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Forbrugerpanelet om Kalorier på 

menutavlen 
 

Resume og konklusioner 
Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der 

kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen på fastfoodrestauranter, kiosker, 

tankstationer, kaffe- og juicebarer og lignende steder. 45 % mener endda, at det bør være et 

lovkrav. 

Et flertal (59 %) angiver også, at de tror, at de i nogen eller høj grad vil lade informationerne 

om kalorieindholdet indgå i deres overvejelser om valg af mad- og/eller drikkevarer mens 17 

% af respondenterne slet ikke tror at de vil lade informationerne indgå i deres overvejelser. 

80 % af respondenterne angiver, at de i nogen eller høj grad tænker over kalorieindholdet i 

den mad og de drikkevarer, de køber til sig selv og andre og det er da også denne gruppe 

der er mest positivt stemt overfor en tydelig kaloriemærkning på fastfoodrestauranter o.l. 

 

 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et Web-Panel. Forbrugerpanelets respondenter er 

tilfældigt udvalgt via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger, og 

repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af ca. 3.400 

forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret som 

forbrugere mellem 18 år og 69 år ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle 

undersøgelser mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet 

korrektion af stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.  

I denne undersøgelse har 1064 respondenter besvaret spørgeundersøgelsen helt eller 

delvist. Svarprocenten er 30 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder. 
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Kalorier på menutavlen 
 

Først blev respondenterne bedt om at angive, hvor ofte, de køber mad og/eller drikkevarer 

på forskellige typer af fastfoodrestauranter/konceptsteder. 

  

Hvor ofte køber du mad- og/eller drikkevarer følgende steder? 

 
Figur 1 – Alle. 

N = 1061 

 

Som det fremgår af Figur 1, angiver 41 %, at de køber mad- og/eller drikkevarer på 

fastfoodrestauranter som McDonald’s, sandwichbarer, sushibarer og pizzeriaer mindst 1 

gang om måneden. For kiosker og tankstationer er det 18 %, der køber mad- og/eller 

drikkevarer så ofte og for kaffe- og juicebarer er det 15 %. 

Knap en tredjedel (31 %) angiver at de aldrig køber noget på kaffe- og juicebarer mens det 

gælder for 1 ud af 10 respondenter, når det drejer sig om fastfoodrestauranter. 

Samlet er der 170 respondenter, der angiver Sjældnere end 1 gang om året eller Aldrig for 

alle tre kategorier af konceptsteder. Der er 519 respondenter, der angiver 1-3 gange om 

måneden eller mere til mindst én af de tre kategorier. 
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Herefter blev respondenterne præsenteret for nedenstående billede og bedt om at forholde 

sig til, hvorvidt de synes det er en god idé, hvis der er tydelig skiltning med energiindholdet i 

produkterne på menutavlen på fastfoodrestauranter og lignende steder – evt. som vist på 

billedet. 

 

 

Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  
 

 
 
Figur 2 – Alle 

N = 1059 

Næsten 3 ud af 4 (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der bliver 

skiltet tydeligt med kalorieindholdet i mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, 

tankstationer, kaffe- og juicebarer og lignende steder. Kun 8 % angiver at de slet ikke synes, 

at det er en god idé (Figur 2). 

 

Men én ting er om man synes, at tydelig kaloriemærkning er en god idé, nogen andet er, om 

man vil bruge informationerne aktivt. Respondenterne er blevet bedt om at angive i hvor høj 

grad, de tror, de vil komme til at tage informationerne om kalorieindhold med i deres 

overvejelser, når de skal vælge mad- og/eller drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, 

tankestationer og lignende steder. 
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I hvor høj grad tror du at skiltningen med kalorieindholdet vil indgå i dine overvejelser, 
når du skal vælge mad- og/eller drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, 
tankstationer, kaffe- og juicebarer og lignende steder? 
 

 
 
Figur 3 – Alle, der angiver, at de køber mad og/eller drikke på konceptstederne 

N = 984 

 

Lidt over halvdelen af respondenterne (59 %) angiver, at de tror, at de i nogen eller høj grad 

vil lade informationerne om kalorieindholdet indgå i deres overvejelser om valg af mad- 

og/eller drikkevarer (Figur 3). 17 % af respondenterne tror slet ikke, at de vil lade 

informationerne indgå i deres overvejelser. 

 

Tænker du over kalorieindholdet i den mad og de drikkevarer du køber til dig selv og 
andre? 

 
Figur 4 – Alle 

N = 1059 

 

Adspurgt om hvorvidt de tænker over kalorieindholdet i den mad og de drikkevarer, de køber 

til sig selv og andre, angiver 80 % af respondenterne at det gør de i nogen eller høj grad. 

Næsten halvdelen (49 %) angiver at de gør det i nogen grad. Kun 7 % angiver at de slet ikke 

tænker over kalorieindholdet (Figur 4). 
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For at undersøge om der er en sammenhæng mellem, i hvor høj grad, man synes, at det er 

en god idé med kaloriemærkning og antallet af gange, man køber noget på konceptstederne, 

er besvarelserne for hvor god en idé, man synes det er, krydset med hvor ofte man køber 

mad og/eller drikke de tre typer af steder. Se Figur 5, Figur 6 og Figur 7. 

Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  
 
Krydset med: Hvor ofte køber du mad- og/eller drikkevarer på følgende steder? - Fastfoodrestauranter (f.eks. 
McDonalds, sandwichbarer, sushibarer, pizzariaer osv.)  

 
Figur 5 – Alle 

N = 1059 
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Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  
 
Krydset med: Hvor ofte køber du mad- og/eller drikkevarer på følgende steder? - Kiosker og tankstationer 

(f.eks. 7eleven, Q8, Statoil etc.) 

 
Figur 6 – Alle 

N = 1059 
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Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  

 
Krydset med: Hvor ofte køber du mad- og/eller drikkevarer på følgende steder? - Kaffe- og juicebarer (f.eks. 
Joe & The Juice, Baresso etc.) 

 
Figur 7 – Alle 

N = 1059 

 

 

Samlet set er der ikke stor forskel på, i hvor høj grad man synes, at det er en god idé med 

tydelig kaloriemærkning på konceptsteder i forhold til hvor ofte man køber mad/drikke de 

pågældende steder. Der er en lille tendens til, at de respondenter, der oftest køber noget på 

fastfoodrestauranter samt de, der angiver at de aldrig køber noget samme steder, er mest 

tilbøjelige til at synes, at det er en god idé med kaloriemærkning (Figur 5).  
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Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  

 
Krydset med: Hvor gammel er du? 

 

 

Figur 8 – Alle 

N = 1059 

 

Hvis man krydser tilbøjeligheden til at synes, at kaloriemærkning er en god idé med 

respondenternes alder, kan man se en lille tendens til, at det er de 25-35 årige, der er mindst 

positive for kaloriemærkningen, mens der ikke er stor forskel på de øvrige aldersgrupper 

(Figur 8). 
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Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  

 
Krydset med: Hvad er din højest opnåede uddannelse? 

 
Figur 9 – Alle 

N = 1059 

 

Figur 9 viser, at der heller ikke er en tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og 

tilbøjeligheden til at synes om kaloriemærkning. Igen er der en lille tendens i retning af at de 

respondenter, der angiver at have en lang videregående uddannelse er dem, der er mindst 

tilbøjelige til at synes om idéen. 
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Synes du, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i 
mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og 
juicebarer og lignende steder?  
 
Krydset med: Tænker du over kalorieindholdet i den mad og de drikkevarer du køber til dig selv og andre? 

 

Figur 10 – Alle 

N = 1058 

 

Som det fremgår af Figur 10 er der til gengæld en tydelig sammenhæng mellem, i hvor høj 

grad man tænker over kalorieindholdet i den mad man køber til sig selv og andre og i hvor 

høj grad man synes, det er en god idé, med tydelig kaloriemærkning. Blandt dem, der i høj 

grad tænker over kalorieindholdet i maden, er det 83 %, der synes at det i nogen eller høj 

grad er en god idé med tydelig kaloriemærkning på konceptsteder, hvorimod det kun gælder 

for 33 % af de respondenter, der slet ikke tænker over kalorieindholdet, når de køber mad- 

og drikkevarer. 

 

 



   
MARTS 2015   

11 
 

I hvor høj grad tror du at skiltningen med kalorieindholdet vil indgå i dine overvejelser, 
når du skal vælge mad- og/eller drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, 
tankstationer, kaffe- og juicebarer og lignende steder? 
 
Krydset med: Tænker du over kalorieindholdet i den mad og de drikkevarer du køber til dig selv og andre? 

 
Figur 11 – Alle, der angiver at de køber mad/drikke på konceptsteder 

N = 984 

 

Når man krydser respondenternes forventning om i hvor høj grad, de vil benytte sig af 

oplysningerne om kalorieindholdet med i hvor høj grad de tænker over kalorieindholdet i den 

mad, de køber, ser man igen en tydelig sammenhæng. De respondenter, der i forvejen 

tænker mest over kalorieindholdet er også dem, der er mest tilbøjelige til at tro, at de vil 

anvende informationerne om kalorier fra menutavlerne (Figur 11). 

 

 

Synes du, at det burde være et lovkrav at skilte tydeligt med kalorieindholdet i mad- 
og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og juicebarer og 
lign. steder? 
 

 

Figur 12 – Alle 

N = 1058 

 

Selv om flertallet synes, at det er en god idé med tydelig skiltning med kalorieindholdet i 

mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og juicebarer er 

det knap halvdelen (45 %), der mener at det bør være et lovkrav. Næsten lige så mange (40 

%) mener ikke at der skal stilles krav om det i lovgivningen mens hele 15 % svarer ”Ved 

ikke’’ på dette spørgsmål (Figur 12). 

 


