
   

JUNI 2012                                                                  FORBRUGERPANELET 

1 
 

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen 

For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; kun 

for godt en ud af tyve (7%) er det mere eller mindre uvigtigt, at spise sundt.  

 

Respondenterne er først blevet spurgt til deres forbrug af en række produkttyper, og 

efterfølgende deres vurdering af portioner i en række andre produkter.  

Forevist tre forskellige produkttyper, en Guldbarre (45 g), ½ L Coca Cola og et rør med 

Smarties chokoladepastiller (38 g), angiver mere end hver anden (56-59%), som indtager de 

viste produkttyper fra tid til anden, at han / hun indtager det hele eller meste af pakningen.  

Ifølge GDA-mærkningen indeholder en Guldbarre 1,8 portion, mens colaen og røret med 

Smarties indeholder 2 portioner. Sidstnævnte refererer på pakken til et barns GDA.  

 
De respondenter, som vægter at spise sundt højt, vil i mindre udbredt grad indtage hele 

pakninger - end dem, som kun i mindre grad - hvis overhovedet – vægter at spise sundt. 

  

Respondenternes efterfølgende angivelser af hvor mange voksne de typisk vil mene, deler 

fire forskellige produkttyper; en plade Marabou chokolade à 200 g, en pose Daim karameller 

à 140 g, et rør med Pringles chips à 190 g chips og en pose KiMs peanuts à 230 g, vurderes 

alle til typisk at blive delt af omkring fire voksne.  

Ifølge GDA-mærkningen indeholder posen med peanuts ca. 8 portioner (7,67), posen med 

Daim karameller ca. 6 portioner (5,60), røret med chips ca. 6 portioner (6,33) og pladen med 

chokolade 8 portioner. 

 

Knap to ud af tre respondenter (63%) har lagt mærke til et GDA-mærke på fødevarer i 

Danmark, men mindre end hver tiende (8%) angiver, at de i udbredt grad bruger det aktivt i 

udvælgelsen af fødevarer, når de køber ind. Og mere end to ud af tre (68%) angiver, at 

GDA-mærkningen slet ikke, eller kun i mindre grad, har betydning for hvor meget de spiser / 

drikker af en fødevare. 

 

Flertallet af de adspurgte (68%) kan ud fra et eksemplificeret GDA-mærke, hvor tallet for 

'fedt' er fremhævet, korrekt angive, at tallet betyder, at ”9,3 g svarer til 13% af et vejledende 

dagligt indtag af fedt”. Af disse respondenter angiver hver femte (20%) dog endvidere, at det 

fremhævede tal også angiver, at ”Der er 13% fedt i en portion af produktet.”.  

Generelt er det knap hver tredje (31%), der mener dette er sandt, hvilket ikke er korrekt, og 

af disse er 43% respondenter, som samtidig har angivet, at GDA-mærkningen i nogen eller i 

høj grad har betydning for, hvor meget de indtager af et produkt. 

 

Undersøgelsen er gennemført i maj 2012. Resultaterne er baseret på svar fra 1.057 danske 

forbrugere i alderen 18 – 80 år. Data er vejet på køn, alder og geografi, således at 

resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.  
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Figur 1 – ALLE 

Hvor stor en andel af din husstands indkøb af dagligvarer, står du for?  

 
 

 

Mere end hver anden respondent (59%) angiver, at han / hun står for alt eller det meste af 

deres husstands indkøb af dagligvarer. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er det i høj grad 

kvinderne, der står for de fleste indkøb; op mod tre ud af fire kvinder (72%) angiver, at de 

står for alle eller de fleste indkøb af dagligvarer til deres husstand, mens det blandt 

mændene er godt hver tredje (39%), der mener, at de står for de primære indkøb heraf.  

Tabel 1 

Hvor stor en andel af din husstands indkøb af dagligvarer, står du for X Køn & Antal 

personer i husstand 

Kvinder Mænd 1 2 3 4 el. flere

Det hele / det meste 72% 39% 94% 46% 52% 47%

Omkring halvdelen 21% 28% 3% 31% 28% 31%

Mindre end halvdelen 4% 16% 1% 11% 13% 12%

Kun ganske lidt 3% 15% 2% 11% 5% 10%

Jeg indkøber aldrig dagligvarer 0% 2% 0% 1% 2% -

Kilde: Tænk Analyse

ANTAL PERSONER I HUSSTANDKØN

 
 

Ikke overraskende, angiver langt de fleste husstande bestående af blot én person, at de er 

den primære indkøber. 
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Figur 2 – ALLE 

Er det vigtig for dig at spise sundt? 

 
 

For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; i høj 

grad for godt hver tredje (37%), og i nogen grad for mere end hver anden (56%).  

Kun for godt en ud af tyve (7%) er det mere eller mindre uvigtigt, at spise sundt. Af tabel 2 

herunder er det synliggjort, at mænd i mindre grad end kvinder finder det vigtigt at spise 

sundt. 

 

Tabel 2 

Er det vigtig for dig at spise sundt? x Køn & Andel af husstands indkøb af dagligvarer 

Kvinder Mænd

Det hele / 

det meste

Omkring 

halvdelen

Mindre end 

halvdelen

Kun ganske 

lidt 

Ja, i høj grad 44% 26% 37% 42% 30% 29%

Ja, i nogen grad 52% 63% 58% 53% 60% 56%

Kun i mindre grad 4% 10% 5% 5% 10% 13%

Nej, slet ikke 0% 1% 0% 0% 0% 2%

Kilde: Tænk Analyse

KØN ANDEL DAGLIGVAREINDKØB, RESPONDENT STÅR FOR

 
 

I forhold til indkøb gælder, at de respondenter, som indkøber en relativt mindre andel af 

husstandenes dagligvarer, finder det mindre vigtigt, at spise sundt. Hertil skal bemærkes, at 

netop mænd er overrepræsenteret i gruppen, der køber relativt mindre hyppigt ind, og 

samtidig finder det mindre vigtigt at spise sundt end kvinder gør. 
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Figur 3A – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af tre fødevarer.  Du bedes for hver af dem angive, hvor 

meget du typisk indtager af produktet, når du spiser eller drikker dette eller et 

tilsvarende produkt  

 

 

Guldbarre (45 g) 

 

 

 

  
 

Mere end hver tredje respondent (39%) angiver, at han / hun indtager det hele eller det 

meste af en Guldbarre, eller tilsvarende produkt, på 45 g, når de spiser et sådan. Hver 

ottende (13%) spiser ca. halvdelen af den viste størrelse, og knap hver sjette (16%) mindre 

end halvdelen1.  

Hver tredje respondent (32%) angiver, at han / hun aldrig spiser denne type produkt. Jo mere 

vigtigt respondenten finder, det er at spise sundt, des mindre – hvis overhovedet – vil denne 

spise af produktet, jf. tabel 3 herunder. 

 

                                                           
1
 Hvis man sorterer de respondenter fra, som angiver at de IKKE indtager den pågældende produkttype, viser 

de omregnede tal, at blandt dem som indtager produktet, vil 57% indtage hele / det meste af pakningen, 19% 

ca. halvdelen og 24% mindre end halvdelen. 
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Tabel 3A 

…. hvor meget [indtager] du typisk … af produktet [guldbarre 45 g], når du spiser eller 

drikker dette eller et tilsvarende produkt X  … vigtig for dig at spise sundt? x Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke 18-30 år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Spiser / drikker det 

hele / meste …
29% 43% 51% 55% 50% 52% 33% 15%

Spiser / drikker ca. 

halvdelen
13% 14% 14% 18% 14% 11% 13% 11%

Spiser / drikker 

mindre end halvdelen
16% 17% 12% 12% 14% 15% 16% 22%

Spiser / drikker IKKE 

denne type produkt
42% 26% 23% 15% 22% 22% 38% 52%

Kilde: Tænk Analyse

ALDERVIGTIGT AT SPISE SUNDT

 
Der er ikke nogen mærkbar forskel mellem kønnene i forhold til, hvor meget, hvis 

overhovedet, de vil spise af en Guldbarre på 45 g – eller tilsvarende produkt (ikke gengivet 

grafisk), men alder gør en forskel. Således vil mere end hver anden i alderen 18-30 år (55%) 

spise hele eller det meste af guldbarren, mens det omvendt er mere end hver anden i 

alderen 66-80 år (52%), der aldrig ville spise et sådan produkt, jf. tabel 3A ovenfor. 

 

 

Det er en noget mindre andel af respondenterne, som vil indtage ½ L Coca Cola, idet op 

mod hver anden – uanset alder – angiver, at han / hun ikke drikker denne type produkt. 
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Figur 3B – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af tre fødevarer.  Du bedes for hver af dem angive, hvor 

meget du typisk indtager af produktet, når du spiser eller drikker dette eller et 

tilsvarende produkt   

 

 

 

½ L Coca Cola 

 

 

 

 

 
 

Hver tredje respondent (32%) vil dog indtage hele eller det meste af flasken med ½ liter, 

mens yderligere knap hver tiende (9%) vil indtage ca. halvdelen, svarende til 250 ml2. 

Som det gjaldt for indtagelse af Guldbarre, gælder også ved cola-produktet, at de 

respondenter, som vægter at spise sundt højt, i mindre grad vil indtage produktet end dem, 

som kun i mindre grad - hvis overhovedet – vægter at spise sundt, jf. tabel 3B på næste side. 

 

 

                                                           
2
 Hvis man sorterer de respondenter fra, som angiver at de IKKE indtager den pågældende produkttype, viser 

de omregnede tal, at blandt dem som indtager produktet, vil 59% indtage hele / det meste af pakningen, 16% 

ca. halvdelen og 25% mindre end halvdelen. 
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Tabel 3B 

…. hvor meget [indtager] du typisk … af produktet [½ L Coca Cola], når du spiser eller 

drikker dette eller et tilsvarende produkt X  … vigtig for dig at spise sundt? x Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Spiser / drikker det 

hele / meste …
22% 38% 41% 54% 51% 41% 22% 12%

Spiser / drikker ca. 

halvdelen
7% 11% 9% 18% 13% 10% 6% 4%

Spiser / drikker 

mindre end halvdelen
13% 14% 16% 8% 10% 12% 14% 21%

Spiser / drikker IKKE 

denne type produkt
58% 37% 34% 20% 26% 37% 58% 63%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT ALDER

 
 

 

Endnu færre ældre end i tilfældet med 

Guldbarren, angiver at de indtager 

cola-produktet. I forhold til køn, er der 

dog betydeligt flere mænd end 

kvinder, der vil indtage hele flasken. 

Således angiver 41% af mændene, at 

de ville drikke hele pakningen, mens 

det blot er 27% af kvinderne, der ville 

gøre tilsvarende.  

 

 

 

 

 

 

Det sidste af de tre produktpakker, respondenterne er blevet bedt om at angive, hvor meget 

de typisk ville indtage, er et såkaldt ’rør’ med Smarties (38 g). Produktet, der består af 

chokoladepastiller, er det af de tre produkttyper, som færrest vil indtage; hele to ud af tre 

(66%) angiver, at de ikke ville spise dette produkt/produkttype, jf. figur 3C på næste side.

Kvinder Mænd

27% 41%
Spiser / drikker det 

hele / meste …

9% 9%
Spiser / drikker ca. 

halvdelen

15% 12%
Spiser / drikker 

mindre end halvdelen

49% 38%
Spiser / drikker IKKE 

denne type produkt

Kilde: Tænk Analyse

KØN
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Figur 3C – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af tre fødevarer.  Du bedes for hver af dem angive, hvor 

meget du typisk indtager af produktet, når du spiser eller drikker dette eller et 

tilsvarende produkt 

 

 

Et 'rør' med Smarties (38 g) 

 

 
 

 

Knap hver femte respondent (19%) angiver, at de vil spise hele eller det meste af pakningen 

med chokoladepastiller, mens flertallet altså ikke spiser denne type produkt3.  

                                                           
3
 Hvis man sorterer de respondenter fra, som angiver at de IKKE indtager den pågældende produkttype, viser 

de omregnede tal, at blandt dem som indtager produktet, vil 56% indtage hele / det meste af pakningen, 19% 

ca. halvdelen og 25% mindre end halvdelen. 
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Mens mænd og kvinder spiser det lige hyppigt, er det i udpræget grad de ældste 

respondenter, der afstår herfra. Næsten ni ud af ti (88%) i alderen 66-80 år angiver, at de slet 

ikke ville spise denne type produkt, mens næsten hver anden (44%) i alderen 18-30 år, 

spiser hele pakken, jf. tabel 3C herunder. 

 

Tabel 3C 

…. hvor meget [indtager] du typisk … af produktet [Smarties (38 g)], når du spiser eller 

drikker dette eller et tilsvarende produkt X  … vigtig for dig at spise sundt? x Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Spiser / drikker det 

hele / meste …
13% 22% 24% 44% 25% 24% 10% 6%

Spiser / drikker ca. 

halvdelen
6% 7% 7% 12% 9% 6% 6% 0%

Spiser / drikker 

mindre end halvdelen
9% 8% 9% 7% 12% 12% 7% 6%

Spiser / drikker IKKE 

denne type produkt
72% 63% 60% 37% 54% 58% 77% 88%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT ALDER
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Tabel 4A – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af fødevare-pakninger. Du bedes for hver af dem angive, hvor 

mange voksne du mener typisk vil dele en pakning, som den viste 

Ud fra de angivne tal, er der beregnet kvartiler og gennemsnit4 

 

 

En plade chokolade (200 g)  

 

 

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

/ slet ikke

25%'s kvartil 2 2 2 2

50%'s kvartil 4 4 4 2

75%'s kvartil 4 4 4 4

Gennemsnit 3,91 4,00 3,84 2,83

N = 1.057, heraf har 14 ikke kunne komme med et gæt. 

Af der resterende 1.043 respondenter, er følgende "antal voksne" nævnt af mindst én respondent; 

'1', '1,5', '1,8', '2', '2,5', '3', '3,4', '4', '4,5', '5', '6', '7', '8', '10', '12', '15', '20', '50', '100', '800', '999', '999,99', '22467', 

'1500000' og '9999999'. Tallene fra og med '100' og opad, som alle er nævnt af blot én respondent, er at 

betragte som ekstremer, og derfor udeladt af beregningerne.

Kilde: Tænk Analyse

Antal

voksne

VIGTIGT AT SPISE SUNDT

 
 

Respondenterne mener i gennemsnit, at en plade chokolade på 200 g typisk deles af fire 

voksne (3,91 voksne).  

 

Hvis man opdeler respondenterne og deres angivelser efter deres tidligere tilkendegivelse af, 

om de finder det vigtigt, at spise sundt, er der en tendens til, at de respondenter, som i høj 

grad finder det vigtigt at spise sundt, mener der er flere voksne om at dele en pakke 

chokolade på 200 g - end tilfældet er blandt de respondenter, der i mindre grad eller slet ikke 

finder det vigtigt, at spise sundt. 

 

25%s kvartilen viser, at uanset om respondenterne finder det vigtigt at spise sundt eller ej, 

har hver fjerde respondent (25%) angivet, at de mener, at det typisk vil være to voksne, der 

deler en plade chokolade på 200 g, mens 75%s kvartilen viser, at yderligere en fjerdedel 

mener, at det typisk vil være mindst fire voksne, der deler en plade chokolade, som den 

viste. 

                                                           
4
 Fraktiler bruges til at beskrive spredningen over en større talrække. Fx angiver 25%s-fraktilen (den nedre 

kvartil) det tal, som 25% af observationerne / tallene ligger under. Dvs. at 25% af respondenterne, svarende til 

hver fjerde, har angivet et tal (antal voksne), der ligger under det for 25%’s fraktilen opgjorte. Modsat angiver 

75%s kvartilen (den øvre kvartil) det tal, som 25% af observationerne / tallene ligger over. Dvs. at 25% af 

respondenterne, har angivet et tal (antal voksne), der ligger over det for 75%’s fraktilen opgjorte.  
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Tabel 4B – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af fødevare-pakninger. Du bedes for hver af dem angive, hvor 

mange voksne du mener typisk vil dele en pakning, som den viste 

Ud fra de angivne tal, er der beregnet kvartiler og gennemsnit5 

 

 

 

 

 

En pose karameller (140 g) 

 

 

 

 

 

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

/ slet ikke

25%'s kvartil 2 2 2 2

50%'s kvartil 3 3 2 2

75%'s kvartil 4 4 4 4

Gennemsnit 3,37 3,63 3,23 3,19

Antal

voksne

VIGTIGT AT SPISE SUNDT

N = 1.057, heraf har 28 ikke kunne komme med et gæt. 

Af der resterende 1.029 respondenter, er følgende "antal voksne" nævnt af mindst én respondent; 

'-4', '1', '1,2', '1,5', '2', '2,5', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '10', '15', '25', '33', '50', '100', '600', '999', '999,99', '999999' og 

'1000000'. Tallene fra og med '100' og opad, såvel som '-4', som alle er nævnt af blot én respondent, er at 

betragte som ekstremer, og derfor udeladt af beregningerne.

Kilde: Tænk Analyse
 

 

Respondenterne mener at lidt færre voksne, nemlig tre (3,37 voksne), vil dele en pose 

karameller (140 g) end de vurderede i forhold til en plade chokolade på 200 g, som de mente 

fire voksne, typisk ville dele.  

 

Også i dette tilfælde er der en sammenhæng mellem respondenternes angivelse af, om de 

finder det vigtigt, at spise sundt, og antal voksne, de mener typisk vil dele den viste pakke. Jo 

mere vigtigt man vurderer, at det er at spise sundt, des flere voksne tror man også typisk vil 

dele en produktstørrelse som den viste. 

                                                           
5
 25%s-fraktilen (den nedre kvartil) angiver det tal, som 25% af observationerne / tallene ligger under. Dvs. at 

25% af respondenterne, svarende til hver fjerde, har angivet et tal (antal voksne), der ligger under det for 25%’s 

fraktilen opgjorte. Modsat angiver 75%s kvartilen (den øvre kvartil) det tal, som 25% af observationerne / 

tallene ligger over. Dvs. at 25% af respondenterne, har angivet et tal (antal voksne), der ligger over det for 

75%’s fraktilen opgjorte.  
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Tabel 4C – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af fødevare-pakninger. Du bedes for hver af dem angive, hvor 

mange voksne du mener typisk vil dele en pakning, som den viste 

Ud fra de angivne tal, er der beregnet kvartiler og gennemsnit6 

 

 

 

Et 'rør' med chips (190 g) 

 

 

 

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

/ slet ikke

25%'s kvartil 2 2 2 2

50%'s kvartil 3 3 3 2

75%'s kvartil 4 4 4 4

Gennemsnit 3,58 3,73 3,59 2,72

Antal

voksne

VIGTIGT AT SPISE SUNDT

N = 1.057, heraf har 16 ikke kunne komme med et gæt. 

Af der resterende 1.041 respondenter, er følgende "antal voksne" nævnt af mindst én respondent; 

'-4', '1', '1,5', '2', '2,3', '2,5', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '10', '15', '30', '34', '44', '50', '75', '100', '800', '999', '999,99', 

'100008' og '500000'. Tallene fra og med '100' og opad, såvel som '-4', som alle er nævnt af blot én 

respondent, er at betragte som ekstremer, og derfor udeladt af beregningerne.

Kilde: Tænk Analyse
 

 

Et rør med 190 g chips vurderes af respondenterne til typisk at blive delt mellem fire voksne 

(3,58 voksne), hvilket er lidt flere end de vurderede ville dele en pose karameller à 140 g, og 

lidt færre de vurderede ville dele en plade chokolade på 200 g.  

 

Også i dette tilfælde gælder, at jo mere vigtigt man vurderer, at det er at spise sundt, des 

flere voksne tror man også typisk vil dele en produktstørrelse som den viste. 

 

 

 

 

                                                           
6
 25%s-fraktilen (den nedre kvartil) angiver det tal, som 25% af observationerne / tallene ligger under. Dvs. at 

25% af respondenterne, svarende til hver fjerde, har angivet et tal (antal voksne), der ligger under det for 25%’s 

fraktilen opgjorte. Modsat angiver 75%s kvartilen (den øvre kvartil) det tal, som 25% af observationerne / 

tallene ligger over. Dvs. at 25% af respondenterne, har angivet et tal (antal voksne), der ligger over det for 

75%’s fraktilen opgjorte.  
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Tabel 4D – ALLE 

Nedenfor er vist billeder af fødevare-pakninger. Du bedes for hver af dem angive, hvor 

mange voksne du mener typisk vil dele en pakning, som den viste 

Ud fra de angivne tal, er der beregnet kvartiler og gennemsnit7 

 

 

 

 

 

En pose peanuts (230 g) 

 

 

 

 

 

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

/ slet ikke

25%'s kvartil 2 3 3 2

50%'s kvartil 4 4 4 3

75%'s kvartil 5 5 5 4

Gennemsnit 4,43 4,57 4,48 3,18

Antal

voksne

VIGTIGT AT SPISE SUNDT

N = 1.057, heraf har 15 ikke kunne komme med et gæt. 

Af der resterende 1.042 respondenter, er følgende "antal voksne" nævnt af mindst én respondent; 

'1', '1,5', '2', '2,3', '2,5', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '10', '12', '14', '15', '20', '21', '22', '34', '44', '50', '75', '100', '800', '999', 

'999,99', '50000' og '1000000'. Tallene fra og med '100' og opad, som alle er nævnt af blot én respondent, 

er at betragte som ekstremer, og derfor udeladt af beregningerne.

Kilde: Tænk Analyse
 

En pose peanuts à 230 g vurderes af respondenterne til typisk at blive delt af lige over fire 

voksne (4,43 voksne), hvilket er flere end respondenterne vurderede for de øvrige tre 

produkter; et rør med chips à 190 g (3,58 voksne), en pose karameller à 140 g (3,37 voksne) 

og en plade chokolade à 200 g (3,91 voksne).  

 

Som tidligere gælder også her, at jo vigtigere respondenterne har vurderet det er at spise 

sundt, des flere voksne tror de typisk vil dele en produktstørrelse som den viste. 

 

                                                           
7
 25%s-fraktilen (den nedre kvartil) angiver det tal, som 25% af observationerne / tallene ligger under. Dvs. at 

25% af respondenterne, svarende til hver fjerde, har angivet et tal (antal voksne), der ligger under det for 25%’s 

fraktilen opgjorte. Modsat angiver 75%s kvartilen (den øvre kvartil) det tal, som 25% af observationerne / 

tallene ligger over. Dvs. at 25% af respondenterne, har angivet et tal (antal voksne), der ligger over det for 

75%’s fraktilen opgjorte.  
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Figur 5 – ALLE 

 
Det viste billede ovenfor er et eksempel på en GDA-mærkning, der findes på nogle 

fødevarer. GDA står for 'Guideline Daily Amount', hvilket på dansk betyder 'Vejledende 

dagligt indtag'.   

Har du lagt mærke til GDA-mærkningen på fødevarer i Danmark?     

 

Knap to ud af tre respondenter (63%) har lagt mærke til et GDA-mærke som det 

eksemplificerede på fødevarer i Danmark, mens knap hver tredje (30%) ikke mener at have 

set et sådanne mærke.  

Respondenter, som i høj grad finder det vigtigt at spise sundt, har i mere udbredt grad lagt 

mærke til denne type mærkning, end respondenter, som kun i mindre grad finder det vigtigt 

at spise sundt, jf. tabel 5 herunder. 

Tabel 5 

Har du lagt mærke til GDA-mærkningen på fødevarer i Danmark? X  … vigtig for dig at 

spise sundt, Køn & Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke Kvinder Mænd

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 68% 62% 43% 69% 54% 93% 88% 78% 50% 29%

Nej 25% 31% 51% 24% 40% 7% 11% 18% 39% 59%

Husker ikke 7% 7% 6% 7% 6% - 1% 4% 11% 12%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT ALDERKØN

 

Kendskabet til mærket er dalende over respondenternes alder, ligesom færre mænd end 

kvinder erindrer at have set denne type mærke på fødevarer i Danmark. 
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Selvom mere end to ud af tre respondenter erindrer at have set GDA-mærket på fødevarer, 

er det mindre end hver tiende (8%), der i udbredt grad bruger det aktivt i udvælgelsen af 

fødevarer. 

Figur 6 – HVIS LAGT MÆRKE TIL GDA-MÆRKE OG KØBER IND (UANSET HVOR OFTE) 

Bruger du GDA-mærkningen til at vælge fødevarer til eller fra, når du køber ind?   

 

Knap hver fjerde (24%) bruger i nogen grad GDA-mærket, når de køber ind, mens mere end 

to ud af tre (69%) slet ikke, eller kun i mindre grad, bruger GDA-mærkningen ved indkøb. 

Der er ingen entydig forskel mellem kønnenes brug af GDA-mærker i forbindelse med indkøb 

(ikke gengivet), men de relativt få ældre respondenter, der har set mærket, bruger det i mere 

udbredt grad end de yngre respondenter.   

Tabel 6 

Bruger du GDA-mærkningen til at vælge fødevarer til eller fra, når du køber ind? X  … 

vigtig for dig at spise sundt & Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke

18-30 

år

31-40 

år

41-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja, i høj grad 12% 5% 3% 9% 5% 5% 10% 14%

Ja, i nogen grad 27% 23% - 24% 18% 29% 23% 20%

Kun i mindre grad 28% 39% 39% 26% 38% 36% 35% 42%

Nej, slet ikke 33% 33% 58% 41% 39% 30% 32% 24%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT ALDER

 

Til trods for at det er mere end hver tredje respondent, som finder det vigtigt at spise sundt 

(68%), der har set GDA-mærket på fødevarer i Danmark, jf. tabel 5 ovenfor, er det dog kun 

godt hver tiende (12%), der i høj grad bruger det til at vælge fødevarer til eller fra, når de 

køber ind, mens yderligere godt hver fjerde (27%) i nogen grad bruger mærket hertil. 

Flertallet af de respondenter, som prioriterer at spise sundt, 60%, bruger kun i mindre grad 

eller slet ikke GDA-mærkningen til at ud- eller fravælge fødevarer.  
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Relativt få bruger GDA-mærkningen til at vælge fødevarer til eller fra under indkøbsturen, 

men endnu færre bruger mærkningen i relation til hvor meget de spiser / drikker af en 

fødevare; kun godt en ud af tyve (6%) angiver, at GDA-mærkningen i høj grad har betydning 

for hvor meget de spiser / drikker af en vare, mens yderligere godt hver fjerde (26%) i nogen 

grad bruger mærkningen hertil. 

Figur 7 – HVIS LAGT MÆRKE TIL GDA-MÆRKE 

Har oplysningerne fra GDA-mærkningen betydning for, hvor meget du spiser / drikker 

af en fødevare?   

 

Mere end to ud af tre (68%) angiver, at GDA-mærkningen slet ikke, eller kun i mindre grad, 

har betydning for hvor meget de spiser / drikker af en fødevare. 

Jo mindre vigtigt respondenten vægter det at spise sundt, des mindre betydning har GDA-

mærkningen for hvor meget de spiser / drikker.  

Tabel 7 

Bruger du GDA-mærkningen til at vælge fødevarer til eller fra, når du køber ind? X  Er 

det vigtig for dig at spise sundt & Alder 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Kun i mindre 

grad / slet ikke

Ja, i høj 

grad

Ja, i

nogen grad

Kun i 

mindre grad

Nej,

slet ikke

Ja, i høj grad 10% 4% 3% 65% 3% 1% -

Ja, i nogen 

grad
30% 24% 3% 35% 68% 18% 2%

Kun i mindre 

grad
27% 35% 28% - 25% 61% 13%

Nej, slet ikke 33% 37% 66% - 4% 20% 85%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT BRUGER GDA TIL AT VÆLGE TIL/FRA VED INDKØB

 
 

For de respondenter, som i høj grad bruger GDA-mærket til at vælge fødevarer fra eller til, 

når de køber ind, har GDA-mærket langt mere betydning for hvor meget de spiser / drikker af 

en vare – end tilfældet er for de øvrige respondenter.  
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Figur 8 – HVIS LAGT MÆRKE TIL GDA-MÆRKE 

 
I eksemplet på et GDA-mærke er tallet for 'fedt' fremhævet.  Du bedes for hvert udsagn 

herunder vurdere, om du tror, det er sandt eller falsk 

 
 

Det udsagn som flest af de respondenter, der har lagt mærke til GDA-mærker på fødevarer i 

Danmark, mener, er sandt, er udsagnet ”9,3 g svarer til 13% af et vejledende dagligt indtag 

af fedt”. Mere end to ud af tre (68%) mener korrekt, at det på eksemplet fremhævede, er et 

udtryk herfor. 

Knap hver tredje (31%) mener (også), at markeringen på eksemplet betyder, at ”Der er 13% 

fedt i en portion af produktet”.  

15% af respondenterne, svarende til knap hver syvende, mener, at det er sandt, at 

markeringen betyder, at der ”Pr. 100 g af produktet er [..] 13 g fedt”, og / eller at ”13% af de 

kalorier du får ved at indtage produktet, kommer fra fedt”. 

 

Det er en større andel af mænd end kvinder, der kender den rette læsning af mærkningen, 

og korrekt kan angive, at udsagnet ”9,3 g svarer til 13% af et vejledende dagligt indtag af 

fedt” er sandt.  

En dobbelt så stor andel af kvinder end mænd mener tillige, at markeringen på eksemplet 

betyder, at ”13% af de kalorier du får ved at indtage produktet, kommer fra fedt”, jf. tabel 8 på 

næste side. 
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Tabel 8 

Andel som tror udsagn relateret til fremhævningen af ’fedt’ på eksemplet på et GDA-

mærke sandt? X Køn & GDAs betydning for indtag af spise- og drikkevarer 

Kvinder Mænd

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen grad

Høj eller 

nogen grad

Kun i

mindre grad

Nej,

slet ikke

9,3 g svarer til 13% af et vejledende 

dagligt indtag af fedt
66% 73% 60% 68% 67% 69% 69%

Der er 13% fedt i en portion af 

produktet
33% 27% 53% 41% 43% 26% 26%

Pr. 100 g af produktet er der 13 g fedt 16% 13% 25% 20% 21% 13% 11%

13% af de kalorier du får ved at 

indtage produktet, kommer fra fedt
18% 9% 33% 16% 19% 14% 12%

KØN - ANDEL 

SVARET "SANDT"

Anm.: Svarene for "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" er puljet, som følge af få respondenter i kategorien "Ja, i høj grad" (40 resp.)

Kilde: Tænk Analyse

GDA BETYDNING FOR HVOR MEGET DER INDTAGES AF EN 

FØDEVARE - ANDEL SVARET "SANDT"

 
 

Blandt de respondenter, for hvem GDA-mærkningen i høj grad har betydning for, hvor meget 

de spiser / drikker af en fødevare, er der større forvirring om, hvilke af de fire listede udsagn 

relateret til fremhævningen på GDA-mærket, der er sandt1. 

Således er det 60% af denne gruppe, der korrekt mener, at det er sandt, at fremhævningen 

betyder, at ”9,3 g svarer til 13% af et vejledende dagligt indtag af fedt” – mens det blandt de 

øvrige respondenter er mere end to ud af tre (69%), der tyder mærket korrekt. 

Også i forhold til de tre øvrige udsagn, som altså ikke er korrekte, er det en større andel af 

de respondenter, for hvem GDA-mærket har betydning for deres indtag af spise- og 

drikkevarer, der mener, at disse øvrige udsagn er sande – set i forhold til gruppen af 

respondenter, for hvem GDA-mærket kun har mindre eller slet ingen betydning for deres 

indtag af fødevarer.  

Uanset om man betragter de respondenter, for hvem GDA-mærkningen i høj grad har 

betydning for deres indtag af fødevarer, isoleret, eller sammen med gruppen, for hvem 

mærket i nogen grad har betydning, indikerer tabellen, at der er en større forvirring om 

hvordan et GDA-mærke forstås, da de i højere grad peger på de forkerte udsagn som sande.  

 

 

 

                                                           
1
 Bemærk dog, at der er relativt få respondenter i gruppen der har svaret, at GDA ”i høj grad” har betydning 

for, hvor meget de spiser / drikker af en fødevare, hvorfor den også er puljet med gruppen, der har svaret at 

GDA ”i nogen grad” har betydning for, hvor meget de spiser / drikker af en fødevare. 
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Figur 9 – ALLE 

 
Mærkaten ovenfor viser GDA-mærket fra ½ L Coca Cola.   

Hvor mange procent af dit daglige sukkerindtag får du, hvis du drikker hele flasken?   

 
 

Mere end hver anden respondent (54%) angiver, at man ifølge det viste GDA-mærke for en 

½ l Coca Cola får 58% at sit daglige sukkerindtag, hvis man drikker hele flaskens indhold. 

Dette er korrekt, hvis man som gjort på GDA-mærkningen sætter det op mod det totale 

daglige indtag af sukker. Hvis man derimod sætter det op mod de officielle anbefalinger for 

tilsat sukker er 108% det korrekte svar, som kun 6% har angivet.  

”Ved ikke”, som 16% har angivet, kan også anses som korrekt svar, idet det i spørgsmålet 

netop ikke er præciseret, om der med ”sukkerindtag” menes det totale sukkerindtag eller 

alene tilsat sukker. Det daglige, totale indtag - af sukker er typisk dobbelt så stort som 

anbefalingerne for hvor meget tilsat sukker, man bør få, fordi man også indtager naturligt 

sukker fra bl.a. frugt, grønt og mejeriprodukter. 

Hver fjerde (24%) mener dog, at de får 29% af deres daglige sukkerindtag, ved at drikke hele 

flasken med cola. Dette er dog ikke korrekt, da de 29% svarer til indtagelsen ved én portion 

(halvdelen af flasken), som angivet på GDA-mærkaten, mens spørgsmålet dog går på, hvad 

man får ved indtag af hele flasken.  
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Tabel 9 

Hvor mange procent af dit daglige sukkerindtag 

 får du, hvis du drikker hele flasken? X  

Vigtigt at spise sundt 

 

 

Det er en relativ større andel af 

respondenter, som finder det vigtigt at 

spise sundt, end de øvrige respondenter, 

der kender den rette sammenhæng 

mellem GDA-mærket og det daglige 

sukkerindtag, nemlig mere end hver 

anden (59%).  

 

 
 

Blandt de respondenter, for hvem det kun i mindre grad eller slet ikke, er vigtigt at spise 

sundt, er det mindre end hver anden, som læser mærkaten korrekt.   

 

 

 

Følgende kommentarer er givet til det sidste spørgsmål om sukkerindtag og 

spørgsmålene om GDA generelt; 

 ”Lovpligtig” angivelse af fedtenergiprocenten vil være noget som jeg altid vil bruge - [af 

mand, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 999,99 angivet i mangel af ”ved ikke”-svarmulighed. 2) GDA spilder jeg ikke tid på, da jeg 

stort set ikke indtager den type produkter, den anvendes på. - [af kvinde, 66-80 år, der 

ikke har lagt mærke til GDA, angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Billedet hvor man skal skrive antal på er dårligt sat op. Der mangler kategoriseret svar 

muligheder eller en kraftig minimering af svar muligheder. Ellers kan man ikke få noget ud 

af svarene, da folk vil svare som vinden blæser - [af mand, 31-40 år, der har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Den der nye måde at opgive tingene på er da vist kun for matematiske professorer - den 

er givet alt for indviklet - [af mand, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til 

sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Den dårligste mærkningsordning nogensinde - er super forvirrende og kan dybest set ikke 

bruges til en pind. - [af mand, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Der er såmange forskellige at puuuuuuuuuuuuuha - [af kvinde, 41-50 år, der har lagt 

mærke til GDA, angav 108% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det er vel noget vildledende hvis man ikke ved hvor stor sukkerinholdet er i de andre 

fødevarer man indtager i løbet af dagen - [af mand, 51-65 år, der ikke har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

Ja, i

høj grad

Ja, i

nogen 

grad

Kun i mindre 

grad 

/ slet ikke

29% 24% 25% 22%

58% 59% 53% 42%

108% 5% 6% 8%

Ved ikke 13% 16% 28%

Kilde: Tænk Analyse

VIGTIGT AT SPISE SUNDT
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 Der mangler at tilknytte at GDA mærkningen (og svarene omkring hvor stor en procentdel 

af GDA de rindatges) er forkerte, da jeg ikke er en voksen kvinde, men en (vel)voksen 

mand og derfor ikek har et anbefalet indtage på 200 kcal per dag - endnu en årsag til at 

portions mærkningen og GDA procenterne er værdiløse (for mig, men også generelt) i 

indkøbsøjemed. - [af mand, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det der GDA-skrammel må de pakke sammen. På varer på danske hylder må der stå 

dansk tekst. Ellers er der vel ingen grund til at have et dansk sprog. Hvis vi sælger en 

vare i Kina eller USA står der vel også et sprog de forstår på varen!!! - [af mand, 51-65 år, 

der ikke har lagt mærke til GDA, angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Det er meget svært at gennemskue, hvordan GDAmærket skal læses og forstås. Man er 

for en meget stor del usikker på begreberne procentdel og vægtdel. Jeg bemærker, at det 

er pr portion.. Og disse er af varierende størrelse. - [af kvinde, 41-50 år, der har lagt 

mærke til GDA, angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det er ret svært at gennemskue, hvad procenttallene betyder. - [af kvinde, 31-40 år, der 

har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det forstår jeg faktisk ikke øv. Gda mærkningen er vist alligevel svær at læse og forstå - 

[af mand, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 29% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Det kan godt virke lidt snyd, at man skriver indholdet svarende til en portion, når flasken 

indeholder to portioner.  Selvom disse mærker er kommet på og virker mere overskuelige 

for os som almindelige forbrugere, så gælder det stadig om at holde øjnene åbne og især 

holde øje med for hvor stor en del af produktet tallene gælder. - [af kvinde, 31-40 år, der 

har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det kunne man kalde KREATIV mærkning. - [af mand, 66-80 år, der har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Det sidste spørgsmål er svært, for hvor meget sukker indtager jeg mon dagligt ? Da jeg 

sjældent drikker Cola/sodavand eller spiser slik, ved jeg ikke præcist hvor meget sukker 

jeg indtager. - [af kvinde, 66-80 år, der har lagt mærke til GDA, angav 108% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Drikker aldrig Cola - [af kvinde, 66-80 år, der ikke har lagt mærke til GDA, angav Ved ikke 

til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Drikker aldrig cola-----  kan ikke lide det. - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har lagt mærke til 

GDA, angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Drikker aldrig cola med sukker - [af mand, 66-80 år, der ikke har lagt mærke til GDA, 

angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Drikker næsten aldrig cola - [af kvinde, 66-80 år, der ikke husker om lagt mærke til GDA, 

angav 29% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Drikker næsten altid light mærkede vand, eller dansk vand. - [af mand, 66-80 år, der ikke 

har lagt mærke til GDA, angav 108% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Er denne mærkning overhovedet blevet markedsført - hvordan? - [af mand, 51-65 år, der 

ikke har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Faktisk bruger jeg mest at se på indhold fedt og sukker i %. - [af mand, 51-65 år, der har 

lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 



   

JUNI 2012                                                                  FORBRUGERPANELET 

22 
 

 En håbløs mærkningsordning, der kun er egnet til at forvirre forbrugeren. - [af mand, 41-

50 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Forretningerne - leverandørerne burde gøre mere ud af at informere om disse tiltag - når 

manikke ved detbliver det aldrig læst - [af mand, 51-65 år, der ikke har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA er en god måde at få forbrugeren til at anse en usund vare for at være sund. Disse 

GDA oplysninger er kun relevante i det omfang at folk forstår dem. GDA er en billigere 

løsning en uddannelse og forebyggelse. - [af mand, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, 

angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA er en kompleks mærkningsordning, som formentlig langt de fleste ikke vil forstå 

rigtigt i en travl dagligdag. - [af mand, 66-80 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til 

sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA er så vidt jeg ved lavet af industrien, og er derfor favorabel overfor dem - ikke 

forbrugerne. - [af mand, 18-30 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Gda mærket er totalt vildledene. Det kan få en usund vare til at se sund ud. Jeg mener 

vores gamle ”pr 100g” ordning giver et mere reelt billede. 100 g er 100 g. men hvor stor er 

en portion - [af mand, 18-30 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA mærkningen er ikke gennemskuelig. og den kan ikke bruges til særlig meget da 

mennesker er forskellige og det er deres behov også. - [af mand, 18-30 år, der har lagt 

mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA villeden da tal er oplyst på baggrund af mindre mængde end varen indeholder - [af 

kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 GDA-mærkning burde forbydes. De vildleder forbrugerne og tjener kun producenternes 

interesser ved at få produkter til at fremstå sundere end de reelt er. - [af mand, 31-40 år, 

der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA-mærkningen er direkte vildledende. Burde afskaffes. - [af mand, 51-65 år, der har 

lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Hvor er det en fræk måde at skrive det på!!! Generelt burde GDA-mærkningen forbydes 

da den udelukkende er til for at vildlede. - [af mand, 18-30 år, der ikke har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Hvornår er GDA-mærket indført og er det lovpligtigt på alle fødevarer? - [af kvinde, 66-80 

år, der ikke har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Jeg drikker højest en halv liter 1 gang om måneden, så de få gange jeg opnår den del at 

sukkerindtaget på en enkelt dag, går det nok. - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har lagt 

mærke til GDA, angav 29% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg har en bemærkning til spørgsmålet om hvor mange voksne der deler de 4 viste 

fødevarer. Jeg forsøgte at svare ved ikke, men det var ikke tilladt - så jeg var nødt til at 

svare urealistisk 100. Hvis man ikke køber og spiser denne type af produkter, så ved man 

ikke hvor mange der er om at spise dem. - [af kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 
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 Jeg er ikke i stand til at svare på spørgsmålene eftersom jeg hverken køber eller indtager 

de viste varer. Jeg er en voksen person, der køber ”junk food” - [af kvinde, 66-80 år, der 

ikke har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Jeg drikker ikke cola eller andre sukkerholdige sodavand, og jeg kender ikke mit daglige 

sukkerindtag eller et ”normalt” sukkerindtag for en voksen mand - [af mand, 51-65 år, der 

ikke har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Ja det kan være forvirrende især når der deles op i portioner som kan være kan være 

mere eller mindre realistiske/ afvige fra ens eget daglige forbrug... - [af mand, 41-50 år, 

der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 I undersøgelsen spørger I hvor mange voksne jeg mener typisk vil dele forskellige 

produkter. Det er uklart om I med ”typisk” mener helt generelt i danskernes forbrug eller 

om i med ”typisk” mener i min husstand. Jeg har svaret ud fra i min husstand, men er ret 

sikker på at forbruget ser ganske anderledes ud hvis det er den typiske dansker jeg skal 

svare ud fra. - [af kvinde, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg bruger ikke GDA, men går udelukkende efter hvor mange g fedt der er i 100 g af 

varen. - [af kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål 

om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg har diabetes 2. Derfor drikker jeg ikke sukkersødet sodavand. Tillige ingen eller uhyre 

lidt ”slik” - [af mand, 66-80 år, der ikke har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg interesserer mig normalt ikke for GDA-mærkningen, men på en netop overstået rejse 

indtog jeg yoghurt til morgenmad. Yoghurten var GDA-mærket, og det fremgik, at når jeg 

spiste hele indholdet af bægeret, så havde jeg indtaget 18% af mit daglige sukkerbehov. 

Det var tankevækkende! - og i princippet en nyttig oplysning. - [af kvinde, 51-65 år, der 

har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg kan ikke forholde mig til GDA. Foretrækker den gamle oplysning med hvad 100g af 

produktwt indeholder af fedt, kulhydrater osv - [af kvinde, 66-80 år, der har lagt mærke til 

GDA, angav 29% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg mener at jeg ved tilstrækkeligt om fedt og sukker, så jeg bruger ikke tabellen. Men 

idéen er god, synes jeg. - [af kvinde, 66-80 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til 

sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg mener, at det er en tåbelig ordning - særligt fordi den kan bruges til vildledning som i 

colaeksemplet. Jeg kender ingen, der regner en ½ L cola som to portioner, og det er 

forvirrende, at der skal kombineres flere oplysninger. Desuden er niveauet for 

energiindtaget meget individuelt, da det afhænger af aktivitetsniveauet (og det er i hvert 

fald individuelt ;-)). - [af mand, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Min holdning tiltil GDA-mærkning er at ideen er god men den måde den er udført på nu 

forvirre mere end den hjælper - [af mand, 18-30 år, der har lagt mærke til GDA, angav 

58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Oplys om GDA i OBS i tv - i butiker via skiltning i et stykke tid - [af kvinde, 31-40 år, der 

har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 
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 Jeg oplever at det er problematisk at det ikke er en ”fast” portion der beregnes ud fra, f. 

eks. 100g. Det finder jeg misvisende, idet du altid skal holde øje med, hvad der angives 

som en pertion - [af kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg synes at det er vanskeligt at gennemskue hvordan mam skal læse oplysningerne. - 

[af kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste spørgsmål om 

dagligt sukkerindtag] 

 Jeg synes de forvirrer mere end de gavner. De er ikke gode nok og trænger til forbedring, 

hvis de skal være på emballagen. - [af kvinde, 31-40 år, der har lagt mærke til GDA, 

angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg ville aldrig i praksis, stå i en forretning og prøve at regne procentdele ud - [af kvinde, 

66-80 år, der ikke har lagt mærke til GDA, angav 29% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 

 Mht. Hvor mange voksne der skal dele har taget udgangs punkt hvad jeg ville servere - 

altså hvor mange vi skulle være før jeg ville købe 2... - [af kvinde, 41-50 år, der har lagt 

mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Spørgsmål om deling af et produkt giver ikke mening. En plade chokolade kan ligge i flere 

dage. Det samme gælder for nødder og chips men måske spises de kun af en eller to 

personer - [af kvinde, 41-50 år, der har lagt mærke til GDA, angav 29% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Spørgsmål om hvor mange voksne deler en pakke peanuts, chokolade, osv. giver ingen 

mening. Kunne ikke forstå ”at dele”. En voksne kan spise alt i løbet af 10 dage eller 10 

kan spise fra en skål i løbet af en time - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har lagt mærke til 

GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Såfremr GDA spørgsmålene også henviser til de visde fødevarer, synes jeg måske også 

at det er relevant at undersøge hvor ofte de adspurgte køber et sådan produkt. Jeg kan 

ikke sige at det ikke kan forekomme at jeg køber de nevnte produkter, men for en del af 

den kan der gå flere år imellem - [af kvinde, 18-30 år, der har lagt mærke til GDA, angav 

58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Undskyld! Jeg gad ikke regne den med colaen ud. Helt ærligt! Jeg drikker ALDRIG cola. 

Vh - [af kvinde, 66-80 år, der har lagt mærke til GDA, angav ’Ved ikke’ til sidste spørgsmål 

om dagligt sukkerindtag] 

 Vejledningen burde være for hele flasken - [af kvinde, 66-80 år, der ikke husker, om lagt 

mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Vi drikker højest en cola 3 gange om året - [af mand, 66-80 år, der ikke husker, om lagt 

mærke til GDA, angav Ved ikke til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Vildledende mærkning - [af mand, 51-65 år, der ikke har lagt mærke til GDA, angav 58% 

til sidste spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 GDA mærkningen har jeg lagt mærke til, fordi den er meget andeledes end den mærkning 

vi ellers har med indhold af fedt, sukker, protein, vitaminer m.m. i den normale med 

indhold pr. 100 g - [af kvinde, 51-65 år, der har lagt mærke til GDA, angav 29% til sidste 

spørgsmål om dagligt sukkerindtag] 

 Jeg har ikke sat mig ind i mærkningen - det viser undersøgelsen at man/jeg bør gøre  - [af 

kvinde, 66-80 år, der har lagt mærke til GDA, angav 58% til sidste spørgsmål om dagligt 

sukkerindtag] 


