanterna som hade en positiv upplevelse 

använde samma ord såsom att chokladen var behaglig och passade informanternas mun 

men även att chokladen var lagom stor. Det var inga informanter som fick negativa 

upplevelser eller neutrala upplevelser av chokladen då de tog och åt den direkt från 

förpackningen.  

 

Utformningen av Karl Fazer 200 gram utvärderades efter smaktest två, av de 

informanter med en positiv upplevelse, som att det var en choklad som det kunde vara 

lättare att äta flera bitar av då bitarna var relativt tunna enligt informanterna. De ansåg 

även att chokladen var lätt att tugga och att “urgröpningen” gav en överraskande effekt 

som var positiv. En av informanterna, 1, beskrev Karl Fazer “Det är nog lättare att äta 

fler bitar av den här i och med att den var så lätt att tugga och så där, så det blir nog 

lätt att man äter mer av den”. De informanterna som fick en negativ upplevelse beskrev 

chokladen som att den var hård, vass och kantig och att det gjorde att den inte passade i 

munnen och gommen. Informant 5 beskrev chokladen “Taggig och kantig i munnen 

eller vasst i munnen”. De beskrev även chokladen som otymplig och att “urgröpningen” 

kändes som en krater i munnen. De informanter som fick en neutral upplevelse beskrev 

chokladen som fyrkantig och rektangulär men att den även var hård.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av Karl Fazer 200 gram vid det tredje 

smaktestet utvärderade utformningen med ord som: bra form, mindre rutor än väntat, 

bra känsla men även att chokladen var enkel att bryta av för att få en bit av 

chokladkakan. Informant 6 som var en av informanterna som gillade utformningen 

beskrev chokladen:  

“Den kändes lite mer genomtänkt, rutorna kändes 

mer genomtänkta när det gick ner så här. Det kändes 

som lite mer bakgrund i chokladen än bara en liten 

chokladbit”. 

 

De informanter som fick en negativ upplevelse beskrev däremot utformningen av 

chokladen som på samma sätt som i smaktest två. att den var vass, kantig, ingav en 
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konstig känsla och att biten inte passade munnen. Det var inga informanter som fick en 

neutral upplevelse kring utformningen. Informanterna tyckte antingen om utformningen 

eller inte.  

 

  Positiv 

upplevelse 

Negativ 

upplevelse  

Neutral 

upplevelse 
Karl 

Fazer 39 

gram 

Smaktest 2 Mycket choklad, 

större 

För mycket 

choklad, för stor, 

gjorde att de fick 

tugga och tugga, 

svårt att njuta 

Intensivare smak 

 Smaktest 3 Perfekt i 

munnen, lagom 

storlek och höjd, 

lätt att dela 

 Förvånad över att 

det inte var något 

mjukt i 

Karl 

Fazer 100 

gram 

Smaktest 2 Bra, behaglig, 

Marabou, smälte 

bra och runda 

former 

 Svårt att 

kommentera 

formen p.g.a. 

skeden 
 Smaktest 3 Bra, behaglig, 

lagom stor, 

smälte bra och 

runda former 

  

Karl 

Fazer 200 

gram 

Smaktest 2 Lättare att äta 

flera bitar, tunn, 

lätt att tugga,  

Vass, hård, kantig, 

”urgröpning” 

Fyrkantig och 

rektangulär 

 Smaktest 3 Mindre rutor, 

enkel att bryta, 

genomtänkt 

Vass, kantig, hård, 

konstig känsla, 

passa inte i 

munnen 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet utformning 

 

4.3.3 Förpackningsmaterial 

För att undersöka vad informanterna ansåg om chokladens material på förpackningen 

ställdes frågor i smaktest tre. Då det var dags för informanterna att utvärdera hur 

förpackningen kändes kunde vi observera att informanterna genast började känna på 

förpackningen för att bedöma utformningen på chokladkakan i förpackningen.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av materialet på Karl Fazer 39 gram 

beskrev känslan genom att säga att produkten kändes som att den var lätt att öppna, det 

“normala” materialet på choklad, starkt och ordentligt material, exklusivt men att det 

även var svårt att komma in i. Detta upplevdes som positivt och inte negativt, då det inte 
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kunde vara någon billig choklad i deras mening. De ansåg även att materialet var lent 

och att det var glansigt även om informanterna inte kunde se produkten. De informanter 

som fick en negativ upplevelsen av materialet beskrev materialet som plastigt och billigt 

en informant, 10, beskrev materialet: ”Det känns plastigt, själva känslan är kanske 

inget som gör att jag vill äta den, själva materialet ger ju mig inte så höga 

förväntningar”. Det fanns inga informanter med en neutral upplevelse då informanterna 

antingen tyckte om materialet eller inte.  

 

När informanterna utvärderade materialet på Karl Fazer 100 gram beskrev de 

informanter med en positiv upplevelse att materialet kändes säkert och ordentligt men 

att de förknippade även materialet med Marabou. De med en negativ upplevelse kände 

att materialet var för plastigt och prassligt. Det fanns inga informanter med en neutral 

upplevelse då informanterna antingen tyckte om materialet eller inte.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av materialet på Karl Fazer 200 gram 

beskrev känslan genom att säga att produkten kändes som att den var lätt att öppna, 

skön att hålla i och folie gav en bra känsla i händerna men informanterna ansåg även att 

materialet var lyxigare och dyrare än plast. Informanterna ansåg även att det var lätt att 

öppna förpackningen, informant 10 beskrev känslan: 

”Det känns som att den är lättare att öppna, det är ju bara 

att lyfta på pappret. Materialet känns som en lite mer lyxig 

choklad med tanke på att det finns ett inre fodral kring 

chokladen också”. 

 

De informanter som fick en negativ upplevelse beskrev materialet som att det var 

svårare att förvara chokladen efter att konsumenterna har tagit en bit då pappret var mer 

otympligt. En del informanter ansåg även att pappret inte var lyxigt och att de föredrar 

plast för det håller bättre. Det var ingen informant som fick en neutral upplevelse 

däremot var det flera informanter som direkt sa att chokladen kom ifrån företaget Fazer. 

De kände igen produkten just på grund av pappret och folie som finns under pappret.  
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 Positiv upplevelse Negativ upplevelse  Neutral upplevelse 

Karl Fazer 39 

gram 

Lätt att öppna, 

”normala” 

materialet, starkt, 

ordentlig, exklusivt, 

lent, glansigt 

Plastigt, billigt  

Karl Fazer 100 

gram 

Säkert, ordentligt, 

Marabou 

Plastigt, prassligt  

Karl Fazer 200 

gram 

Lätt att öppna, skön 

att hålla i, folie gav 

en bra känsla, 

lyxigare, dyrare 

Svårare att förvara, 

inte lyxigt 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet material 

 

Då informanterna skulle öppna förpackningarna blev det ibland problem, till exempel 

då informant 10 försökte öppna Karl Fazer 100 gram som en Marabou-förpackning, det 

fungerade inte alls. Informanter ansåg att det var svårast att komma in i Karl Fazer 39 

gram och Karl Fazer 100 gram medan de ansåg att det var lättare att öppna Karl Fazer 

200 gram.  

 

4.3.4 Vikt och storlek 

För att låta informanterna förstå var ifrån chokladbitarna som de smakade härstammade 

från fick dem i det tredje smaktestet känna på förpackningen just för att de skulle lära 

känna chokladen den vägen (se bilaga 3). Informanterna ansåg att de fick en bättre 

chans att skapa en förväntan när de själva fick känna på produkten innan den 

konsumerades. En informant, 1, beskrev det som att: “Nu kändes det bättre, nu visste 

jag lite mer vad jag kunde förvänta mig”. Informanterna förknippade även Karl Fazer 

39 gram som något lättillgängligt nära kassan i mataffären som konsumerades på väg 

hem från jobbet för att akut släcka hungern. Förpackningen gjorde även att de 

förväntade sig olika typer av choklad, allt från Marabou till Blockchoklad men även 

Fazer var ett av varumärkena som kom upp som förslag till vad det var för choklad i 

förpackningarna. Ett exempel är informant 11 som får Karl Fazer 100 gram presenterad 

framför sig, “Det här är en Marabou 100 gram tror jag, det känns som Marabou på 

pappret och jag gillar storleken”, medan informant 10 sa: “Min första tanke var 

Marabou, en av deras chokladkakor, bara för flärparna på sidorna”.  
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De informanter med en positiv upplevelse av storleken på förpackningen av Karl Fazer 

39 gram och Karl Fazer 100 gram beskrev att de hade lagom storlekar och det var den 

storleken som de kunde köpa om de var sugna på något gott. De ansåg att dessa 

förpackningar som var lite mindre var perfekta om informanterna själva skulle äta 

chokladen eller om de bara var sugna på något söt. Det var bara en informant, 1, som 

fick en negativ upplevelse av förpackningens storlek, hon beskrev att det inte är bra att 

köpa små förpackningar då det förknippas till ohälsosam konsumtion. Det fanns inga 

informanter som fick en neutral upplevelse. 

 

De informanter som fick en positiv upplevelse av Karl Fazer 200 gram beskrev 

chokladen som om det är en produkt de skulle köpa om de ska göra något speciellt, eller 

om det är en lördagskväll. En av informanterna, 10, sa: “Det är nått som man köper om 

man tänker att ikväll ska jag ha något gott att äta, då hade jag nog köpt den här 

storleken”. Den stora mängden choklad i Karl Fazer 200 gram och vikten ansåg 

informanterna även bidra till en lyxigare känsla. Informant 9 beskrev känslan:  

“Den tyngre förpackningen framförallt kändes 

lyxigare, på grund av tyngden, den inger en häftigare 

känsla. Tyngre choklad tror jag att den är finare, mer 

choklad och mörkare choklad”. 

Den negativa upplevelsen informanterna fick var att de ansåg att storleken på Karl Fazer 

200 gram var för stor och att de blev mätt bara av att ta i produkten. Det fanns inga 

informanter som fick en neutral upplevelse av storleken på Karl Fazer 200 gram. 

Informanterna tyckte antingen om chokladen eller inte.  

 

 Positiv upplevelse Negativ upplevelse  Neutral upplevelse 

Karl Fazer 39 

gram 

Lagom stor, köpa 

om de var sugna 

Föknippas med 

ohälsosam 

konsumtion 

 

Karl Fazer 100 

gram 

Lagom stor, köpa 

om de var sugna 

Föknippas med 

ohälsosam 

konsumtion 

 

Karl Fazer 200 

gram 

Vid speciella 

tillfällen, stor 

mängd, lyxigare 

För stor, blir mätt 

av utseendet 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet vikt och 

storlek 
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4.3.5 Temperatur 

Det första smaktestet i intervjuerna med informanterna utgjordes av att se till hur 

temperaturen påverkade informanternas smakupplevelse. Informanterna fick därmed en 

kall Karl Fazer 39 gram och en rumstempererad Karl Fazer 39 gram. Det framkom i 

smaktest ett att informanterna föredrog en rumstempererad choklad framför en kall 

choklad.  

 

De informanter som fick en positiv upplevelse av den kalla chokladen beskrev 

chokladen som godare och att den var lagom söt men att den även räckte längre än den 

som var rumstempererad. De informanterna som fick en negativ upplevelse av den kalla 

chokladen beskrev den som för hård att det nästan gjorde ont i deras tänder när de 

tuggade på den. De ansåg även att den inte smakade lika mycket som den 

rumstempererade chokladen en del informanter trodde även att chokladen var mörk då 

de ansåg att chokladen smakade bittert. Det var ingen informant som fick en neutral 

upplevelse, detta innebar att informanterna antingen ansåg att chokladen var god eller 

dålig.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av den rumstempererade chokladen 

beskrev att den hade en djupare smak, smakade mer och att den smälte bättre i munnen 

än den kalla. De ansåg även att den rumstempererade chokladen var mjukare än den 

kalla chokladen som de ansåg var hårdare. Informant 7 beskrev chokladen: 

“Jo de var goda, det var ingen skillnad. Jag tyckte att 

de var lika, den sista (kalla) var lite hårdare så jag 

skulle föredra den första (rumstempererad) i så fall”. 

 

De informanterna som fick en negativ upplevelse av den rumstempererade chokladen 

ansåg att den var mäktig men att den även var torr. Det var ingen informant som fick en 

neutral upplevelse, detta innebar att informanterna antingen ansåg att chokladen var god 

eller dålig.   
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 Positiv upplevelse Negativ 

upplevelse  

Neutral 

upplevelse 

Kall, Karl Fazer 39 

gram  

Godare, sötare, 

räcker längre 

Ont i tänderna, 

smakade inte 

mycket 

 

Rumstempererad, 

Karl Fazer 39 gram 

Djupare smak, 

smakade mer, 

smälte bra, 

mjukrae 

Mäktig och torr  

En sammanställning av informanternas synpunkter för texten från kapitlet temperatur 

 

4.4 Hörsel 

För att få en förståelse om ljudet från chokladförpackningarna påverkar informanternas 

smakupplevelse ställde vi frågor kring det ljud som uppkom vid konsumtionen i 

smaktest tre.  

 

4.4.1 Hårdhet 

Då informanterna under smaktesterna fick smaka på Karl Fazer 39 gram, Karl Fazer 

100 gram och Karl Fazer 200 gram observerade vi att flertalet av informanterna bet av 

en bit av chokladbiten för att sedan konsumera resten. Vi observerade även att när 

informanterna bet en bit av den kylskåpskalla chokladbiten i det första smaktestet lät det 

mycket mer än när de bet av en bit av den rumstempererade chokladbiten och många 

upplevde detta som obehagligt, informant 14 sa: ”Det gör nästan lite ont i tänderna när 

man tuggar den”.  

 

4.4.2 Förpackningsmaterial 

När informanterna som fick en positiv upplevelse av Karl Fazer 39 gram fick utvärdera 

ljudet av materialet som uppkom när informanterna utforskade förpackningen beskrev 

de ljudet som att de blev sugna på chokladen och det skapade ett begär. De ansåg även 

att de förknippade ljudet med choklad och att det blev förväntansfulla då det var ett bra 

ljud. De informanter som fick en negativ upplevelse upplevde att materialet lät för 

mycket och att det var plastigt och inget speciellt med det. Informant 7 beskrev ljudet: 

“Det prasslar ganska så mycket, det kan bli jobbigt om man ska öppna den i ett tystare 

rum eller så bland folk”. De informanter som fick en neutral upplevelse förknippade 

ljudet med en förpackning av varumärket Center eller Plopp. De ansåg att ljudet var det 

typiska ljudet för hur godis ska låta.  
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Informanterna som fick en positiv upplevelse av ljudet som uppkom av Karl Fazer 100 

gram beskrev ljudet som att det var tystlåtet men att de även associerade ljudet med 

något positivt och härligt så att de fick en bra känsla. Genom att bara lyssna till vilket 

ljud förpackningen som Karl Fazer 100 gram låg paketerad i kunde informant 10 

bedöma vilket varumärke chokladkakan som hon höll i var av: ”Ljudet tycker jag också 

spär på känslan av Marabou”. Ljudet förknippades även med det typiska ljudet för 

choklad. Ljudet gav inga negativa eller neutrala upplevelser.  

 

Informanterna som fick en positiv upplevelse av ljudet från Karl Fazer 200 gram 

beskrev det som om ljudet påminde dem om minnen från när de var mindre och skulle 

äta choklad hos far och morföräldrarna. Ljudet hjälpte dem även att skapa en förväntan 

av vad som fanns inne i förpackningen vilket de tyckte var positivt. De informanter som 

fick en negativ upplevelse av ljudet på Karl Fazer 200 gram beskrev ljudet som billigt 

och inte lika exklusivt som Karl Fazer 100 gram. Det var ingen informant som fick en 

neutral upplevelse, detta innebar att informanterna antingen ansåg att ljudet var bra eller 

dåligt.  

 

 Positiv upplevelse Negativ upplevelse  Neutral upplevelse 

Karl Fazer 39 

gram 

Lockande ljud, 

begär, 

förväntansfulla 

Lät för mycket, 

plastigt 

Center, Plopp, det 

typiska ljudet för 

godis 

Karl Fazer 100 

gram 

Tystlåten, fick en 

bra känsla, höra 

vilket varumärke 

(Marabou), typiska 

ljudet för choklad 

  

Karl Fazer 200 

gram 

Påminde om 

minnen, förvantan 

höjdes, positivt 

Billigt, inte 

exklusivt 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet material 

 

4.5 Syn 

4.5.1 Design och estetisk smak 

När det kom till vad informanterna tyckte var viktigast med en förpackning tyckte 

informanterna att det var viktigt att en förpackning hade en färg som stack ut och en 

förpackning som var speciell, så att chokladen presenteras på ett bra sätt. De tyckte även 

att förpackningen ska vara lätt att öppna och lätt att återförsluta så att chokladen inte blir 
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torr. Informanterna ansåg även att en förpackning ska göra att informanterna skapar en 

förväntan som sedan ska infrias när produkten konsumeras. Informant 1 uttrycker sig så 

här: 

“Själva förpackningen ska se lockande ut, jag ska ju vilja 

köpa den. Den kan se lite rolig ut och färger som gör att jag 

tycker den ser god ut. För mig är det nog inte så mycket 

materialet det handlar om, för mig handlar det nog mer om 

själva designen på utseendet”. 

 

Då vi diskuterade specifikt Karl Fazers förpackningar efter vi låtit informanterna ta av 

sig ögonbindeln så framkom det att informanterna som fick en positiv upplevelse av 

förpackningens design ansåg att förpackningen var klassisk, exklusiv och att den blåa 

färgen gav en lyxig känsla för informanterna. Informant 11 beskriver designen enligt 

följande: 

“Designen är jättebra, det ser inbjudande ut. Det skulle 

dock varit den här ljusare blå färgen som på den största 

förpackningen (200 gram) på dem andra också för den är 

finast och ser mest inbjudande ut. Det guldiga tillsammans 

med det blå är väldigt snyggt”.   

 

Informanterna noterade även att det var olika nyanser på bilden av chokladen som finns 

på förpackningarna och de ansåg att nyansen och färgen bör vara samma på varje 

förpackning för att inte kunderna ska tro att det är olika chokladsorter. Informant 1 

tyckte att: ”Det ser inte lika onyttigt ut för att färgerna är dovare och lyxigare”. Det 

fanns misstankar hos en av informanterna om att det lyxiga utseendet också kunde 

avskräcka vissa konsumenter, att de på grund av det lyxigare utseendet inte ens kollar 

på prislappen utan drar slutsatsen om att chokladen är dyrare än andra. De informanter 

som fick en negativ upplevelse av chokladen var att de ansåg att färgen eller nyansen på 

chokladen på bilden gjorde att de trodde att det var mörk choklad och inte 

mjölkchoklad. De ansåg även att storleken var viktigt och att om den var för stor så 

kunde förpackningen se osmaklig ut.  

 

Vilken av Karl Fazers mjölkchokladkakor som såg finast ut rådde det delade meningar 

om, kampen var jämn mellan chokladkakorna innehållande 100 gram och 200 gram. 
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Anledningen till att informanterna tyckte om Karl Fazer 100 gram var att den såg 

glansig ut och att det såg därmed lyxigare ut. Informanterna som föredrog Karl Fazer 

200 gram ansåg däremot att det var bra med en stor förpackning för då räcker det 

längre. Även att den har ett mer traditionellt utseende jämfört med Karl Fazer 39 gram 

och Karl Fazer 100 gram. En av informanterna, 13, sa: 

”Den här (200 gram) känns mest traditionell, så här har ju 

alltid choklad sett ut. Dessa (39 gram och 100 gram) är 

tråkiga när de är plastiga och därför gillar jag den här (200 

gram) bättre”. 

 

4.6 Doft 

En del av undersökningen var att informanterna fick beskriva doften av choklad efter att 

det hade smakat på chokladen. De flesta informanterna tyckte det var svårt att beskriva 

doften även om de luktade på den då de ansåg att det inte var en doft som sticker ut. 

Informant 12 beskrev doften av choklad så här: 

“Det är inget speciellt jag tänker på. Möjligtvis om man går 

in i en fabrik där det finns smällt choklad, i en större 

mängd, då kan man känna att det luktar choklad. Men inte 

när man öppnar en chokladförpackning, det är ingen 

slående doft, inte som när man öppnar en tonfiskburk om 

jag uttrycker mig så”. 

 

Informanterna ansåg även att choklad doftar mjölkigt även om det inte doftar mjölk, de 

ansåg även att chokladen doftade kakao, söt, fett och att doften var frestande. 

Informanterna hade det svårt att beskriva doften och de beskrev doften mer som den 

smakade än den doftade. De ansåg exempelvis att chokladen doftade karamell och nöt. 

  

4.7 Smak 

För att undersöka vad informanterna ansåg om chokladens smak ställdes frågor i 

smaktest två och tre. Informanterna som fick en positiv upplevelse av smaken på Karl 

Fazer 39 gram, i smaktest två, beskrev smaken genom att säga att produkten smakade 

gott och att den var krämig. Informanterna som däremot fick en negativ smakupplevelse 

av chokladen i smaktest två beskrev smaken som om den var för söt och för torr. Det 
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var inte mycket kommentarer om chokladens smak efter smaktest två. Informanterna 

som fick en positiv upplevelse i smaktest tre beskrev chokladen som om det var den 

enda chokladen som verkligen smakade som choklad ska smaka. De ansåg även att 

chokladen var lagom söt och innehöll en lagom mängd kakao. De informanterna som 

fick en negativ upplevelse av chokladen i smaktest tre beskrev smaken som besk. 

Informanterna som däremot fick en neutral upplevelse i smaktest tre beskrev smaken 

som att det inte var någon speciell smak. Informant 13 förknippade chokladbiten till 

Fazer: 

”Jag är helt övertygad om att det är Fazer för jag har ätit 

det förut och jag känner igen smaken. Fazer-chokladen har 

en speciell smak”. 

 

De informanter som fick en positiv upplevelse i smaktest två när de konsumerade Karl 

Fazer 100 gram beskrev smaken som om det är en bra chokladsmak och att den var 

riktigt god och att det även smakade lite nougat. Det var få informanter som fick en 

negativ upplevelse, de beskrev smaken som en smak som inte stack ut jämfört med de 

andra. Det var bara en som fick en neutral upplevelse och hon ansåg att chokladen 

smakade som de andra chokladbitarna. När informanterna utvärderas smaken efter 

smaktest tre berättade informanterna med en positiv upplevelse att smaken var krämig 

och mjuk och att chokladen hade en bra och söt smak. Informant 5 beskrev smaken: 

”Den var god, tyckte den var lite mer mjuk och så mer krämig, ljus mjölkchoklad, god, 

söt och bra smak”. Det var en informant som ansåg att chokladen hade en besk smak 

vilket gjorde att hon fick en negativ upplevelse. Det var ingen informant som hade en 

neutral upplevelse.  

 

När smaken för Karl Fazer 200 gram skulle utvärderas i smaktest två beskrev de 

informanterna som fick en positiv upplevelse att chokladen smakade kola och att den 

var söt och god. De informanterna som fick en negativ upplevelse beskrev chokladen 

som att den inte smakade något och att det smakade som billig choklad. Informant 8 

beskrev Karl Fazer 200 gram: “... väldigt mjölkig, näst intill vit choklad, den hade inte 

så mycket kakao i”. Informanterna som fick en neutral upplevelse av chokladen beskrev 

den som att den smakade som de andra och att den var väldigt mild. Deras kommentarer 

gjorde att vi inte kunde förstå om de tyckte om dem eller inte. I smaktest tre utvärderade 

informanterna med en positiv upplevelse smaken som att det var bättre än vad de hade 
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förväntat sig. Det var flera informanter som fick en negativ upplevelse av smaken då de 

ansåg att formen förstörde smaken men att även chokladen smakade billig choklad. 

Informant 12 beskrev en problematik som flera informanter kände gällande smaken på 

Karl Fazer 200 gram: ”Den smakar choklad men inger ingen behaglig känsla i 

munnen”. Det var ingen informant som hade en neutral upplevelse.  

 

  Positiv 

upplevelse 

Negativ 

upplevelse  

Neutral 

upplevelse 
Karl 

Fazer 39 

gram 

Smaktest 2 God, krämig För söt, för torr  

 Smaktest 3 Enda chokladen 

som smakade 

riktig choklad, 

lagom söt, lagom 

med kakao 

Besk Smaken stack inte 

ut, ingen speciell 

smak 

Karl 

Fazer 100 

gram 

Smaktest 2 Bra 

chokladsmak, 

riktig god, 

nougat 

Stack inte ut 

jämfört med de 

andra 

Smakade som de 

andra 

chokladbitarna 

 Smaktest 3 Krämig, mjuk, 

bra smak, lagom 

söt 

Besk smak  

Karl 

Fazer 200 

gram 

Smaktest 2 Kola, söt, god Billig choklad, 

nästan vit choklad 

Smakade som de 

andra, mild 

 Smaktest 3 Bättre än 

förväntat 

Formen förstörde 

smaken, billig 

choklad 

 

En sammanställning av informanternas synpunkter av texten från kapitlet smak 

 

4.7.1 En sammanfattning av smaken 

Efter att informanterna hade smakat de tre olika chokladbitarna, i smaktest två, fick de 

utvärdera vilken choklad de tyckte var godast genom att rangordning chokladbitarna, de 

fick möjligheten att rangordna chokladen på samma plats (se bilaga 6). Den chokladen 

som fick bäst kommentarer och fick den bästa placeringen var Karl Fazer 100 gram. De 

kommentarer som Karl Fazer 100 gram fick var att den var söt, enkel att äta, smälte bra 

i munnen och den passade bra i munnen jämfört med de andra. Ingen av informanterna 

ansåg att chokladen var minst god då det var ingen som placerade Karl Fazer 100 gram 

på sista plats i smaktest 2. 
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Något som var konstigt i detta smaktest var att informanterna ansåg att den som var näst 

bäst var Karl Fazer 39 gram. Det märkliga ligger i att kommentarerna var negativa om 

chokladen och inte positiva även om de rangordnade den högt. De kommentarer som 

förekom var att chokladbiten var dålig på grund av storleken, den var klumpig att äta 

och att det var svårt att tugga chokladen. Det var bara få kommentarer som sa att den 

var god och att formen passade munnen. 

 

Den chokladsort som informanterna tyckte mindre bra om var Karl Fazer 200 gram, när 

de åt den med sked. De kommentarer som förekom var att det var en billig smak, 

formen var konstig och som inte passade i munnen. De positiva kommentarer som 

förekom var att den var god, krämig och att den var lätt att tugga då den var tunnare än 

de andra sorterna. 

 

Även efter det tredje smaktestet, då informanterna fått känna på förpackningarna, fick 

de rangordna de tre chokladbitarna de ätit utefter vilken de tyckte var godast. Vi 

sammanställde deras rangordningar och vi kunde då se att den chokladkakan och 

förpackning som var populärast var Karl Fazer 100 gram, även Karl Fazer 39 gram var 

en populär chokladbit. Karl Fazer 200 gram låg däremot sämre till, Karl Fazer 200 gram 

flest sista plats placeringar.  

 

4.7.2 Tuggprocess och smältningsprocess 

I denna studie observerade vi att alla 15 informanter tuggade chokladen förutom en som 

valde att låta chokladen smälta i munnen. När vi även frågade om de föredrog att tugga 

eller suga på chokladen sa alla att de föredrog att tugga chokladen förutom en. 

Informanterna berättade att när de var hungriga tuggade de ofta chokladen medan om de 

var pigga kunde de låta chokladen smälta i munnen. Informanterna lät även chokladen 

smälta i munnen när de drack något samtidigt som exempelvis juice, vin eller kaffe. 

Informant 8 hade även ett annat sätt att äta choklad på, “ när jag äter med frukt låter jag 

chokladen smälta så det blir en banan och choklad känsla”.  

 

Smaktest två bestod av att informanterna fick äta en hel chokladbit (en ruta) från en 

sked. Testet innefattade frågor om det var jobbigt att äta choklad med sked och hur det 

kändes. Nästan alla 15 informanter tyckte att det var konstigt och jobbigt att äta choklad 

med sked, de ansåg att det var ovant och att de då inte hade någon kontroll över hur 
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mycket choklad de fick i munnen då en del berättade att de hellre hade bitit av en 

mindre bit i från chokladen. Det var inte bara konstigt och jobbigt att äta chokladen utan 

informant 2 beskrev upplevelsen så här: 

“Det var lite annorlunda man är ganska van att ta 

chokladen i handen och få bryta av en bit från en 

förpackning så det var annorlunda. Man fick känna med 

munnen för att se formen och vad det var, annars brukar 

man alltid se och känna med händer för att se det. Nu fick 

man använda tungan och munnen mer för att känna på 

formen”. 

 

Det var en informant som tyckte annorlunda jämfört med de andra 14 informanterna. 

Informant 10 tyckte att skeden gjorde att det blev en lyxigare känsla när hon fick äta 

chokladen.  

 

4.8 Förväntningar 

När det kom till huruvida informanternas förväntningar uppfylldes eller inte, efter att de 

öppnat förpackningen och konsumerat chokladen, skilde sig deras meningar åt. Karl 

Fazer 39 gram upplevde de informanter med en positiv upplevelse att chokladen inte 

smakade lika billigt som den kändes, medan andra blev förvånade över att 

förpackningen innehöll ren choklad då de hade förväntat sig annan typ av godis såsom 

Plopp, Center Riesen eller Geisha. Informant 2 tyckte istället att: “Förpackningen gav 

det jag trodde att den skulle ge mig”.  Det var ingen informant som inte ansåg att 

förväntan de fick inte infriades.  

 

När det kom till Karl Fazer 100 gram fanns det de informanter som blev positivt 

överraskade och andra som blev besvikna för att de trodde att förpackningen skulle 

innehålla choklad av varumärket Marabou. De informanter som fick en positiv 

upplevelse ansåg att de blev positivt överraskade av chokladen och att förpackningen 

inte gav den förväntan som den borde ha gjort. De som fick en negativ upplevelse 

tyckte tvärtom då de hade en högre förväntan av förpackningen som sedan inte infriades 

efter konsumtion.   
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De informanter som fick en positiv upplevelse av Karl Fazer 200 gram fick det då 

förpackningen infriade deras förväntan eller gav inte förpackningen den förväntan som 

den skulle kunna ha gjort. Det var ingen som inte fick en negativ upplevelse eller en 

neutral upplevelse.   

   

4.8.1 Tidigare erfarenheter 

De informanter vi intervjuade hade kunskap och tidigare erfarenheter av choklad då de 

åt choklad minst en gång i veckan. Detta kapitel beskriver informanternas tankar och 

tidigare erfarenheter kring choklad innan de fick provsmaka chokladen i de olika 

smaktesterna då detta var något som verkade påverka deras smakupplevelse. 

 

Informanterna förknippade choklad med glädje och tillfredsställelse. De anser att de får 

en form av lycka och nöjdhet när de äter choklad men att de även använder choklad när 

de är trötta och vill ha energi. Eftersom de anser att de blir glada av choklad berättar de 

även att choklad är en form av tröst och kan ge en lugnande effekt om de är ledsna. En 

av informanterna, 15, beskrev choklad ”... det perfekta sitta-hemma- och-tycka-synd-

om-mig- själv-godiset”.  

 

Informanterna upplevde att det finns en balansgång med att bli glad och nöjd av choklad 

till att bli illamående då de berättar att ibland kan de äta för mycket som då gör att de 

blir illamående. Då vi lät informanterna beskriva choklad generellt framkom de att de 

förknippade choklad med sötsaker, godis, romantik och att det är gott, de förknippade 

även choklad med varumärket Marabou. Informant 8 sa: “Jag tänker på romantik, 

Marabou och så tänker jag på mörk choklad och på vin, för choklad äter jag oftast till 

vin”. Choklad förknippades även av informanterna med lyx då det ansågs vara en 

lyxigare form av godis.  

 

Den formen informanterna ansåg att en chokladbit ska ha är fyrkantig eller rektangulär, 

en del ansåg även att det ska vara olika formen som praliner för att det ska ge en mer 

lyxigare känsla av chokladen. Varumärken som togs upp var Marabou, Cloetta och 

Center. Informant 12 berättade utförligt om hur formen ska vara: 

“Tänker mest att det har med hur behaglig den är i 

munnen, en för stor fyrkantig bit blir ju inte lätt att hantera 
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i munnen och rulla smaken på tungan, en fyrkantig lite 

rundare bit är behagligare i munnen”. 

 

De tillfällen som informanterna brukade äta choklad vid varierade, de flesta ansåg att 

det är något de åt på kvällarna och helgerna. Det var en del som även åt choklad när de 

behövde energi eller blev sugna på något speciellt. Sammanfattningsvis tyckte 

informanterna att choklad är något som ska tillfredsställa, ge lugn och tröst och att 

konsumtion kan ske när informanterna vill lyxa till det på helgerna eller bara när 

informanterna blir sötsugna och behöver tröst eller energi på dagarna. 

 

4.8.2 Minnen 

Efter att informanterna fick möjligheten att smaka på choklad väcktes olika minnen hos 

informanterna, minnena härstammade från deras barndom och alla var av positiv 

karaktär förutom en informants.  Informant 9 hade som barn blivit magsjuk efter att hon 

ätit choklad vilket hade resulterat i att hon avstått ifrån choklad i ungefär tio års tid, men 

nu hade hon börjat äta det igen. Ett positivt minne kom istället från informant 1: 

“Jo den här som var urgröpt i mitten, när jag var liten 

fanns choklad med Flinta-familjen, de chokladbitarna var 

formade på samma sätt, så jag kommer ihåg när jag var 

liten när man samlade på dem där olika figurerna och det 

var så himla kul”. 

 

De informanterna mindes, när de konsumerade choklad, var positiva barndomsminnen 

från resor och positiva händelser. En informant, 4, blev påmind av sin utlandssemester 

när hon hörde och kände på Karl Fazer 200 gram vilket gjorde att hon blev glad och 

tänkte tillbaka till den tiden. Informanterna blev även påminda om andra sorters choklad 

när de kände och hörde på chokladens förpackning. De fick misstankar om att det var 

choklad från Lindt, mörk choklad eller Plopp, Center och Marabou men även Fazer 

förekom som förslag.  Informanterna mindes även hur de fick choklad när de var små 

och det gjorde att en del tänkte på sina far- och morföräldrar. Informant 13 var en av 

informanterna som tänkte på resor för hon började tänka på sommaren och mindes sitt 

sommarställe där de brukade få äta choklad som små och det blev en väldigt positiv 

minnesbild för henne då informanten älskade sitt sommarställe. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel presenteras analysen som syftar till att finna svaren på problem-

formuleringen: Hur påverkar stimuli från produktförpackningen och chokladens 

utformning konsumenternas smakupplevelse? Detta genom att analysera den teoretiska 

referensramen och den empiriska studien.   

 

 

5.1 Känsel 

Känsel är ett av de fem sinnena som konsumenter använder för att bedöma produkter 

med (Hultén et al., 2011). Vi är av uppfattningen att känsel är det sinne som 

konsumenterna får bland sina första sinnesintryck från. Då de först måste ta i en 

livsmedelsprodukt såsom choklad för att ens ha möjligheten att kunna konsumera den. 

Informanterna i denna studie fick främst sinnesintryck via känselsinnet i munnen då de 

fick äta chokladen utan att ta på produkten. De fick vid senare tillfälle också använda 

känselsinnet via händerna då de fick ta och känna på de olika chokladförpackningarna 

och chokladbitarna.  

 

Känselsinnet har vi genom denna studie och genom tidigare studier av såsom Piqueras-

Fiszman et al. (2011) förstått kan ha en inverkan på hur konsumenterna uppfattar olika 

produkter. Därmed går det att påverka konsumenterna till att uppfatta produkter såsom 

företag vill att produkterna ska uppfattas. Frågan som kvarstår för företag, såsom Fazer, 

är då att klargöra hur de vill att sin produkt ska uppfattas och hur de då kan få 

konsumenterna att uppfatta den på rätt sätt med hjälp av bland annat känselsinnet. 

Genom att framförallt få känna på förpackningarna har vi förstått att informanterna fick 

diverse olika förväntningar om vad förpackningarna innehöll. De gissade på allt från 

olika varumärken till olika typer av godis, trots att de blivit tillsagda att de bara skulle få 

smaka ren mjölkchoklad. Vi är därför av uppfattningen att Fazer bör fokusera på den 

förpackningen som informanterna kände igen och som de förknippade med Fazer. Det 

vill säga den förpackningen som tillhörde Karl Fazer 200 gram. Den förpackningen 

består av papper och folie och vi tolkar det som att det är en unik förpackning på 

mjölkchokladmarknaden vilket Fazer kan dra nytta av. Fazer skulle exempelvis då 

kunna använda sig av denna typ av förpackning då de vill dela ut smakprover för att 
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tydligare visa på att chokladen och varumärket bör förknippas med denna förpackning. 

Förpackningen skulle då kunna tillverkas i mindre storlek för att bara omsluta ett par 

chokladbitar som konsumenter skulle kunna få i olika minnesvärda sammanhang.  

 

Så fort möjligheten att ta och känna på en förpackning fanns för informanterna i denna 

studie vittnades det om nyfikenhet, en bättre upplevelse och en förhöjd smak. Peck och 

Childers (2006) visade i sin forskning att det är individuellt bland konsumenter hur de 

upplever en produkt, när de tar på den, vilket även denna studie bekräftade. Då 

upplevelsen bevisligen är så pass individuell är det kanske tur att Karl Fazers 

mjölkchoklad säljs i flera utformningar och förpackningar. Hade chokladen bara sålts i 

en och samma typ av förpackning med samma utformning finns en risk att inte lika 

många gillat chokladen för att det inte tilltalade konsumenternas preferenser.  

 

Trots att studien har vittnat om individuella upplevelser förstår vi att det viktigaste ändå 

är att uppmärksamma att känseln har haft en betydande roll för upplevelsen av 

chokladen. För att lyckas få konsumenter att uppleva sådant som nyfikenhet och en 

godare smak av chokladen tolkar vi det som att det krävs dels en möjlighet för 

konsumenterna att känna på förpackningen, precis som Peck och Childers (2003) 

förespråkar, men också att de på något sätt lockas till att ta på förpackningen. 

Exempelvis genom smakprov i olika sammanhang eller med uppmanande texter på 

förpackningarna som lockar konsumenterna till att ta på förpackningarna. Smakprover 

skulle kunna delas ut vid typiska tillfällen då det händer minnesvärda saker för att 

involvera konsumenternas känslor och minne i högre utsträckning. För att de ska kunna 

minnas en fin stund och sammankoppla Karl Fazers mjölkchoklad till denna stund. 

Exempel på minnesvärda stunder skulle kunna vara på BB eller när konsumenterna 

lyckas med något stort såsom att ta körkort eller genomfört ett stort motionslopp. På 

detta sätt möjliggörs även utvecklingen av en personlig relation till konsumenterna 

(Schifferstein & Desmet, 2007).  

 

Peck och Childers (2003) påvisade också att om möjligheten att ta på en produkt 

försvinner skapas en negativ upplevelse för konsumenten. Denna teori bekräftades i den 

empiriska undersökningen då majoriteten av informanterna upplevde det som jobbigt då 

de själva inte fick ta på mjölkchokladen innan de fick äta den. Det framgick även att 

informanternas upplevelse av chokladen, då de fick känna på den, var individuell och 
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många upplevde olika saker och fick olika intryck av chokladen. Beroende på hur 

chokladförpackningen är utformad upplevde därmed informanterna olika saker och med 

hjälp av känselsinnet fick de olika intryck om vad det var för typ av choklad i 

förpackningen. Genom att först få ta på chokladen med fingrarna blev det också enklare 

enligt informanterna att skapa förväntningar om chokladen. Deras förväntningar har vi 

också förstått påverkade deras smakupplevelse.  

 

Spence och Gallace (2011) är samtidigt inne på hur viktigt det är att förväntningarna 

som skapas när konsumenten känner sig fram på en produkt också infrias, i detta fall vid 

konsumtionen av chokladen. Detta tolkar vi som att en bra och positiv förväntan som 

också infrias leder till en bättre upplevelse och en bättre smakupplevelse. Detta 

resulterar i att Fazer bör vara medvetna om vad de kommunicerar till kunderna genom 

produktförpackningen och utformningen på chokladen då detta skapar förväntningar hos 

konsumenterna. Det företaget kommunicerar till konsumenterna gäller inte bara design, 

färgval och texter på förpackningen. Utan företaget bör även se till sådant som hur 

förpackningen och dess material känns och hur chokladbitarna i förpackningen påverkar 

känslan av förpackningen. Vad informanterna upplevde via sin känsel och vilka intryck 

de fick analyseras vidare genom följande kapitel; textur och konsistens, utformning, 

material, vikt och storlek och temperatur. 

 

5.1.1 Textur och konsistens 

Känselsinnet, genom sina sinnesceller, finns inte bara på huden och fingrarna. Det finns 

också i munnen och den orala haptiska informationen som en konsument får vid 

konsumtion kan påverka konsumentens smakupplevelse (Rosenthal, 1999). Hur känseln 

används skiljer sig dock mellan händerna och munnen (Topolinski & Pereira, 2012). 

Informanterna i denna studie upplevde att då de varken fick se eller känna på chokladen 

med fingrarna innan de smakade chokladen använde de munnen och tungan i större 

utsträckning. Detta för att ta reda på vilken form chokladbiten hade men också vilken 

textur och konsistens. Vi tolkar det som att medvetenheten hos informanterna om att de 

faktiskt utvärderade chokladen med hjälp av känsel i munnen förstärktes då de inte hade 

någon möjlighet att se på eller att ta på chokladbiten.  

 

Texturen och konsistensen kan ha en viktig betydelse för konsumenters 

produktutvärdering och detta är något som den orala haptiska känseln utvärderar i hög 
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grad (Biswas et al., 2014a). Just när det kommer till choklad har förmågan att använda 

känseln i munnen visat sig vara avgörande för att konsumenter också ska kunna 

beskriva chokladen (Thamake et al, 2009). Vi tolkar detta som att känseln på fingrarna 

ger en annan haptisk information än den informationen människan kan få från känseln i 

munnen. Den haptiska informationen bör således delas in i två delar; den haptiska 

information som konsumenterna får från händerna och den haptiska information de får 

från munnen. Med munnen och fingrarna bedöms således också olika aspekter av en 

produkt, förpackningsmaterialet bedöms bara med hjälp utav fingrarna. Därför bör 

medvetenheten om hur förpackningen känns i handen vara stor då nya förpackningar 

utformas. Utformningen på chokladen är istället det som bör tilltala känseln i munnen 

och skicka positiva signaler genom den haptiska informationen till hjärnan. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till är att informationen som hjärnan får, både från fingrarna och 

från munnen, måste överensstämma med varandra. Det är på grund av att en enhetlig 

upplevelse ska kunna skaps, annars finns en risk, enligt Hultén et al. (2011), att 

konsumenterna blir missnöjda. Detta kan bero på att en förväntan skapas då 

konsumenten tar i en chokladbit, om munnen sedan inte upplever det som hjärnan 

förväntat sig resulterar det i en missnöjd konsument som inte fick äta det han/hon 

förväntade sig.  

 

Enligt Institute of Food Science and Technology (2009) blir texturen på produkten 

viktig för konsumentens upplevda smak, en dålig textur kan göra att en annars god 

produkt smakar sämre. De menar också att textur och konsistens kan bedömas genom 

att bara se på ett äpple med rynkigt skal. Då bedömer konsumenterna det som att äpplet 

inte är färskt och därmed dragit slutsatsen om att det inte är gott. Vi är av uppfattningen 

att detta i hög grad har att göra med konsumentens förväntningar. Om inte texturen eller 

konsistensen på en specifik produkt är som konsumenten har förväntat sig i förväg 

uppfattas texturen och konsistensen som dålig. Detta visar problematiken kring vad en 

bra textur och konsistens är och vad som upplevs som en god textur eller konsistens. 

Den bedömningen är individuell eftersom varje konsumenten har personliga 

preferenser, inte bara när det kommer till äpplen utan även när det kommer till choklad. 

I denna studie var det dock svårt för informanterna att skilja på utformningen på en 

chokladbit och själva texturen på chokladbiten. Då studien inte påvisade vilken den 

bästa texturen var är detta inte heller något vi kan uttala oss om. Vi är ändå av 
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uppfattningen att Fazer bör vara medvetna om att faktorer såsom texturen ändå kan ha 

en påverkan på hur chokladen upplevs av konsumenterna.  

 

Biswas et al. (2014a) påvisade i sin studie att sådant som textur och hårdhet, alltså 

konsistens, kan påverka den omedelbara smakuppfattningen. Den omedelbara 

smakupplevelsen förstördes för ett antal informanter då de konsumerade Karl Fazer 39 

gram. Den beskrevs som för stor vilket resulterade i att det blev för mycket choklad i 

munnen för dessa informanter och denna chokladbit upplevdes även som hårdare än 

övriga. Chokladbitarna uppfattades generellt olika av olika informanter, även när det 

kom till konsistensen. För Fazer kan det därför bli viktigt att undersöka större 

konsumentgrupper för att se till hur de uppfattar sådant som textur och konsistens. 

Anledningen till detta är för att få en bild av alla olika individuella sinnesintryck som 

konsumenterna upplever och för att förstå vilka olika haptiska egenskaper som 

konsumenterna föredrar.  

 

Biswas et al. (2014a) beskriver att det idag till och med är vanligt att företag ändrar på 

sina produkters haptiska egenskaper bara för att locka till sig flera konsumenter som har 

olika preferenser. Då Fazers chokladbitar redan innehar olika haptiska egenskaper är vi 

av uppfattningen att dessa skulle kunna uttryckas tydligare i beskrivningar av varje 

choklad på förpackningen, trots att det är samma grundläggande smak på chokladen. 

Detta kan leda till att beskrivningen väcker de haptiska känslorna hos konsumenterna 

och därmed skapar en bättre smakupplevelse. Ett exempel på en haptisk beskrivning för 

att beskriva Karl Fazer 39 gram kan vara: ”Samma goda smak, bara i lite större 

format” eller ”En ljuvlig smak i hårt format”, då informanterna upplevde chokladbiten 

som stor men också som hård. På detta sätt kan konsumenterna skapa sig en tydligare 

förväntan om vad förpackningen kommer innehålla. Dessa små beskrivande texter 

skulle även kunna hjälpa till med att guida konsumenterna rätt så att de kan välja den 

choklad som passar dem och deras smakpreferenser. Annars finns det en risk att de 

väljer fel choklad som inte stämmer med deras preferenser. Vilket kan leda till en sämre 

upplevelse och smakupplevelse. 

 

5.1.2 Utformning 

Känselsinnet, till skillnad från andra sinnen såsom doft, syn och hörsel, är ett sinne som 

stimuleras vid direkt fysisk kontakt (Krishna, 2010). Det var därför vi valde att låta 
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konsumenterna i ett av smaktesten också ta i de chokladbitar som de stoppade i munnen 

för att kunna utvärdera dess utformning noggrannare. När det kommer till mörk choklad 

har det visat sig att konsumenter föredrar en rektangulär utformning av chokladbiten 

med en rundare ovansida (Lenfant, 2013). Trots att Karl Fazer 39 gram har en 

rektangulär form med en rundad ovansida var det inte lika många informanter som 

föredrog Karl Fazer 39 gram. Inte i jämförelse med Karl Fazer 100 gram, som ändå har 

en liknande form, bara lite tunnare och mindre. Informanterna menade att Karl Fazer 39 

gram var för stor och upplevde det som att det blev för mycket choklad i munnen. 

Flertalet informanter var av den uppfattningen att chokladbitar med den “typiska” 

formen, såsom Karl Fazer 100 gram, passade bättre i munnen. Framförallt i gommen då 

den låg bra vilket kan ha att göra med att de också tyckte att den smälte bra i munnen.  

 

Lenfants (2013) slutsatser kring mörk choklad borde då även kunna gälla för 

mjölkchoklad. Då vi förstod att informanterna gillade Karl Fazer 100 gram i större 

utsträckning som också hade en rundare ovansida men som var lite tunnare. Detta tolkar 

vi som att Fazer bör utnyttja utformningen som är rund på ovansida men lite tunnare när 

de vill att konsumenterna ska njuta och låta chokladen smälta i munnen. Då den kan 

bidra till att öka njutningskänslan av chokladen. Karl Fazer 39 gram däremot kan Fazer 

marknadsföra som en choklad konsumenterna tar när de är stressade och vill lätta sitt 

chokladbegär. Genom den lilla förpackningen får de då ändå en ordentlig chokladbit 

som förhoppningsvis kan bidra med en lugn och god stund. Detta resulterar i att Fazer 

kan marknadsföra de olika chokladförpackningarna i samband med de tillfällen de ska 

konsumeras i för att öka chansen till den ultimata smakupplevelsen för konsumenten.   

 

Informanterna bedömde även utformningen på Karl Fazer 200 gram. Chokladen 

upplevdes som konstig och att den inte låg bra i munnen men även taggig, kantig och 

vass var ord som användes för att beskriva upplevelsen av att äta denna chokladbit. 

Samtidigt fanns det undantag, det fanns informanter som föredrog utformningen på Karl 

Fazer 200 gram då de ansåg att chokladen fick en bättre karaktär och att den kändes mer 

genomtänkt. Vi tolkar att informanternas negativa upplevelse av utformningen kan ha 

berott på att utformningen på denna chokladbit kan upplevas som en ovanlig form. Den 

skiljer sig i utformningen i jämförelse med Karl Fazers övriga chokladbitar som är 

rundare på ovansidan. Samtidigt som de som gillade utformningen på denna chokladbit 

föredrog den för att formen var just annorlunda. Dessa informanter tolkar vi det som 
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tillhörde en grupp av konsumenterna som inte alltid väljer samma choklad i hyllan. De 

var mer öppna för att testa nya saker än andra informanter. Med tanke på hur 

informanterna uppfattade chokladen och vilka informanter som tyckte att den var god 

skulle Fazer kunna utnyttja ”urgröpningen”. Detta kunde ske genom att marknadsföra 

produkten för dem som vill prova något nytt och spännande och inte bara den 

”normala” mjölkchokladen som finns på marknaden.  

 

Det vi noterat, precis som Biswas et al. (2014a) också påpekar, är att de olika 

informanterna föredrog olika former på chokladen, alltså olika haptiska egenskaper. 

Även formen är något som Fazer därmed skulle kunna anpassa i större utsträckning 

utefter vad deras konsumenter faktiskt föredrar. Det kan anses märkligt att samma 

mjölkchoklad idag gjuts i olika utformningar men då vi efter studien har förstått hur 

olika informanternas preferenser är kan det till och med vara så att det skulle behövas 

fler former på chokladbitarna att välja på. Detta på grund av att varje konsument ska ha 

möjligheten att hitta sin favorit. Det är inte bara konsumenternas preferenser som är 

individuella utan konsumenterna har också generellt sett blivit mer individuella på 

marknaden (Godson, 2009). Vilket vi också tolkar som att konsumenterna vill bli 

behandlade som, individer vars produkter bara är till för dem och deras behov. Tänk dig 

då att få köpa en choklad som är utformad för dig, efter dina önskemål som gör att du 

får den absolut godaste chokladen och den bästa upplevelsen. På liknande sätt såsom 

Coca Cola har använt vanliga förnamn på sina flaskor för att göra dem mer individuellt 

anpassade och tilltala konsumenterna på ett annat plan kan Karl Fazer försöka utforma 

en mer individanpassad mjölkchoklad. I alla fall en mjölkchoklad som upplevs mer 

individanpassad.  

 

Det som vi upplever blir viktigt i denna djungel av olika förpackningar och 

utformningar på chokladen är att Fazer guidar sina konsumenter rätt. Att de hjälper sina 

konsumenter på vägen mot sin personliga favorit. För skulle konsumenterna köpa den 

chokladkaka som innehåller en utformning på chokladbiten som de egentligen inte 

tycker om finns det en risk att Fazer därmed förlorar kunder då de inte fick den 

upplevelse de förväntat sig. Bara för att konsumenten inte lyckades hitta den modellen 

som passade deras preferenser bäst. Detta skulle kunna göras genom korta och koncisa 

beskrivningar på förpackningen; ”För dig som gillar en lite kaxigare form med stark 

karaktär”, ett exempel på hur Karl Fazer 200 gram skulle kunna beskrivas som, efter 
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hur informanterna i denna studie upplevde den chokladbiten. Eller så skulle chokladerna 

kunna personifieras genom att beskriva samma choklad som: ”En kaxig typ med en 

stark karaktär men med en mjuk insida”. Detta för att knyta an mer till sina 

konsumenter och för att de då skulle få möjligheten att identifiera sig med chokladen i 

större utsträckning. Även om konsumenterna inte skulle känna igen sig exakt i 

beskrivningarna kanske de skulle kunna tänka sig att köpa den chokladen vars 

beskrivning visar vilken typ av person de själva skulle vilja vara.  

 

5.1.3 Förpackningsmaterial 

Det första som konsumenter kommer i kontakt med när de tar i en chokladförpackning 

är dess material. Genom materialet har vi noterat att informanterna kunde skapa sig 

förväntningar om dess innehåll men även uttala sig om hur förpackningen såg ut trots 

att de hade ögonbindel på sig. Vi tolkar det som att genom den känsla som materialet 

gav informanterna kunde de skapa sig en mental bild av hur förpackningen såg ut och 

vad den innehöll.  

 

Då informanterna testade Karl Fazer 39 gram upplevde vissa förpackningsmaterialet 

som plastigt och tyckte att materialet inte bidrog till några höga förväntningar eller 

lockade till konsumtion. Samtidigt fanns det de som tyckte att materialet kändes som 

det material som det normalt brukar vara på choklad. Kombinationen av dessa åsikter 

kan tyda på att chokladförpackningar generellt inte är särskilt välutformade för att bidra 

med bättre förväntningar till konsumenterna. Förpackningarna kanske rent av är 

intetsägande och inget som konsumenten noterar i sin jakt på choklad då ingen på 

marknaden aktivt försöker stimulera konsumenternas sinnen. En välutformad 

förpackning med en typ av material som tilltalar konsumenterna och som aktivt 

stimulerar deras sinnen är vi av uppfattningen skulle kunna bidra till att ett varumärke 

såsom Fazer särskiljer sig på marknaden. Samtidigt så skulle denna typ av förpackning 

kunna bidra till känslan av lugn och lyx.  

 

Trots att några informanter tyckte att materialet på Karl Fazer 39 gram var lätt att ta sig 

in i upplevde andra det som svårare. Däremot upplevdes det som att det bidrog till en 

exklusivare känsla vilket bekräftar forskningen genomförd av McDaniel och Baker 

(1977). Materialet upplevdes även som starkt vilket också bidrog till informanternas 

slutsatser om att chokladen var exklusivare. Det intressant är att informanterna bedömde 
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chokladen som exklusivare och dyrare då förpackningsmaterialet upplevdes som 

starkare och svårare att komma in i. Detta innebär att Fazer bör tänka på hur de vill att 

konsumenterna ska uppleva deras choklad. Är det en dyrare choklad som ska upplevas 

som exklusivare bör detta även framgå av sådan som materialet genom att exempelvis 

vara slitstarkt. Förpackningen bör även vara svår att komma in i då informanterna ansåg 

att det gjorde chokladen lyxigare. Detta innebär att konsumenterna skapar sig bevisligen 

en uppfattning om vad det är för choklad de ska äta innan de stoppar den i munnen bara 

genom att ta på förpackningen och därför blir sådant som materialval en viktig fråga.    

 

När det kom till Karl Fazer 100 gram bedömdes den förpackningen flertalet gånger som 

en Marabou-chokladkaka efter hur den kändes både när det kom till dess vikt men även 

dess förpackningsmaterial. En informant hade genom tidigare erfarenheter av Marabous 

chokladkakor till och med en tydlig bild av hur förpackningen skulle öppnas. Då 

förpackningen till Karl Fazer 100 gram inte är utformad på samma sätt gick det inte att 

öppna förpackningen på det sätt som informanten förväntat sig. Detta tolkar vi som ett 

bevis på att Marabou är en större aktör på den svenska marknaden när det kommer till 

mjölkchoklad vilket gjorde att informanterna i denna studie relaterade till Marabou i 

hög utsträckning. Även då informanterna fick testa samma chokladbit utan att ta i 

förpackningen upplevdes chokladbiten som att den tillhörde varumärket Marabou då 

också utformningen på chokladbiten kändes igen. Kanske skulle ett annorlunda material 

på Karl Fazer 100 gram göra att informanterna då inte förknippade förpackningen med 

deras största konkurrent utan att de tydligare profilerade sig som Karl Fazer på 

marknaden. Å andra sidan måste det inte vara dåligt att förknippas med Marabou de 

kanske kan dra nytta av det istället. Att få konsumenter att istället köpa Karl Fazer 

kanske är lättare om de får lära känna varumärket genom en produkt som Karl Fazer 

100 gram som har en utformning och ett förpackningsmaterial som konsumenterna 

redan känner till. Då kanske de lättare kan koncentrera sig på att känna den goda 

smaken. Då detta var en choklad som många informanter föredrog är vi av 

uppfattningen att Fazer inte bör ändra på utformningen eller paketeringen av denna 

produkt. De bör istället i sin kommunikation kommunicera ut chokladen som en 

choklad som har samma goda smak som Karl Fazer 200 gram men med en bättre 

förpackning.  
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Kommunikationen till konsumenterna skulle även kunna göra att Fazer särskiljer sig 

från sina konkurrenter. Genom att se Marabou som den ”barnsligare” chokladen på 

marknaden, med sina skrikiga färger och diverse olika smaksättningar. Skulle Karl 

Fazer kunna positionera sin choklad som en ”vuxnare” och mer mogen choklad som 

finns till för att låta sina konsumenter njuta i vardagen. Marabou, eller choklad av något 

annat varumärke, kan då vara den choklad som konsumenterna köper till sina barn 

medan Karl Fazer positionerar sig som den chokladen som föräldrarna har lyxen att ta 

fram när barnen har gått och lagt sig och behöver en lugn och fridfull stund 

tillsammans.   

 

Genom att kommunicera ut en bild av att Karl Fazer är chokladen som ska ätas då 

konsumenten är ute efter att finna den lugna och njutningsfulla stunden på dagen, som 

informanterna i denna studie upplevde att choklad bidrog med, upplever vi att Karl 

Fazer tydligare kan särskilja från Marabou. På liknande sätt som ett chips-varumärke 

har lyckats profilera chips som att vara det givna valet till ”fredagsmyset” skulle Karl 

Fazer-chokladen kunna profilera sig som att vara det givna valet efter en lång och 

stressig arbetsdag. Vi är av uppfattningen att det finns många konsumenter på 

marknaden som skulle känna igen sig i en sådan reklam och känna behovet efter något 

rogivande, njutningsfullt och lättillgängligt som kan förgylla deras vardag, vilket då 

skulle vara Karl Fazers mjölkchoklad. På samma sätt kan chokladen lyftas fram i andra 

sammanhang i reklam, exempelvis de minnesvärda stunderna som vi tidigare varit inne 

på.   

 

Förpackningen som Karl Fazer 200 gram låg paketerad i skilde sig från de andra typiskt 

”plastiga” förpackningarna med sitt papper och folie. Vi tolkar det som en förpackning 

som förknippades med just Fazer då informanter kunde känna sig till vilket varumärke 

som förpackningen tillhörde. Då en förpackning anses vara ett bra hjälpmedel för att 

skapa en image hos konsumenterna (Hultén et al., 2011) tolkar vi därmed att Fazer har 

lyckats att göra sig kända hos konsumenterna via denna då typiska Fazer-förpackning. 

Därmed är vi av den uppfattningen att de bör utnyttja förpackningsmaterialet i större 

utsträckning för att skapa större igenkänning på marknaden. Då de bevisligen lyckats 

bygga sin image kring just denna pappers- och folieförpackning hos konsumenterna.  
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Förpackningsmaterialet på Karl Fazer 200 gram upplevdes också som lyxigare och 

dyrare än plastförpackningar vilket vi tolkar som att det bidrog till bättre förväntningar 

hos informanter än vad plastförpackningarna bidrog med. De som tvärtemot inte tyckte 

pappret kändes lyxigt kan vara påverkade av att de heller inte trodde att det skulle hålla 

lika bra som plastförpackningarna. Detta tolkar vi som att det kan vara en följd av hur 

de i sitt vardagliga liv konsumerar choklad. De kanske gillar att ta en chokladbit och 

sedan spara resten av chokladkakan och därför var hållbarheten i förpackningsmaterialet 

viktigt för dem. Åter igen har vi en viktig aspekt för Fazer att se till, hur konsumenterna 

gör när de konsumerar sin chokladkaka. Då vi tolkat det som att det kan finnas en 

koppling till vilken av förpackningarna de väljer att konsumera. Även detta är då något 

som skulle kunna framgå i Fazers kommunikation mot konsumenterna. Genom att 

påvisa att de är medvetna om att de olika chokladkakorna köps vid olika tillfällen. För 

när konsumenterna konsumerar chokladen vid olika tillfällen skulle konsumenterna 

kunna uppleva en känsla av att Fazer ”känner” dem. Att Fazer vet att jag gillar att ta en 

rad choklad och sedan spara resten av chokladkakan i kylen. Eller att jag brukar köpa 

den största förpackningen när jag vill bjuda min familj på något lyxigt och gott. Då är vi 

av uppfattningen att en starkare relation kan byggas mellan Karl Fazer som varumärke 

och konsumenterna.  

 

5.1.4 Vikt och storlek 

Vikten och storleken på chokladförpackningarna noterade vi hade betydelse först och 

främst för vad informanterna trodde att det var för produkt de hade i sin hand och vilka 

förväntningar de fick. När vi bara ser till förpackningarnas vikt och storlek bedömdes 

Karl Fazer 39 gram och Karl Fazer 100 gram på liknande sätt, trots deras viktskillnad. 

Båda förpackningarna upplevdes som av lagom storlek och upplevdes som passande då 

informanterna kände ett begär efter choklad. Choklad är den produkt som flest 

människor känner ett begär efter (Weingarten och Elston, 1991). Vilket gör att vi är av 

uppfattningen att just dessa chokladförpackningar lämpa sig väl till tillfällen av ett akut 

begär av choklad. Detta är något vi är av uppfattningen kan vara viktigt att tänka på för 

Fazer, i vilket sammanhang konsumenterna tycker att produkten i fråga passar. Då kan 

det bli lättare att marknadsföra produkten till just det specifika sammanhanget och 

konsumenterna kan lättare se sig själva använda sig av produkten då de känner igen sig i 

exempelvis en speciell vardagssituation.  
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Informanterna beskrev Karl Fazer 39 gram som något lättillgängligt nära kassan i 

mataffären som konsumerades på väg hem från jobbet för att akut släcka hungern. Vi 

uppfattar detta som att just denna storlek på chokladen och dess förpackning kanske kan 

smaka bättre i stressen på väg hem från jobbet när kroppen skriker efter energi och mat. 

Det är helt enkelt inte den typen av chokladstorlek som konsumenterna kan tänka sig 

köpa då ska köpa något gott till efterrätt till sina vänner. Därmed är vi av uppfattningen 

chokladen tydligare borde marknadsföras i det sammanhanget, att denna mindre 

chokladförpackning då kan bli svaret på den tröttsamma, grå och tråkiga vardagen då 

energin är på noll. Då kommer Karl Fazer 39 gram in i bilden och förgyller vardagen.  

 

Informanterna förknippade den största chokladkakan, Karl Fazer 200 gram, med något 

lyxigt och något som därför passade vid finare tillfällen. Choklad uppfattades generellt 

som något lyxigt och en större mängd av det kan därför ha resulterat i att det upplevdes 

som något extra och som känns lite finare. Enligt Piqueras-Fiszman et al. (2012) har 

tyngden betydelse för hur gott en produkt smakar. Då en av informanterna till och med 

kopplade den lyxiga känslan medvetet just till vikten av förpackningen kanske detta är 

kunskap som bör tas till vara på. Har den tyngre chokladförpackningen en sådan 

betydelse för hur konsumenten upplever chokladen och därmed påverkar smaken av den 

kanske det till och med skulle gå att på något sätt utforma förpackningen så att den 

upplevs som tyngre av konsumenterna och därmed godare och lyxigare.   

 

5.1.5 Temperatur 

Ytterligare en faktor som vi såg till för att se hur stimuli kan påverka smaken var 

temperaturen på choklad. Institute of Food Science and Technology (2009) har påvisat 

att vissa konsumenter föredrar choklad som legat i kylskåpet och blivit kallare, hårdare 

och därmed fått en annan konsistens. Temperaturen som chokladen serveras i kan 

därmed ha betydelse för konsumentens smakupplevelse. I det första smaktestet i den 

empiriska datainsamlingen bedömdes den rumstempererade chokladbiten som godare. 

Då den enligt recensionerna fick en bättre och djupare smak än den kalla chokladen. 

Den rumstempererade chokladen bedömdes även som godare då den smälte lättare i 

munnen. Den kalla uppfattades däremot som för hård, vilket resulterade i att det fanns 

informanter som fick ont i tänderna. De hade även svårigheter med att uppfatta smaken 

från den kalla chokladen. Det var få informanter som föredrog den kalla då de ansåg att 

den rumstempererade var för mäktig och för att de gillade en hårdare choklad. Trots 
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dessa upplevelser vittnade vissa informanter att de i vanliga fall föredrog att äta choklad 

som var kall och som kom direkt från kylskåpet.  

 

Detta påvisar att informanterna äter chokladen på olika sätt och detta kan också bli 

viktigt för Fazer att tänka på i sin kommunikation ut till konsumenterna. De som 

föredrar en kyld choklad kanske också skulle föredra att köpa chokladen kyld istället för 

att bara ha den rumstempererade chokladen att välja på i livsmedelsbutiker. För varför 

säljs chokladen bara i rumstempererad format idag då det bevisligen finns konsumenter 

som föredrar en kallare choklad? Varför inte erbjuda konsumenterna det de vill ha, 

redan i butiken? Det kan bli svårt för Fazer att styra själva konsumtionstillfället, det 

dem däremot kan göra är att vägleda konsumenten till att få den ultimata 

chokladupplevelsen utefter just konsumentens specifika preferenser. Alltså bör de 

möjliggöra konsumtion i större utsträckning även för de konsumenter som föredrar en 

kall chokladbit.  

 

5.2 Hörsel 

Hörsel är ytterligare ett sinne som kan påverka konsumenternas smakupplevelse. Det är 

viktigt att företag använder och utnyttjar konsumenternas hörselsinne för att skapa 

förväntningar hos konsumenterna vid konsumtion (Solomon et al., 2010). Till och med 

kan humöret och känslorna hos en människa sammankopplas till ljud (Lindstrom, 

2005). Precis som choklad kan kopplas samman till ett bättre och gladare humör efter 

konsumtion (Macht och Dettmer, 2006). Detta uppfattar vi som att ljud och choklad 

därmed är en bra kombination som verkligen kan påverka konsumenternas känslor. 

Stimuli i form av ljud i denna studie kom från chokladförpackningarna som testades och 

själva chokladen när den tuggades. Ljudet som uppstod då informanterna tog i 

förpackningen beskrevs bland annat som ett typiskt ”choklad-ljud” och det upplevdes 

som ett lockande ljud något som kan användas genom reklam och kommunikation till 

kunden.  

 

En informant i denna undersökning kunde till och med beskriva vilken sort chokladen 

var av beroende på vilket ljud som produkten gav informanten. För en 

chokladtillverkare är det därmed viktigt att förpackningens material framkallar ett ljud 

som konsumenterna tycker om och som då kan skapa just detta, känslor och förväntan. 
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Även själva produkten vid konsumtion kan framkalla ett ljud som kan påverka 

konsumenternas smakupplevelse såsom hårdheten i chokladen. Vad informanterna 

upplevde via sin hörsel och vilka intryck de fick analyseras vidare genom följande 

kapitel; hårdhet och material.  

 

5.2.1 Hårdhet 

Det ljud som uppstår av en produkt kan även det påverka konsumenternas utvärderingar 

av produktens smak då det visat sig att när ett krispigt chips-ljud ökade i volym 

förbättrades konsumenternas smakupplevelse (Zampini och Spence, 2004). I denna 

undersökning observerade vi att konsumenterna inte uppskattade chokladen när den var 

för hård och framförallt inte det ljud som uppstod då de bet i en hård chokladbit. Vi 

observerade vilken skillnad de fanns mellan ljudet från den kalla och den 

rumstempererade chokladbiten. När informanterna bet av den kalla chokladbiten lät det 

mer än när de konsumerade den rumstempererade chokladbiten vilket upplevdes som 

obehagligt. Vi är av uppfattningen att informanternas starka reaktion om att 

chokladbiten som legat kyld var hård förstärktes av ljudet som uppstod då de bet i 

chokladbiten. De pratade inte om en hård chokladbit som något positivt och ljudet 

tolkar vi som en bidragande faktor till att deras upplevelse försämrades. Detta gör att vi 

inte uppfattar choklad som tillhör den kategori livsmedelsprodukter där smaken förhöjs 

när produkten vid konsumtion exempelvis har ett krispigt ljud. Detta innebär för Fazers 

del att de inte bör kommunicera ut i sin marknadsföring att chokladen låten när 

konsumenterna tar en tugga utan de ska istället fokusera på andra ljud som uppstår av 

exempelvis förpackningsmaterialet.  

 

5.2.2 Förpackningsmaterial 

Material är en del av förpackningen som påverkar konsumenternas upplevelse 

(Armstrong et al., 2009). Tack vare förpackningsmaterialet fick informanterna i denna 

studie ett begär. De kände sig sugna på choklad och förväntansfulla då de kände på och 

hörde ljudet från Karl Fazer 39 gram och Karl Fazer 100 gram. Då de däremot kände på 

förpackningen till Karl Fazer 200 gram, som istället för det ”plastiga” materialet bestod 

av papper och folie, upplevde de att förväntningarna förbättrades och att minnen från 

barndomen väcktes till liv. Detta påvisar hur stor påverkan förpackningsmaterialet och 

ljudet från detta hade på informanternas förväntningar om chokladen. Därmed bekräftas 
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Lindstroms teori om att minnen kan väckas till liv via olika ljud. Om det är så att ljudet 

från förpackningsmaterialet har en sådan stor påverkan på alla konsumenter är vi av 

uppfattningen att detta ljud bör tas tillvara på. Ljudet skulle till och med kunna 

användas i reklam för Fazers choklad för att väcka känslor och förväntningar hos 

konsumenterna då de förhoppningsvis känner igen ljudet och förknippar det till godis 

och choklad likt informanterna gjorde i denna studie. Detta innebär att ljudet från Karl 

Fazer 200 grams förpackning bör vara med i exempelvis reklamfilmer för 

konsumenterna, då detta kan väcka minnen och känslor hos konsumenterna. Detta 

innebär att Fazer skulle kunna skapa en personlig relation till sina konsumenter via 

hörselsinnet.  

 

5.3 Syn 

Synen är det sinne som enligt Hulten et al. (2011) och Lindstrom (2005) är det mest 

dominerade sinnet när vi bedömer och utvärderar en produkt. Konsumenter bedömer 

produkter med hjälp av dess färg, form, storlek och det symboliska i produkter (Creusen 

och Schoormans, 2005). Detta tolkar vi som att det är viktigt för ett företag att tänka på 

dessa parametrar för att locka konsumenterna till köp. Framförallt är det viktigt att 

produkten infriar de förväntan som förpackningen ger konsumenterna när den 

konsumeras. Det är även viktigt att informationen på förpackningen skapar en positiv 

bild av produkten. Smakupplevelsen kan påverkas negativt av synintryck då exempelvis 

konsumenterna ser vilket varumärke det är kan det skapa en negativ inställning till 

varumärket på grund av tidigare erfarenheter från det (Solomon et al., 2010).  

 

5.3.1 Design och estetisk smak 

Designen, med hjälp av konsumenternas egna estetiska smak, är ytterligare ett sätt för 

konsumenter att bedöma en produkt innan konsumtion (Hoyer & Stokburger-Sauer, 

2012). Produkter med ett estetiskt tilltalande yttre hade en fördel mot standardiserade 

produkter, även om de standardiserade produkterna är utav ett välkänt varumärke 

(Reimann et al., 2010). Vi tolkar detta som att designen på Karl Fazers 

chokladförpackningar designmässigt ligger bra till så länge de är estetiskt tilltalande. 

Den stora frågan är bara vad som är estetiskt tilltalande? I denna undersökning ansåg 

informanterna att den förpackning som såg godast ut var Karl Fazer 100 gram och Karl 

Fazer 200 gram. De ansåg att Karl Fazer 100 gram gav en glans och en lyxig känsla 
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däremot var det en del som tycket att den såg billigare ut än Karl Fazer 200 gram som 

hade ett mer traditionellt utseende som de tyckte var ovanligt idag på marknaden. Detta 

resulterar återigen att informanterna föredrog olika designer och de tilltalades av olika 

aspekter på förpackningarna. Det går alltså inte att dra någon slutsats om vad alla, eller 

åtminstone många, skulle tycka var en snygg och estetiskt tilltalande förpackning. 

Preferenserna är individuella, då informanterna uppgav att förpackningarna ingav en 

lyxig känsla vilket ändå tyder på att de blev tilltalade av förpackningarna i någon 

utsträckning. Detta innebär att det är viktigt för Fazer att ha flera förpackningar för att 

tilltala flera individers preferenser, även när det kommer till dess utseende.  

 

Olika färger kan påverka konsumenternas känslor, imagen konsumenterna får av ett 

varumärke men också deras dagliga val i livsmedelsbutiken kan bli påverkad av färg 

(Salomon et al., 2010). En svag blå färg ger konsumenter ett lugn medan marinblått kan 

förknippas med beroende. Den blåa färgen kan också bidra med en kall känsla av 

varumärket till konsumenter (Bellizzi et al., 1983). Informanterna i denna studie tyckte 

att det var viktigt att en förpackning ser lockade ut men att färgerna även ska locka 

konsumenterna så att chokladen ser god ut på förpackningen. När de utvärderade Karl 

Fazers design fick informanterna intrycket av ett seriöst varumärke jämfört med 

konkurrenten Marabou och menade att det var just den blå färgen som bidrog med den 

lyxiga känslan. Färgvalet på Karl Fazers förpackningar upplevdes av en informant som 

dovare vilket resulterade i att informanten uppfattade chokladen också som nyttigare. 

Den gula förpackningen som konkurrenten Marabou har sticker kanske ut mer i 

butikshyllan då konsumenterna först lägger ögonen på chokladhyllan. Vi är därför av 

uppfattningen att Karl Fazers förpackningar istället kan särskilja sig i godishyllan 

genom de lyxiga och dova färgerna. Då de kan upplevas som nyttigare av 

konsumenterna är vi av uppfattningen att det står till Fazers fördel. Detta är återigen ett 

argument till varför Karl Fazer borde positionera sig på marknaden som en lite mer 

vuxen och mogen choklad då den genom den lyxiga känslan kan bidra ännu mer till den 

lugna och härliga stunden i vardagen. Karl Fazer bör därmed bli chokladen som 

konsumenterna köper för att skämma bort sig själva för att skapa känslan av att de är 

värda den lyxen; ”För din lyxiga stund i vardagen”.  

 

Den produktbild som företag väljer att ha på sina produktförpackningar är ett viktigt 

bidrag till den estetiskt tilltalande förpackningen. För bilden är inte bara en presentation 
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av förpackningens innehåll utan konsumenter kan genom bilden få en positivare attityd 

till förpackningen och dess innehållande produkt, om bilden är bra och representativ 

(Underwood & Klein, 2002). Informanterna i denna studie noterade att nyansen på 

bilderna av chokladen på förpackningarna var olika. Därför hade de svårt att förstå att 

det var samma choklad som alla förpackningar faktiskt innehöll. De upplevde det som 

att bilden på chokladen på förpackningen till Karl Fazer 100 gram såg ut som en 

mörkare choklad med högre kakaohalt. Detta uppfattar vi som ett problem för 

varumärket, om inte produkterna ser enhetliga ut blir det svårt för konsumenten att 

identifiera chokladen och förstå vad förpackningarna innehåller. Vi är av uppfattningen 

att konsumenter som gillar mjölkchoklad måste för den skull inte gilla choklad med 

högre kakaohalt. Detta kan resultera i att konsumenter som inte gillar mörk choklad 

direkt bortser från de förpackningar som har en mörkare bild av chokladbiten på sig. Vi 

är därför av uppfattningen att Fazer bör förtydliga för konsumenterna att 

förpackningarna innehåller samma chokad för att lära konsumenterna och leda dem rätt 

på vägen mot att hitta sin personliga favorit. Detta bör dock grunda sig i att nyansen på 

chokladen är samma på alla förpackningar så att konsumenterna upplever det som 

samma choklad och att reklam sedan förtydligar detta.   

  

5.4 Doft 

Doftsinne är ett sinne som förstärker smaksinnet. Doftsinne är ett sinne som kan väcka 

minnen hos konsumenterna, både av positiva och negativa karaktär (Lindstrom, 2005). 

Detta för att doften är individuellt då alla individer har olika preferenser för varje doft 

(Solomon et al., 2010). I denna undersökning fick informanterna försöka beskriva 

doften av choklad vilket var svårt för informanterna även om de luktade på den. De 

upplevde att det inte var en doft som stack ut. De informanter som beskrev doften var 

eniga om att chokladen doftade söt men fet kakao och hade en mjölkig doft. De tyckte 

även att doften var frestande och att det doftade karamell och nöt. Vi uppfattade det som 

att det var lättare för informanterna att beskriva smaken än doften. Eftersom smaksinnet 

och doftsinnet hör ihop innebär detta just att de är beroende av varandra. Vilket 

framgick då informanterna mer beskrev smaken än doften när de skulle beskriva doften 

av choklad.  
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Choklad tillhör en produktkategori som många informanter hade positiva minnen från 

vilket resulterar i att vi tolkar det som svårt att väcka negativa minnen hos konsumenter 

när de känner doften av choklad. Därför är vi av uppfattningen att en chokladtillverkare, 

såsom Fazer, skulle kunna utnyttja konsumenternas doftsinne för att bidra med en ännu 

bättre smakupplevelse. Detta skulle kunna ske i form av beskrivande texter på 

förpackningen. Där doftsinnet stimuleras eller att chokladdoften på något sätt förstärks 

och koncentreras i förpackningen så att doften blir tydligare för konsumenterna då de 

öppnar förpackningen och därmed lägger grunden för en riktigt bra smakupplevelse. För 

att komma fram till hur doften ska beskrivas på förpackningarna kan Fazer ta hjälp från 

professionella människor som är mer ”tränade i” att beskriva dofter än den vanliga 

konsumenten för att lyckas fånga rätt beskrivning av doften. Detta då vi tolkar det som 

att konsumenter verkar ha svårare att sätta ord på vilken doft choklad faktiskt har.  Även 

om konsumenterna har olika preferenser hade de flesta informanterna positiva minnen 

från choklad. Vilket vi är av uppfattningen, utgör en bra grund för en god 

smakupplevelse då Fazer inte behöver oroa sig för att chokladdoften ska väcka 

obehagliga minnen till liv. Lika viktigt kan det bli att en god chokladdoft lyfts fram för 

att bidra till en bättre upplevelse och smak.  

 

5.5 Smak 

Med hjälp av alla de fem mänskliga sinnena påverkas den upplevda smaken och 

intrycket av produkter (Krishna, 2012). Det gör det svårt för människan att bara 

använda smaksinnet och inte de andra sinnena när en produkt konsumeras (Herz, 2007). 

Därför tolkar vi det som att det är viktigt att inkludera de andra sinnen när reklam ska 

utformas för att framhäva en produkts smak. Om ett företag betonar de andra sinnena 

kan detta leda till att konsumenterna får en bättre smakuppfattning än om bara smaken 

hade betonats och lyfts fram i kommunikationen till konsumenterna (Elder & Krishna, 

2012).  

 

Det är svårt för människor att beskriva en smak även om det är smaken som kan avgöra 

om personen föredrar produkten eller inte (Thamake et al., 2009). Detta var även något 

vi noterade i denna studie då informanterna ibland hade svårt att sätta ord på vad 

chokladen smakade. Detta resulterar i att vi inte fokuserar på vilka ord som 

informanterna beskrev smaken med utan mer hur de utvärderade och rangordnade 
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smaken. Detta kan innebära att beroende på hur de rangordnade chokladen visar det 

vilken av produktförpackningarna och utformningarna de föredrar då de var samma 

choklad i alla de olika förpackningar de konsumerade i smaktesterna.  

 

Karl Fazer 39 gram blev rangordnad i både smaktest två och tre som näst godast. De 

kommentarer chokladen fick var att det var en god choklad men att den heller inte stack 

ut jämfört med de andra. Den chokladen som fick bäst rangordning i både smaktest två 

och tre var Karl Fazer 100 gram. De ansåg att chokladen smälte bra i munnen och att 

den hade en god smak. Karl Fazer 200 gram däremot blev rankad som minst godast i 

båda smaktesten. Anledningen till detta enligt informanterna var “urgröpningen” på 

chokladbiten som förstörde smakupplevelse. Detta tolkar vi som att chokladens smak 

inte är det enda som påverkar smakupplevelsen utan även stimuli från förpackningarna. 

Detta innebär att ett Fazer bör vara medvetna om hur mycket stimuli från förpackningen 

påverkar smakupplevelsen när de utformar nya förpackningar. Även om chokladen är 

god kan den bli mindre god för konsumenterna på grund av förpackningen och 

utformningen på chokladen. 

 

Då alla förpackningar innehöll samma choklad påvisar rangordningen av de olika 

förpackningarna att stimuli från produktförpackningen påverkar konsumenternas 

smakupplevelse. Vilket innebär att ett företag kan påverka konsumenters upplevelse 

med hjälp av förpackningen. Detta kan även knytas an till exemplet med Pepsi och 

Coca-Cola. Enligt Solomon et al. (2010) har det genomförts flera tester för att se vad 

konsumenterna föredrar, Pepsi eller Coca-cola. Studien visade att Pepsi alltid har vunnit 

i smaktesterna när deltagarna inte är medvetna om vilket varumärke det är, när de sedan 

vet vilket varumärke det är väljer de Coca-Cola. Detta tolkar vi som att en produkt 

behöver mer än bara en bra och god smak. För vilken nytta har Pepsi av att deras dryck 

blir vald framför Coca-Cola i smaktester då konsumenterna ändå inte köper Pepsi? 

Samma sak gäller när det kommer till choklad, Fazer behöver något som skapar ett 

starkt varumärke som konsumenterna förknippar med på chokladmarknaden. 

Upplevelser, som Armstrong och Kotler (2011) lyfter fram, kan då vara svaret på hur ett 

företag ska lyckas med detta. Som Kotler et al. (2013) menar blir det extra viktigt att se 

till vilken upplevelse det är som kunden faktiskt önskar. Om det exempelvis är tröst 

eller romantik som konsumenterna efterfrågar, då kan det finnas olika 
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chokladförpackningar till de speciella tillfällena för att ge konsumenterna rätt 

upplevelse. 

 

5.5.1 Tugg- och smältningsprocessen 

Aromämnen frigörs i svalget när mat tuggas vilket i sin tur påverkar smaken av maten 

(San et al., 2006). Choklad är en sådan produkt som ska smälta i konsumentens mun för 

att det ökar smaken av choklad då smaken av kakao framhävs på ett bättre sätt när den 

smälter (Lenfant et al., 2013). Det finns däremot en skillnad mellan mörk och ljus 

choklad. Ljus choklad beskrivs som att den lättare smälter i munnen och är krämigare 

än mörk choklad (Ngo et al., 2011). I denna studie har det bara inkluderats 

mjölkchoklad vilket gör att vi ser den som att den hör till gruppen ljusare choklad då 

kakaohalten inte är lika hög i mjölkchokladen som i mörkare choklad. Lite motsägande 

till tidigare forskning var det då 14 av de 15 informanterna tuggade på chokladen och 

bara en som lät den smälta i munnen. Detta anser vi också kan vara en följd av den 

situation som informanterna befann sig i, då de visste att de skulle utvärdera chokladen, 

smaken och utformningen. Undersökningen i sig kan ha gjort att de inte kände sig 

avslappnade tillräckligt för att njuta av chokladen. Som en slutsats av teorin och vår 

studie är vi av uppfattningen att det är viktigt för konsumenter att veta hur chokladen 

bör konsumeras på bästa sätt för att den ska smaka som allra godast. Samtidigt är 

smakupplevelsen individuell och påverkas inte bara av sinnesintrycken utan också av 

vad konsumenterna upplevt som gott tidigare, vilka förväntningar de har på chokladen 

och vad de minns att det ska smaka som.   

 

5.6 Förväntningar 

Produktförpackningar kan utnyttjas som ett verktyg för att skapa förväntningar hos 

konsumenter (Armstrong et al., 2009) och sinnesupplevelser kan bidra i 

konsumenternas process med att skapa förväntningar (Gustavsson et al., 2014). Det är 

alltså alla de sinnesintrycken som informanterna genom denna studie fått som har varit 

orsaken till de olika förväntningar de fått på chokladen och dess förpackningar. Vår 

uppfattning är att detta påvisar den betydelse sinnena har hos konsumenterna. Då de kan 

leda till inte bara bra förväntningar utan också felaktiga förväntningar som kan förstöra 

en hel upplevelse. Då informanterna från början var införstådda med att det bara var ren 

mjölkchoklad de skulle få smaka tolkar vi det som att deras sinnesintryck varit så pass 
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starka att de ändå kunde bli övertygade om att förpackningarna innehöll någon annan 

typ av choklad eller godis. Anledningen till att vi tolkar det så är för att informanterna 

upplevde att chokladen ibland skulle vara mörk eller att det skulle finnas någon kräm i 

chokladbiten.  

 

Konsumenternas förväntningar är viktiga att förstå då det är dem som i hög grad avgör 

hur nöjd eller missnöjd konsumenterna blir med en produkt (Kotler et al., 2011). 

Förpackningen på chokladen i denna studie noterade vi leder till flertalet olika 

förväntningar hos informanterna. Den förpackning som Karl Fazer 39 gram låg 

paketerade i kunde förknippas med andra typer av godis såsom Plopp, Geisha, Center 

eller Riesen. Förpackning gav alltså en felaktig bild till informanterna om vad 

förpackningen faktiskt innehöll. Huruvida det blev en positiv eller negativ överraskning 

har att göra med om informanten ifråga tycker att någon av dessa andra godistyper är 

goda eller inte. Oavsett positiv eller negativ överraskning var innehållet i förpackningen 

ändå inte vad informanterna förväntat sig. Detta innebär att Fazer måste vara medvetna 

om vilka förväntningar som produkten ger för att kunna infria dem.  

 

När det kom till både Karl Fazer 100 gram och Karl Fazer 200 gram var 

förväntningarna blandade men ingenting som stack ut, förväntningarna var över lag 

positiva. Med tanke på att informanterna var informerade om att det var mjölkchoklad 

de skulle få smaka var det även detta som de förväntade sig. Det som kunde förvåna 

dem när de tog chokladen från förpackningarna var vilken utformning som 

chokladbitarna hade, det var sällan vad de hade förväntat sig. Sådant som vi noterade 

kunde påverka deras förväntningar var deras tidigare erfarenheter och minnen utav 

dessa.  

 

5.6.1 Tidigare erfarenheter 

Begreppet tidigare erfarenheter är inte ett nytt sinne utan något som vi ser som ett 

komplement till sinnena, något utöver sinnesintrycken som också påverkade 

informanternas smakupplevelse. Informanterna hade under intervjuerna mycket att säga 

om choklad redan innan de smakat just den chokladen vi använde oss av. Vi noterade 

under intervjuerna att informanterna hade lättare att relatera sådant som smak till en 

tidigare erfarenhet av choklad. Det var med tanke på vårt krav att informanterna skulle 

konsumera choklad minst en gång i veckan inte konstigt att de hade tidigare 
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erfarenheter att jämföra med men vi blev förvånade över att informanterna redan hade 

en sådan stark relation till choklad. Vad de sa om choklad påvisade ändå att de ätit en 

hel del choklad genom åren och att choklad hade någon form av roll, antingen i deras 

godispåse eller i deras liv. Speciellt en informant som hade en given plats för chokladen 

i sitt liv: “... det perfekta sitta-hemma-och-tycka-synd-om-mig-själv-godiset”.  

Dessa tidigare erfarenheter, som är individuella och därför kan det bli svårt att ta alla i 

beaktning, har ändå betydelse för informanternas uppfattning om choklad, oavsett vilket 

varumärke chokladen kommer ifrån. Därför är vi av uppfattningen att det blir allt 

viktigare att se till vilket kundönskemål som chokladen ska tillfredsställa, vilket Kotler 

et al. (2013) också anser. I vilket sammanhang chokladen konsumeras och vilka 

sammanhang konsumenterna därmed har erfarenhet av att äta choklad i. Genom att 

förstå konsumenternas tidigare erfarenheter av choklad är vi därför av uppfattningen att 

det blir lättare att förstå vad konsumenterna faktiskt söker när de äter choklad, sådant 

som avkoppling, njutning och tröst, som Gustavsson et al. (2014) beskriver att 

konsumenter förknippar choklad med.  

 

Sådant som uppkom i intervjuerna om choklad generellt, oavsett varumärke, var sådant 

som att choklad var en bidragande faktor till lycka, nöjdhet, tillfredsställelse, kärlek och 

tröst. Choklad tolkar vi därmed som en produkt som bidrar med inte bara något gott till 

informanternas liv utan också bidrar med positiva känslor. Genom en, eller flera, bitar 

choklad som informanterna äter kan känslor såsom lycka, tröst och tillfredsställelse 

väckas till liv, mycket mer känslor än bara känslan av en god smak i munnen. Vi tolkar 

informanternas upplevelser som en viktig aspekt för Fazer att uppmärksamma då de 

säljer mer än bara en chokladkaka. För med den chokladkakan bidrar de även med en 

rad olika känslor till konsumenten. Vi är av uppfattningen att de skulle kunna använda 

känslor såsom tillfredsställelse, lycka och tröst i reklamkampanjer. På detta sätt skulle 

de ge möjligheten till konsumenterna att förknippa Karl Fazer mjölkchoklad till dessa 

känslor. Därmed skulle ytterligare anledning finnas till att köpa chokladen, mer än att 

tillfredsställa chokladbegäret, för vem vill inte köpa en choklad som bidrar med lycka 

och tillfredställelse?   

 

En informant kom också att tänka på i vilken situation hon brukade konsumera choklad. 

Speciellt mörk choklad tillsammans med vin tyckte hon fungerade väl ihop och 

tillsammans skapade de produkterna en känsla av romantik. Eller som en annan 



  
 

97 

informant som helst föredrog att äta sin choklad tillsammans med frukt, ett typiskt 

sammanhang som Fazer kan dra nytta av i sin marknadsföring. Genom att lyfta fram en 

annan produkt såsom frukt kan det även göra att konsumenterna blir sugna på choklad, 

vilket informanten ansåg var den perfekta kombinationen. Eller varför inte se till att 

chokladen säljs bland frukten i en livsmedelsbutik? Då riskerar inte konsumenterna att 

glömma bort chokladen som de skulle vilja äta till sin frukt. Vi är också av 

uppfattningen att det skulle kunna göra att de blev mer sugna på just kombinationen 

choklad och frukt en dag då de egentligen inte hade tänkt avnjuta båda produkterna.  

 

Dessa sammanhang och känslor anser vi att Fazer bör dra nytta av i sin kommunikation 

till konsumenterna för att knyta an till dem i större utsträckning och bygga upp en 

relation till sina kunder. Fazer kan lära sig av konsumenterna, vilka erfarenheter de har 

av choklad och hur de brukar äta sin choklad. För att på så sätt kunna lyfta fram den 

”vanliga” konsumenten och låta honom/henne tipsa andra konsumenter om när choklad 

passar som bäst, eller om en ny spännande kombination av någon annan 

livsmedelsprodukt som de gillar tillsammans med choklad. Åter igen finns chansen att 

låta ”njutningen” bli en del av konsumenternas vardag.  

 

5.6.2 Minnen 

Minnen är vägen till en starkare relation mellan ett varumärke och dess konsumenter. 

Minnen kan väckas till liv genom stimuli och konsumenterna kommer känna en större 

gemenskap till varumärket ju fler minnen som väcks till liv (Lindstrom, 2005). Alla 

informanter i denna studie hade något positivt minnen de kunde koppla till choklad. 

Vilket vi tolkar som att choklad kan ge ett emotionellt värde till konsumenter vilket 

sätter chokladtillverkare i en speciell situation som de kan utnyttja i högre grad. 

Eftersom minnen kan väcka starka emotionella känslor hos konsumenter när de äter 

choklad kan det därmed förbättra relationen till företaget som väckte minnet. Vi har i 

denna studie fått uppfattningen att majoriteten av konsumenter har positiva minnen till 

choklad från sin barndom, familj och händelser i livet. Minnen är viktigt att framhäva 

då det ger ett emotionellt band till företaget. Minnen kan framhävas just via sensoriska 

egenskaper i en produkt. Detta gör att ett företag bör utnyttja konsumenternas minnen 

när de ska kommunicera ut chokladens attribut och vad det är kunderna ska få av 

chokladen via minnen. Detta kan ske via förpackningen då stimuli från förpackningen 

kan väcka positiva minnen hos konsumenterna. Karl Fazer skulle kunna bli varumärket 
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som finns där minnen skapas, som nämn tidigare, vid stora tillfällen i livet som 

människor minns.  

 

5.7 Sammanfattning av analys 

Argumentet till varför sinnesmarknadsföring idag blivit populärt kan vara det som 

Krishna (2010) lyfter fram, att konsumenter attraheras till produkter i högre 

utsträckning om företag lär sig att lyfta fram sina produkters naturliga sinnlighet. Vi är 

därmed av uppfattningen att en aktiv stimulans av sinnena hos Karl Fazers kunder och 

framtida kunder skulle kunna särskilja dem på chokladmarknaden. Detta kan då 

innebära att konsumenterna attraheras mer till deras mjölkchoklad och får en bättre 

upplevelse. Genom denna studie har vi kommit fram till den åsikten att Karl Fazers 

naturliga och goda smak bör lyftas fram på ett tydligare sätt mot konsumenten genom 

mjölkchokladens förpackning och utformning. Chokladen i sin naturliga form och dess 

förpackning bidrar med stimuli och sinnesintryck till konsumenterna. Vi är av den 

åsikten att stimuli kan förtydligas på ett bättre sätt så att konsumenterna får en bättre 

smakupplevelse. Reklam kan konsumenter välja att blunda för men den förpackning 

som konsumenten köper sin produkt i blir däremot svår att blunda för. Därför är vi av 

uppfattningen, likt Hultén et al. (2011), att förpackningen som chokladen levereras i kan 

utnyttjas i större utsträckning för att skapa den helhetsupplevelse som 

sinnesmarknadsföringen syftar till att skapa. Denna upplevelse kan förstärkas då olika 

sinnen samtidigt stimuleras (Lindstrom, 2005). Därför har vi genom denna studie sett 

till hur konsumenternas sinnen kan stimuleras utifrån mjölkchokladens utformning och 

förpackning.  

 

Sammanfattningsvis har vi genom denna studie förstått att informanterna på något sätt 

uppfattat sinnesintryck från alla sina sinnen vilket har påverkat deras upplevelse av 

mjölkchokladen. Det sinnena först bidrog med i denna undersökning var att skapa 

förväntningar hos informanterna inför det att de smakade chokladen. Vi förstår också att 

sinnena har påverkat informanternas smakuppfattning av chokladen. På vilket sätt 

sinnena har påverkat varje informant förstår vi är individuellt då alla har individuella 

preferenser. I förlängningen innebär detta att det är bra att Fazer har flera olika 

förpackningar och utformningar till Karl Fazer mjölkchoklad då detta ökar möjligheten 

att tillfredsställa flera olika konsumenter med olika preferenser.  
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Precis som Schifferstein et al. (2012) poängterar så involverar en livsmedelsprodukt, 

såsom mjölkchoklad, människans alla fem sinnen vid en sinnesupplevelse. Chokladen 

och dess förpackning, i sin naturliga form, innehar alltså stimuli i olika former. Det 

innebär att konsumenterna redan idag får en hel multisensorisk upplevelse, utan att 

varken dem eller Fazer är medvetna om detta. Detta skulle för Fazers del kunna 

innebära att den multisensoriska upplevelsen inte är det primära att eftersträva då 

chokladen redan stimulerar konsumenternas sinnen. Istället kanske det är viktigare att 

genom mer ”traditionell” marknadsföring försöka bygga upp en relation till 

konsumenter och framtida kunder. Vi är av uppfattningen att denna marknadsföring 

ändå skulle kunna bygga på sinnena och deras effekt på konsumenterna genom 

exempelvis beskrivningar som beskriver sådant som smak, utformning, textur och så 

vidare.  

 

Svårigheten som vi upplever är att konsumenterna har sina individuella preferenser, de 

gillar helt enkelt olika saker. Därför är vår åsikt att Fazer genom olika metoder bör 

hjälpa sina konsumenter för att de ska få möjligheten att konsumera den chokladkaka 

som de får den bästa smakupplevelsen utav. Vi upplever det även som viktigt att se till 

det kundönskemål som Kotler et al. (2013) poängterar att en produkt ska tillgodose. 

Bara genom denna studie vittnade informanterna om att de upplevde sådant som tröst, 

tillfredställelse och romantik när de åt choklad. Genom att lära känna sina konsumenter 

bättre och förstå när Karl Fazer mjölkchoklad faktiskt konsumeras är vi av 

uppfattningen att kommunikationen mellan varumärket och konsumenterna skulle 

förbättras.  
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6 Slutats 

 

I följande kapitel presenteras de viktigaste slutsatser vi kommit fram till genom denna 

studie. Vi syftar även till att besvarar frågeställningen: Hur påverkar stimuli från 

produktförpackningen och chokladens utformning konsumenternas smakupplevelse? Vi 

kommer även ge rekommendationer till Fazer för hur de ska kunna påverka 

smakupplevelsen för sina kunder. Förslag ges även till framtida forskning.  

 

 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en förståelse om hur sinnen kan påverka 

konsumenternas smakupplevelse av mjölkchoklad via stimuli från 

produktförpackningen och chokladens utformning. Syftet var även att ett tillverkande 

företag på mjölkchokladmarknaden, såsom Fazer, skulle kunna påverka sina 

konsumenter via attribut från produktförpackningen för att därmed kunna skapa en 

bättre smakupplevelse. Det studien har kommit fram till är att konsumenters 

smakupplevelse blir påverkad av mjölkchokladens utformning och dess förpackning ur 

olika aspekter tack vare de sinnesintryck som konsumenterna får.   

 

När konsumenter äter mjölkchoklad används deras sinnen för att samla in sinnesintryck 

av olika slag. Det sinne som är mest dominerade är synen då nästan alla köpbeslut i 

vardagen grundar sig i hur konsumenter uppfattar produkten via synen men även de fyra 

andra sinnena är av betydande roll för konsumenterna. Denna studie fokuserade på hur 

alla sinnen kan påverka konsumenternas upplevelse genom att se till hur 15 informanter 

resonerade kring sin upplevelse av tre olika förpackningar ur olika aspekter såsom 

chokladbitens utformning, förpackningsstorleken och förpackningsmaterialet. Det enda 

som inte skilde dessa förpackningar åt var just chokladen och dess smak, den var 

konsekvent mellan alla förpackningar. Vi har under studiens gång också noterat att 

smaken är en del av en större upplevelse som också består av flertalet känslor som 

väcktes hos informanterna då de konsumerade choklad.   

 

6.1 Praktiska konsekvenser 

När det kommer till de praktiska konsekvenserna av denna studie förstår vi att det går 

att påverka hur konsumenter faktiskt uppfattar olika produkter på flera sätt. Ett sätt för 
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att påverka konsumenternas uppfattning och upplevelse är att genom aktiv stimulans av 

deras sinnen skapa en bild av den produkt som företaget vill att konsumenten ska 

uppfatta. I praktiken innebär detta att företag bör vara medvetna om att konsumenternas 

sinnesintryck bidrar till deras uppfattning och image av företaget. Något som kan bidra 

till en sämre image är att hålla produkter oåtkomliga för konsumenter vilket bevisligen 

inte är bra. Detta då möjligheten att få känna på chokladen också i denna studie 

påvisade viktiga känslor såsom nyfikenhet men också att det förhöjde själva 

smakupplevelsen. Uppmanas konsumenter också att känna på chokladförpackningen är 

vi av uppfattningen att det lättare går att väcka känslor såsom nyfikenhet och begär hos 

konsumenterna. Dessa känslor och förväntningar som skapas då konsumenterna tar på 

förpackningen måste sedan också infrias och stämma överens med den känslan som 

sedan skapas i munnen. Den haptiska informationen som hjärnan får från händer och 

fingrar måste stämma överens med den haptiska informationen som uppfattas i munnen. 

Annars går konsumenten miste om helhetsupplevelsen vilket kan vara anledningen till 

att kunden blir missnöjd istället för att bli en lojal och återkommande kund.  

 

Vilka känslor och förväntningar som skapas av stimuli från produktförpackningen och 

utformningen på chokladbiten har vi upptäckt är individuellt. Den ene informantens 

upplevelse skilde sig i undersökningen från den andres. Vi är av uppfattningen att 

texturen kan påverka smakupplevelsen men vilken textur som skulle lämpa sig bäst för 

choklad påvisar inte denna studie. Utifrån tidigare forskning är vi däremot av 

uppfattningen att textur bör bestämmas utifrån hur företag vill att sin choklad ska 

uppfattas av konsumenterna. Olika texturer leder till olika uppfattningar och upplevelser 

och för att kunna bestämma vilken som lämpar sig bäst bör detta bestämmas först, 

vilken typ av upplevelse som konsumenterna ska få. Samma sak gäller när det kommer 

till förpackningsmaterialet, det bör finnas en medvetenhet kring vad företaget vill sända 

ut för bild av sin produkt. En exklusivare förpackning leder till högre förväntningar om 

innehållande choklad och upplevelsen kan därmed bli bättre, om chokladen lever upp 

till de förväntningarna. Vad som anses som ett exklusivare material skilde sig däremot 

åt i denna studie. Detta påvisar därför fördelarna med ett brett sortiment av olika 

förpackningar då konsumenter tilltalas av olika material och texturer.    

 

Alla sinnesintryck som informanterna fick i denna studie var individuella och olika 

aspekter upplevdes på olika sätt, även när det kom till utformningen på chokladbiten. 



  
 

102 

Detta påvisar det faktum att choklad därmed bör finnas i olika utformningar och 

förpackningsstorlekar även om det i grund och botten är samma smak. Allt för att tilltala 

så många konsumenter som möjligt. Vi kan däremot dra slutsatsen att mjölkchoklad, 

likt mörk choklad, gärna får vara rektangulär till utformningen ha en rundad ovansida 

men också vara lite tunnare för att upplevas som godast. Då en tyngre förpackning även 

upplevdes som lyxigare är vi av uppfattningen att detta kan utnyttjas i högre 

utsträckning, exempelvis genom att få förpackningarna att kännas och upplevas som 

tyngre än de faktiskt är.  

 

Genom denna studie har framkommit att alla informanter inte var särskilt glada för nya 

upplevelser när det kom till choklad. De föredrog istället en typ av choklad vars 

utformning och förpackningsstorlek de redan kände igen. Detta resulterar i att vi är av 

uppfattningen att konsumenter bör testa choklad från ett, för dem, nytt varumärke 

genom den form och storlek de redan känner till. I Fazers fall skulle denna möjlighet 

finnas i att låta konsumenter smaka Karl Fazer 100 gram vilket flertalet informanter i 

denna studie kände igen och sammankopplade med deras största konkurrent. Med detta 

sagt bör inte alla chokladförpackningar utgöras av denna modell eller storlek. Det vi 

noterat är att alla förpackningar, då de innehåller samma choklad, bör se lika ut när det 

kommer till färgval och nyans på färgen. Detta för att inte skapa förvirring för 

konsumenterna och för att underlätta för dem i deras jakt på sin personliga favorit. Den 

mörkblå färgen som förpackningarna till Karl Fazers mjölkchoklad har uppfattades som 

lyxigare vilket skiljde sig från tidigare teorier om hur mörkblå färg uppfattas.  

 

Under studiens gång noterade vi att det har varit svårt att beskriva doften av choklad, 

trots att informanterna doftade på chokladen direkt från förpackningarna. Då ingen hade 

något negativt att säga om doften är vi ändå av uppfattningen att doften bör tas till vara 

på också i förpackningen för att doften ska bli tydligare för konsumenterna. Detta skulle 

då kunna förstärka smakupplevelsen i högre utsträckning. Även ljudet som 

förpackningsmaterialet fanns flertalet positiva kommentarer kring. Då ljudet 

associerades med positiva minnen och tidigare upplevelser är vi även av uppfattningen 

att ljudet kan tas till vara på och utnyttjas i reklam för att väcka minnen av tidigare, 

förhoppningsvis goda, upplevelser.  
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Trots sinnesintryckens stora påverkan på konsumenternas smakupplevelser noterar vi att 

det finns också andra viktiga faktorer att se till som påverkar konsumenternas 

smakupplevelse. Sådant som konsumenternas tidigare erfarenheter, minnen och 

förväntningar på chokladen. Även chokladens varumärke har en betydelse för hur 

konsumenten upplever chokladen, dess smak och den slutgiltiga utvärderingen av 

chokladen. Utvärderingen har också betydelse för huruvida konsumenten blir en 

återkommande konsument eller om de vid nästa tillfälle väljer att köpa någon annan typ 

av choklad.  

 

6.2 Rekommendationer 

Då Fazer hör till en av de mindre aktörerna på mjölkchokladmarknaden i Sverige är vi 

av uppfattningen att de bör lyfta fram en tydlig stimuli genom produktförpackningen 

och utformningen på chokladen då deras position på marknaden kan förstärkas. Detta 

kan därmed påverka konsumenternas smakupplevelse och förhoppningsvis förbättras. 

Vi är även av uppfattningen att stimuli från förpackningen och chokladens utformning 

kan lyftas fram genom reklam i olika sammanhang för att förtydligas ännu mer. 

Exempelvis genom att i reklam förstärka ljudet som uppstår då förpackningen öppnas 

eller att visa någon som doftar på chokladen för att få konsumenterna att själva fundera 

på hur choklad doftar och på så sätt bli sugna på choklad. Mjölkchokladen är en 

livsmedelsprodukt som i sin naturliga form levererar stimuli som konsumenterna kan 

uppfatta sinnesintryck från. Detta kan därmed innebära att deras kombination av stimuli 

inte behöver förändras eller adderas utan bara förstärkas på olika sätt. Ett grundläggande 

moment för Fazer kan dock vara att klargöra hur de vill att konsumenterna ska uppfatta 

Karl Fazers mjölkchoklad för att lättare veta vilken stimuli som bör förstärkas och på 

vilket sätt.  

 

Hur olika stimuli kan lyftas fram tydligare är vi av uppfattningen kan genomföras med 

hjälp av beskrivande texter på olika sätt. På så sätt kan konsumenterna skapa sig 

tydligare förväntningar men också guida dem till den chokladkakan som lämpar sig bäst 

efter deras tycke och smak. Beskrivningarna kan gälla exempelvis chokladens 

utformning genom att personifiera chokladkakorna; ”En kaxig typ med en stark 

karaktär men med en mjuk insida”. Konsumenterna får då även en möjlighet att 

identifiera sig med chokladen vilket vi inte sett någon annat chokladvarumärke på 
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marknaden försökt sig på än. Detta kan även bli inledningen för att marknadsföra 

chokladen i de sammanhang som konsumenterna vanligtvis brukar konsumera choklad 

i. Detta för att tydligare kunna visa på de känslor, utöver en god smakupplevelse, som 

choklad kan bidra med. Vi rekommenderar även att Fazer ser över hur de säljer sin 

choklad för att bidra med sinnesintryck som tilltalar olika konsumenternas olika 

preferenser. Då studien visat att informanterna föredrog att äta chokladen på olika sätt, 

exempelvis kall, rekommenderar vi att mjölkchokladen även säljs kall för att tilltala 

även de konsumenter som helst förvara sin choklad i kylskåpet. På detta sätt skulle 

varumärket Karl Fazer gå lite utanför ramarna och inte nöja sig med att sälja choklad på 

samma sätt som alla andra.  

 

I det stora hela rekommenderar vi att Fazer försöker positionera sig på 

mjölkchokladmarknaden som det lite mer ”vuxnare” och mognare chokladvarumärket. 

För att på så sätt särskilja sig från huvudkonkurrenten Marabou som då kan ses som det 

”barnsligare” varumärket. Den lyxigare Karl Fazer mjölkchokladen kan då stå för den 

vardagliga njutningen som plockas fram efter en stressig dag på jobbet eller efter att 

barnen har gått och lagt sig. På detta sätt skulle Karl Fazer ännu tydligare kunna 

positionera sig hos den mogne och medvetne konsumenten. Genom en reklamkampanj 

där detta lyfts fram skulle allt från materialets ljud och chokladens utformning till 

förpackningens olika stimuli också lyftas fram så att konsumenterna känner igen dessa 

då de själva sedan äter chokladen. Oavsett vilken väg Fazer väljer att gå för att lyfta 

fram chokladens sinnlighet och förstärka sitt varumärke rekommenderar vi att de ser 

över upplevelsen för att den ska uppfattas som enhetlig och att stimuli överensstämmer 

med varandra för att inte förvirra konsumenterna.  

 

6.3 Framtida forskning 

Inför framtida forskning föreslår vi att studier kan göras gällande hur de ultimata 

chokladbitarna skulle kunna utformas för att tilltala så många konsumenter som möjligt, 

en studie av mer kvantitativ karaktär. Då vi i denna studie inte kunde beskriva hur en 

bra textur på chokladen skulle vara bör även detta studeras närmare för att i högre 

utsträckning förstå vad konsumenterna föredrar. Vi rekommenderar även att studier 

genomförs kring hur choklad faktiskt doftar skulle kunna resultera i att företag såsom 

Fazer skulle få det lättare att attrahera även doftsinnet hos konsumenterna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Företagsbeskrivning  

I Helsingfors 1891 startade Karl Fazer sitt första konditori som idag har utvecklats till 

en hel koncern, Fazer. Idag erbjuder Fazer allt från måltidstjänster till kex-, konfektyr-, 

och bageriprodukter. Den familjeägda koncernen är idag verksam i totalt åtta länder och 

i Sverige finns sammanlagt 220 restauranger, caféer, konferensanläggningar och fem 

bagerier. All konfektyrtillverkning äger rum i Finland men totalt har hela koncernen har 

mer än 15 000 anställda och 2012 var omsättningen ca 1,7 miljarder euro.  Koncernen 

innehåller en stor mängd kända varumärken, däribland; Dumle, Ögon, Geisha, 

Marianne, Skogaholm, Karl Fazer och många fler (Fazer, u.å). 

 

När det kommer till mjölkchoklad innehar Fazer på den svenska 

mjölkchokladmarknaden ca 11 % av marknadsandelarna. Deras största konkurrent 

Marabou har ca 80 % och olika “private label” har ca.9 % av marknadsandelarna enligt 

Lindgren11. Karl Fazer står idag inför utmaningar på den svenska marknaden enligt 

Lindgren12. Marknadsandelarna när det kommer till mjölkchoklad 200 gram är långt 

ifrån den största konkurrenten Marabou och på Fazer upplever de det som svårt att slå 

sig in som det givna valet när svenskarnas sötsug slår till. I Finland lever företaget på en 

helt annan marknad där konsumenterna står närmare Karl Fazer som varumärke och det 

skapar en problematik då de kommunicerar till båda marknaderna på ungefär samma 

sätt. Lindgren13 berättar att Karl Fazer i Finland är den chokladen som är den typiska 

familjechokladen och som barnen i Finland är uppväxta med. I Sverige däremot är 

svenskar uppväxta med Marabou. Detta gör att svenskar kan på ett lättare sätt skapa 

minnen till Marabou som varumärke än till Karl Fazer. 

 

Nedan presenteras bilder på hur Karl Fazers förpackningar har utvecklats i design över 

åren, från 1920 till idag, 2014.  

                                                 
11 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
12 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
13 Sofia Lindgren Produktchef Fazer, intervju den 3 februari 2014 
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Förpackning från 1920 

Förpackning från 1970-1980 

Förpackning från 1997 

Förpackning från 2005 

Förpackning från 2013 (senaste) 
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Bilaga 2 Bilder på chokladförpackningarna som användes i denna 

studie 

 

Karl Fazer mjölkchoklad 39 gram 

 

Karl Fazer mjölkchoklad 100 gram 

  

 

 

Karl Fazer mjölkchoklad 200 gram 

  

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 3 Intervjuguide  

Generella inledningsfrågor; 

Tanken med de generella inledningsfrågorna är att få en bakgrundinformation om hur 

informanten resonerar kring choklad och chokladförpackningar, vilken roll choklad har 

i deras vardag, vad informanten associerar med choklad och om känslor kan kopplas 

samman med choklad. Vi valde även att ställa dessa frågor efter första testet för att 

informanterna skulle få en paus från att smaka choklad. 

 Vilken är din ålder? (kön) 

 Vilket program går du? 

 Hur ofta äter du choklad? 

 Vid vilken tillfällen brukar du äta choklad? 

 Hur känner du dig när du äter choklad? 

 Vad tänker du på när jag säger choklad? 

 Vilken form tycker du att en chokladbit ska ha? 

 Tror du att någon form på en förpackning skulle göra att du äter mera? 

 

Smaktest 1; Tanken med detta test är att förstå hur informanten resonerar kring 

texturen och temperatur på chokladen, exempelvis om de föredrar choklad som har 

legat i kylen och därmed är hårdare framför rumstempererad choklad, detta vill vi testa 

då smaken enligt teorin påverkas av texturen. 

I detta första smaktest får informanten smaka en kyld chokladbit och en 

rumstempererad chokladbit (Karl Fazer 39 gram) genom att ta produkten från en 

papperstallrik, informanten har ögonbindel när han/hon ska smaka choklad för att 

undvika att informanten ser varumärket som undersöks men även för att dölja att 

smaken är samma på alla chokladbitar. Den tas av när vi ställer frågorna för att det inte 

ska bli obehagligt för informanten. Det finns vatten tillgängligt för att informanten ska 

kunna rensa smaklökarna mellan varje chokladbit. 

 Vilken av dessa bitar föredrar du? Varför? 

 Föredra du en mjukare choklad eller en hårdare choklad? 

 

Smaktest 2; Informanterna får genomföra smaktest nummer två genom att få äta 

choklad med hjälp av en sked, för att inte informanterna ska röra vid chokladen med 

sina fingrar. Eftersom informanterna inte får känna på produkterna säger teorin att det 



  
 

V 

kan skapa en negativ image av produkten, genom detta test vill vi förstå om detta 

stämmer. Vi vill även med smaktest 2 och 3 förstå skillnaden kring hur känsel via 

munnen och händerna påverkar informantens smakupplevelse, då informanterna i 

smaktest 3 får ta i produkten med sina händer för att bedöma produkten och 

förpackningen. Enligt teorin kan även formen på chokladbiten som stoppas i munnen 

påverka hur konsumenter utvärderar produkten, därför försöker vi i detta smaktest 

lägga fokus på formen på varje chokladbit för att se om informanterna lägger märke till 

de olika formerna och om detta påverkar hur de uppfattar smaken på produkterna. 

Även i detta smaktest får informanten ha ögonbindel när han/hon ska smaka choklad för 

att undvika att informanten ser varumärket som undersöks men även för att dölja att 

smaken är samma på alla chokladbitar. Den tas av när vi ställer frågorna för att det inte 

ska bli obehagligt för informanten. Det finns vatten tillgängligt för att informanten ska 

kunna rensa smaklökarna mellan varje chokladbit. 

 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 200 gram dvs nummer 1; 

 Hur kändes chokladbiten i munnen? (efter informanten konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen smaken och formen på chokladen? (efter 

informanten konsumerat) 

 Ställ följdfrågor beroende på svar. 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 100 gram dvs nummer2; 

 Hur kändes chokladbiten i munnen? (efter informanten konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen smaken och formen på chokladen? (efter 

informanten konsumerat) 

 Ställ följdfrågor beroende på svar. 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 39 gram dvs nummer 3; 

 Hur kändes chokladbiten i munnen? (efter informanten konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen smaken och formen på chokladen? (efter 

informanten konsumerat) 

 Ställ följdfrågor beroende på svar. 

 

Frågor efter smaktest 2; 

 Vilken av dessa bitar är godast? Rangordna dem, börja med den som smakar 

bäst! 
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 Varför väljer du som du gör när du rangordnar dem? (Respondenten får även 

placera chokladbitarna på samma smaknivå) 

 Hur kändes det att äta chokladen från en sked? 

 Kändes det jobbigt att äta chokladen via en sked även om vi sa att det var 

choklad? 

 Nu när du ätit choklad, hur gör du när du äter choklad, tuggar du eller suger du 

på chokladbiten? 

 Beskriv helheten av smaktestet, hur uppfattade du chokladen? 

 Ställ följdfrågor beroende på svar. 

 

Smaktest 3; Enligt teorin är produkten sinnlig i sin natur, med detta test vill vi se hur 

konsumenten beter sig för att konsumera produkten då alla sinnen finns tillgängliga för 

att informanten ska bedöma produkterna förutom synen. Teorin tar även upp den 

multisensoriska upplevelsen, vi vill med denna fråga då även se hur konsumenten 

bedömer förpackningen med hjälp av känseln, hörseln, smaken och doften. Vi utesluter 

synen på grund av den styrka varumärket har vid bedömning av produkten. De taktila 

sinnescellerna sitter tätt på fingertopparna vilket gör att konsumenter får mycket 

information via sina händer, detta är en anledning till att informanten själva får ta på 

produkten. 

Även i detta smaktest får informanten ha ögonbindel när han/hon ska smaka choklad för 

att undvika att informanten ser varumärket som undersöks men även för att dölja att 

smaken är samma på alla chokladbitar. Den tas av när vi ställer frågorna för att det inte 

ska bli obehagligt för informanten. Det finns vatten tillgängligt för att informanten ska 

kunna rensa smaklökarna mellan varje chokladbit. 

Säger till informanten; Du får nu känna på produkten hur du vill, huvudsaken är att du i 

slutänden har öppnat förpackningen och smakat en bit, under tiden kommer vi ställa 

frågor till dig. 

 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 39 gram dvs nummer A; 

 Hur tycker du förpackningen känns? Vilka förväntningar får du? (innan 

informanten konsumerat, genom denna fråga vill vi försöka förstå vilken typ av 

information som informanten får från sina tillgängliga sinnen) 

 Vad tycket du om förpackningsmaterialet? 
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 Känner du igen ljudet, vilka associationer gör du? (innan informanten 

konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen, smaken och formen på chokladbiten? Infriades dina 

förväntningar? (efter informanten konsumerat) 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 200 gram dvs nummer B; 

 Hur tycker du förpackningen känns? Vilka förväntningar får du?(innan 

informanten konsumerat, genom denna fråga vill vi försöka förstå vilken typ av 

information som informanten får från sina tillgängliga sinnen) 

 Vad tyckte du om förpackningsmaterialet? 

 Känner du igen ljudet, vilka associationer gör du? (innan informanten 

konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen, smaken och formen på chokladbiten? Infriades dina 

förväntningar? (efter informanten konsumerat) 

Frågor till Karl Fazer mjölkchoklad 100 gram dvs nummer C; 

 Hur tycker du förpackningen känns? Vilka förväntningar får du? (innan 

informanten konsumerat, genom denna fråga vill vi försöka förstå vilken typ av 

information som informanten får från sina tillgängliga sinnen) 

 Vad tyckte du om förpackningsmaterialet? 

 Känner du igen ljudet, vilka associationer gör du? (innan informanten 

konsumerat) 

 Hur uppfattar du chokladen, smaken och formen på chokladbiten? Infriades dina 

förväntningar? (efter informanten konsumerat) 

 

Frågor efter smaktest 3; Teorin säger att den svåröppnad förpackning ger en godare 

smak, detta vill vi undersöka om det är sant även när det kommer till choklad beroende 

på hur informanten rangordnar produkten efter smaktestet och beroende på hur dem 

öppnar förpackningen. Vi vill även förstå om det finns en skillnad på smaken av 

chokladen beroende på vikten och storleken på förpackningen. 

 Vilken choklad var godast och även varför tycker du att den/dem var bäst? 

Rangordna dem, börja med den som du tycker var bäst! Varför? (Kan placera 

dem på samma plats). 

 När du nu fick ta choklad själv ifrån förpackningen kändes det annorlunda? 

Gjorde det att du blev sugen på mer? 

 Var det svårt att komma in i förpackningarna? Varför? 
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 Väcktes ett gammalt minne när du åt chokladen? Varför? 

 Vilka känslor fick du av att ta på och äta produkten? Varför? 

 Kan du beskriva doften av choklad? 

 Tyckte du att det var någon skillnad i smaken beroende på storleken och vikten 

på produkten? 

 Ställ följdfrågor beroende på svar. 

 

Frågor efter att informanten fått se förpackningarna; Dessa frågor ställer vi till 

informanterna för att få reda på hur de tänker kring chokladförpackningen när de 

faktiskt får se den. 

(Här kommer informanten få se och känna på de förpackningar som informanten fick 

känna och äta ifrån i smaktest 3). 

 Hur uppfattar du förpackningarna nu när du ser dem? 

 Vad tycker du om designen på förpackningen? 

 Vilken av dessa ser godast ut? Varför? 

 Vad är viktigast med en förpackning? 

 Vilken skulle du köpa? Varför? 

 När du köper choklad, hur agerar du i affären? (Har informanten NFT) 

 När du tar chokladen ur hyllan, tar du först bästa eller tar du en som ligger 

längre in? 
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Bilaga 4 Intervjuguide/ Agenda Sofia Lindgren Fazer, måndag 3/2-14  

 Presentation om vad examensarbete innebär; vad vi kommer att göra de 

närmaste veckorna och hur tidsplanen ser ut. Slutet på mars och april kommer vi 

främst göra intervjuer. 

 Presentation om våra idéer och tankar kring arbetet; 

- Läst om sinnesmarknadsföring och upplevelser och det är något vi är 

intresserade av att arbeta vidare med. 

- Utgick ifrån eran mission och att ni vill skapa en smakupplevelse för era 

kunder och att ni alltid vill överträffa kundernas förväntan. 

 Presentation om idéer; 

 Hur påverkar förpackningar kunderna sinnen och upplevelsen?  Här kan vi då 

även jämföra med andra företags förpackningar. Detta är ett outforskat område, 

kan ske via fokusgrupper och tester. Matchning mellan företaget och deras 

kunder. 

o Företag; Vad de vill förmedla med sina olika förpackningar på samma 

typ av choklad, hur processen går till för nya förpackningar - sker via 

intervju med företaget! 

o Kunderna - intervjuer, fokusgruppintervjuer, smaka, känna, testa   

Hur påverkar förpackningen kundernas helhetsupplevelse med hjälp av sinnena? 

Från förväntningarna till att kunderna har ätit upp produkten. Då ser främst till 

smaken, hörseln, doft och känslan till förpackningarna. Detta är ett område som 

är någorlunda outforskat område. Hur förpackningen kopplas till varumärket? 

Vad kan förpackningen göra för att öka smakupplevelsen och förstärka 

produkten och varumärket, hur påverkar förpackningen detta? 

 Betydelsen; Förpackningen ska säga mycket om en produkt och därför vill vi 

belysa vikten av förpackningen och då se till hur den på ett så bra sätt som 

möjligt kan skapa en helhetsupplevelse av varumärket och produkten. 

 

Frågor; 

 Hur jobbar ni med att skapa förpackningar till era produkter? 

 Utvecklar ni förpackningarna? Lägger ni ner mycket resurser på detta område? 

 Hur vill arbetar ni för att uppnå er mission dvs ge kunderna en smakupplevelse? 
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Bilaga 5 Intervjuguide Sofia Lindgren Fazer, fredag den 14/3-14  

 Hur ofta förändrar ni förpackningsdesignen på mjölkchokladen? 

 Hur har historiken kring era förpackningar och formen sett ut på 

mjölkchokladen? 

 Vad är anledningarna till att ni ändrar designen på era förpackningar och formen 

på mjölkchokladen? 

 Har ni någon uppfattning av vad era kunder tänker kring era förpackningar och 

former på mjölkchokladen? 

 Vem är det som tar beslut över att förändra design på förpackningen, men att 

även skapa nya förpackningar? 

 Finns det en tanke bakom de olika formerna på choklad? Exempelvis är formen 

på en chokladbit från en förpackning med 200 g mjölkchoklad inte lika som en 

chokladbit från 100 g mjölkchoklad. 

 Hur kom ni fram till dessa olika typer av former på chokladen? 

 Har ni någon tanke bakom att det är olika typer av material som era 

förpackningar har exempelvis papper, plast och metall folie? 

 Har ni tänkt på att chokladens konsistens förändras beroende på om den är 

rumstempererad eller om den har legat i kylskåpet? 

 Har ni några tankar kring texturen och konsistensen av chokladen, har ni 

exempelvis gjort några ändringar av detta? (recept mässigt?) Varför ändrade ni 

om det var fallet? 

 När ni utformar era produkter tänker ni något på hur de fem mänskliga sinnen 

påverkar konsumenterna vid konsumtion? 

 

Korta frågor 

 Vilka är er målgrupp och vilka skulle ni vilja se som er målgrupp? 

 Skulle ni vilja att vi studerade en specifik målgrupp? 

 Visst är det samma typ av choklad i Karl Fazer 200 gram mjölkchoklad, Karl 

Fazer 100 gram mjölkchoklad, Karl Fazer 39 gram mjölkchoklad och 

mjölkchoklad pralinerna med papper? 
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Bilaga 6 Rangordning efter smaktest två och tre  

Informant Smaktest  Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 

Informant 1 Smaktest 2 200 gram 100 gram, 39 gram  

 Smaktest 3 200 gram 100 gram 39 gram 

Informant 2 Smaktest 2 200 gram, 100 gram 39 gram  

 Smaktest 3 39 gram 100 gram 200 gram 

Informant 3  Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

 Smaktest 3 100 gram  39 gram 200 gram 

Informant 4 Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

 Smaktest 3 100 gram 39 gram 200 gram 

Informant 5 Smaktest 2 100 gram 200 gram 39 gram 

 Smaktest 3 100 gram 39 gram  200 gram  

Informant 6 Smaktest 2 200 gram 100 gram 39 gram 

 Smaktest 3 200 gram 100 gram 39 gram 

Informant 7 Smaktest 2 100 gram 39 gram 200 gram 

 Smaktest 3 100 gram 39 gram 200 gram 

Informant 8 Smaktest 2 200 gram 100 gram, 39 gram  

 Smaktest 3 200 gram 100 gram, 39 gram  

Informant 9 Smaktest 2 100 gram 39 gram 200 gram 

 Smaktest 3 100 gram 39 gram 200 gram 

Informant 10 Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

 Smaktest 3 100 gram 200 gram, 39 gram  

Informant 11 Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

 Smaktest 3 39 gram 100 gram 200 gram 

Informant 12 Smaktest 2 100 gram 200 gram, 39 gram   

 Smaktest 3 100 gram 39 gram 200 gram 

Informant 13  Smaktest 2 39 gram 100 gram 200 gram 

 Smaktest 3 39 gram, 100 gram 200 gram  

Informant 14 Smaktest 2 100 gram 200 gram 39 gram 

 Smaktest 3 100 gram 200 gram  39 gram 

Informant 15 Smaktest 2 100 gram 39 gram 200 gram 

 Smaktest 3 39 gram 100 gram 200 gram 
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