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Resume 

Kaffeautomater på danske arbejdspladser med stort udvalg af kakao og andre kalorierige drikke be-
tyder, at en del danskere drikker en masse kalorier hver dag, måske uden at være klar over det. Det 
bidrager til den negative udvikling, hvor næsten halvdelen af alle danskere er overvægtige. Nudging, 
hvis udgangspunkt er, at mennesker det meste af tiden er vanestyrede eller handler pr. automatik, 
har de senere år vundet indpas i mange lande. At sætte kaloriemærkning på kaffeautomaterne er et 
nudge, som forventes at få brugerne til at reflektere over kalorieindholdet - og nogle til at ændre 
drikkevaner.  
 
Formålet med interventionen er at undersøge, i hvilket omfang opsætning af kalorieinformation på 
kaffeautomater påvirker medarbejdernes drikkevaner, og hvordan selve implementeringen påvirker 
effekten.   
 
Interventionen fandt sted på to virksomheder: En mellemstor produktionsvirksomhed i Jylland og en 
stor handelsvirksomhed i hovedstadsområdet.  Kaloriemærkningen bestod af mærkater med kalo-
rieindholdet på trykknapperne og en planche med referenceværdier for dagligt energiindtag, fysisk 
aktivitet og sodavand. Drikkene i automaten blev inddelt i kalorierige drikke (>30 kcal) og kaloriefat-
tige drikke (<30 kcal).  
 
Studiet var kvasi eksperimentelt med før- og eftermålinger. Designet for interventionen var todelt: 
Effektmåling ved aflæsning og analyse af forbruget fra kaffeautomaterne og en procesevaluering 
med observation og uformelle interviews for at afdække fremmende og hæmmende faktorer i for-
hold til effekten. 
 
Resultatet var, at de ansatte trak betydeligt færre kopper kalorierige drikke efter kaloriemærknin-
gen, hvilket betød en signifikant nedgang i andelen af kalorierige drikke både i interventionsperio-
den og ved opfølgningen efter 7 måneder. Flertallet af de ansatte kendte ikke/i mindre grad kalorie-
indholdet i drikkene forud for mærkningen, ligesom flertallet forstod kalorieinformationen og øn-
skede den permanent. Fremmende faktorer for effekten var selve udformningen af kaloriemærknin-
gen og det overraskende høje kalorieindhold i mange af drikkene. Hæmmende faktorer var dels 
manglende forhåndsorientering om mærkningen og en oplevelse af mærkningen som et indgreb i 
det frie valg.  
 
Kaloriemærkning på kaffeautomater er et let og billigt sundhedsfremmede tiltag, som overordnet 
har en positiv effekt på brugernes valg både på kort og på længere sigt. Kaloriemærkning er tilsyne-
ladende effektiv på tværs af branche og beskæftigelse. Virksomheder kan med fordel sætte kalo-
riemærkning på kaffeautomater som led i en strukturel forebyggelsesstrategi på arbejdspladsen 
sammen med andre tiltag, som forebygger overvægt. 
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1. Baggrund og problemformulering 

1.1 Indledning 

Behovet for sundhedsstrategier, der kan ændre på folks adfærd i en sundere retning, skal ses i lyset 
af de store ændringer i danskernes kost, rygevaner, fysisk aktivitetsniveau og alkoholforbrug gen-
nem de seneste 40–50 år. Det har betydet en stigning i kroniske sygdomme som hjertekarsygdom-
me, type 2-diabetes (WHO, 2009) og visse kræftsygdomme fx brystkræft, tyktarmskræft og nyre-
kræft (Kræftens Bekæmpelse, 2013). Den ændrede livsførelse har medført en fedmeepidemi i hele 
verden og tilskrives en kombination af mere stillesiddende adfærd i fritid og arbejdsliv; større udbud 
af mad (Harnack & French, 2008) og stigning i portionsstørrelser (Skov et al., 2012, Richelsen et al., 
2003). Mange underestimerer kalorieindholdet i mad med højt indhold af fedt, sukker og salt (Ber-
man & Lavizzo-Mourey, 2008), og man risikerer at indtage flere kalorier end tiltænkt. USA indførte 
som de første lovgivning, der kræver, at fastfoodkæder og udbydere af automater oplyser kalorie-
indholdet på mad- og drikkevarer for at bremse udviklingen i fedmeepidemien (NCSL, 2012). Flere 
stater i Australien har siden fulgt efter. 
 
De fleste danskere har et ønske om at leve sundere (Mandag morgen & Trygfonden, 2008), selvom 
det kniber for de fleste at leve op til sundhedsanbefalingerne (KRAM, 2009). Der er store sociale 
forskelle i forekomsten af fedme i Danmark, som især findes i befolkningsgrupper med de korteste 
uddannelser, laveste indkomster og ufaglærte jobs, ligesom der er flere overvægtige på landet 
sammenlignet med byen (Richelsen et al., 2003). Andre faktorer er kulturelle, som den nemme og 
billige adgang til energitætte mad- og drikkevarer samt manglen på fysisk aktivitet på arbejdspladser 
og i forbindelse med transport mellem arbejde og hjem (Ibid.).  
Blandt andet er der i de senere år på mange arbejdspladser blevet opstillet kaffeautomater, der ud-
over kaffe og te også tilbyder kakao og andre kalorierige drikke, og ansatte risikerer uforvarende at 
drikke mange kalorier i løbet af dagen. 
 
Nudging som forandringsstrategi er italesat af adfærdsforsker og professor Richard H. Thaler og ju-
raprofessor Cass R. Sunstein (2008) i bogen ”Nudging – Improving Decisions about Health, Health 
and Happiness”.  Nudging er et paraplybegreb for tiltag, som påvirker menneskers adfærd i en for-
udsigelig retning ved at ændre i “valgarkitekturen”, dvs. tiltag med at indrette miljøet med få midler 
og uden brug af forbud eller økonomiske incitamenter. Nudging bygger på økonomiske og psykolo-
giske adfærdsteorier med udgangspunkt i dual proces teoris antagelser om, at mennesker er kloge 
og fornuftige i et vist omfang, men ikke kan være fokuserede og refleksive hele tiden. Derfor er det 
forventeligt, at mennesker begår ”fejl” i valgsituationer på trods af gode intentioner om fx at spise 
sundt. Nudging antages at kunne hjælpe mennesker til i højere grad at følge deres intention ved at 
få dem til at reflektere over egne valg (Ibid.).  
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1.2 Problemstilling 

Nudging i form af kalorieinformationer på menutavler er effektive i et vist omfang (Swartz, 2011; 
Skov et al., 2012; Hyldig & Littlewood, 2012). Til gengæld mangler der både viden om effekten af 
kalorieinformationer på selvbetjeningsautomater (Skov et al., 2012) og viden om undersøgelser med 
større metodisk styrke i naturlige miljøer (Harnack, French; 2008, Swartz et al., 2011). Et pilotprojekt 
i Kræftens Bekæmpelse ”Kalorier på kaffeautomater – et pilotprojekt af situated information nud-
ging” (Scheller, 2012) viste et signifikant fald i andelen af kalorierige kaffedrikke i en af to deltagen-
de afdelinger. Derfor er det relevant at gennemføre yderligere interventioner for at undersøge, om 
effekten var enkeltstående, eller om lignende interventioner andre steder ville vise samme resultat.  
Formålet med nærværende intervention er at undersøge, hvordan kalorieinformation på kaffeau-
tomater påvirker medarbejdernes drikkevaner på to virksomheder – en produktionsvirksomhed i 
Jylland og en handelsvirksomhed i hovedstadsområdet - samt at få en forståelse for hvilke forhold i 
forbindelse med implementeringen, der har betydning for effekten.  

1.3 Problemformulering 

1) I hvilket omfang medfører kaloriemærkning på kaffeautomater, at indtaget af drikke fra kaffe-
automaterne ændrer sig, og er der forskel i effekten på de to virksomheder?  
2) Hvorfor har interventionen opnået den pågældende effekt set i lyset af implementeringsmæs-
sigt hæmmende eller fremmende faktorer? 
 
For at besvare problemformuleringen benyttes et todelt design: En måling af effektens omfang i 
form af aflæsning og analyse af forbruget fra kaffeautomaterne før og under interventionen samt en 
procesevaluering, som skal analysere, hvordan og hvorfor interventionen virkede.   
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2. Teoretisk ramme 
Det traditionelle udgangspunkt, at mennesker er rationelle og ikke begår “fejl” i deres intenderede 
adfærd (Thaler & Sunstein, 2008), anfægtes af socialpsykologiske teorier som opfatter mennesker 
som værende under indflydelse og påvirkning af de samfundsmæssige og kulturelle forhold, de lever 
under (Draborg, 1998; Odgen, 2010). Ligeledes har traditionelle tilgange til at ændre på menneskers 
sundhedsadfærd primært handlet om at påvirke individuelle faktorer, men det anerkendes i stigen-
de grad, at også omgivelserne skal ændres for at få mennesker til at ændre adfærd.  Denne inter-
vention tager udgangspunkt i at forstå menneskelig adfærd ud fra det omgivende miljø og normer.  

2.1 Nudging 

Nudge betyder oversat til dansk ”et lille puf”. Nudging balancerer libertarianismens betoning af det 
frie valg med paternalismens forsvar for “choice architecture”, som en mulighed for at gøre det 
sunde valg lettere (Thaler & Sunstein, 2009). 
 
Nudging bygger på økonomiske og psykologiske teorier, herunder teori om administrativ beslut-
ningsadfærd af Herbert Simon (John et al., 2011) og dual proces teori af Daniel Kahneman (2013). 
Sammen bibringer de forståelse af, hvorfor mennesker ikke altid “vælger rigtigt” ud fra deres egen-
interesse.   
 
Dual proces teori, som er en førende forklaringsteori i forståelsen af, hvorfor nudging formodes at 
medvirke til adfærdsændringer (Skov et al., 2012; Hansen & Jespersen, 2013), er valgt som teoretisk 
forståelsesramme for denne undersøgelse. Grundantagelsen bag nudge-interventioner er, at det 
med få midler på en række områder er muligt at indrette miljøet på en måde, der påvirker folks valg 
og dermed adfærden i en forudsigelig og ønskelig retning uden brug af regler, forbud eller økonomi-
ske incitamenter (Thaler & Sunstein, 2009). 

2.2 Administrativ beslutningsadfærd 

Antagelser bag nudging bygger også til dels på Herbert Simons teori om administrativ beslutningsad-
færd, som tager udgangspunkt i, at mennesker skal tage så mange beslutninger i løbet af en dag, at 
de ikke kan forventes at tage den ”rigtige” beslutning hver gang (John et al., 2011). Vaner, følelser 
og tommelfingerregler påvirker, hvad mennesker fokuserer på eller ignorerer (Hansen & Jespersen, 
2013; Thaler & Sunstein, 2009), for slet ikke at tale om miljøets og den sociale konteksts indflydelse 
på beslutningen (John et al., 2011). 

2.3 Dual proces teori 

Det er altså ofte ikke nok, at mennesker ved, hvordan de bør/skal agere, fordi valget også påvirkes 
af vanemæssige, automatiserede processer. Dual proces teori er udviklet af psykolog Daniel Kahne-
man og går ud på, at hjernen fungerer på to måder: En automatisk og intuitiv, som er hurtig og ikke 

|3 
 



 
 

kræver særlig anstrengelse, og en refleksiv og rationel, som er langsom, og kræver bevidstheden og 
koncentration. Menneskers adfærd kan være et resultat af begge tankeprocesser (Kahneman, 2013, 
Hansen & Jespersen, 2013). 
 
Det antages således, at kaloriemærkning vil give anledning til en vis refleksion, som kan medføre en 
ændring i en ellers vanedreven adfærd og gøre et ubevidst valg mere oplyst og bevidst (Thaler & 
Sunstein, 2009) for så vidt angår kalorieindtag.  

2.4 Theory of Planned Behavior og dual proces teori 

The Theory of Planned Behavior supplerer dual proces teori ved at inddrage en forståelse af, hvor-
dan mennesket kan ændre adfærd – eller ikke gør det - på baggrund af værdier og holdninger i det 
omgivende miljø: Individets holdning til den nye adfærd; subjektive normer; og selvopfattelsen af, i 
hvilken grad man mestrer den nye adfærd (Odgen, 2004). Theory of Planned Behavior er således 
inddraget for at belyse, hvordan den sociale kontekst i form af arbejdspladsens normer og værdier 
kan virke hæmmende eller fremmende på effekten af kaloriemærkningen.   
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3. Interventionen  
I dette kapitel beskrives kaloriemærkningens udformning, dataindsamling og analysemetoder i for-
bindelse med effektmålingen. Formålet med kaloriemærkningen er som nævnt at undersøge, i hvil-
ket omfang kaloriemærkningen medfører ændringer i forbruget fra kaffeautomaterne, og om der er 
forskel på effekten på de to virksomheder.  

3.1 Kalorieinformationens placering og udformning  

Det er afgørende for effekten, at kaloriemærkningen fremgår tydeligt i selve ”købssituation” el-
ler ”valgsituationen” (Skov et al., 2012). Kalorieinformation på fx dækkeservietter, emballage eller 
på internettet bruger forbrugerne i meget begrænset omfang (CSPINET, 2008; Krieger & Saelens, 
2013; Roberto, Agnew & Brownell, 2009).  
 
Litteraturen anbefaler desuden at angive kontekstuel information i form af referenceværdier (Ro-
berto et al., 2010; Hyldig & Littlewood, 2012; Fitch et al., 2009) og “oversættelse” til fx fysisk aktivi-
tet (Dowray et al., 2012) eller sammenligning med sodavand for at forbedre brugernes forståelse af 
kalorieinformationen.  Almindelige forbrugere kender ikke det daglige kaloriebehov. Fx kendte kun 
en tredjedel af New Yorkerne (Elbel, 2011) og ca. 20 % i Danmark (Aarup et al., 2012) det omtrentli-
ge daglige kalorieforbrug, mens kendskabet for kilojoule (kJ) var helt nede på 3-5 %. Det blev derfor 
besluttet at anvende kcal-mærkning alene i stedet for sammen med kilojoule, selvom Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 
kræver begge. Der blev valgt to kopper som referenceværdi, fordi pilotprojektet i Kræftens Bekæm-
pelse viste, at de ansatte dagligt i gennemsnit drak to kopper kaffe (Scheller, 2012).  

 
Følgende format blev derfor anvendt på kaffeautomaterne i 
denne intervention (figur 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Kaffeautomat med trykknap-kaloriemærker og planche med referenceværdier i relation til løb, sodavand og 
dagligt energibehov. 

• Mærkat med kalorieindhold (kcal) på kaffeautomaternes 

trykknapper  

• Planche på kaffeautomaterne med referenceværdier for  

o Dagligt referenceindtag for energi i kcal 

o Kalorieindholdet i to kopper sammenlignet med ½ 

liter sodavand  

o Hvor mange minutter, man skal løbe for at for-

brænde 2 kopper 
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3.2 Dataindsamling  

Data blev indsamlet på to virksomheder: En mellemstor produktionsvirksomhed i Jylland og en stor 
(detail)handelsvirksomhed i hovedstadsområdet. Virksomhederne blev valgt, fordi de var forskellige 
både i forhold til geografisk placering, branche og medarbejdersammensætning, herunder uddan-
nelseslængde. Det styrker den eksterne validitet.  
 
Handelsvirksomhedens ansatte er primært funktionærer inden for indkøb, logistik, HR, ledelse og 
salg. Interventions- og kontrolmaskiner, som findes i små fællesarealer på gangene og bruges af 
medarbejdere på kontorene i nærheden og deres gæster, var placeret på hver sin etage for at mini-
mere sandsynligheden for, at brugerne af kontrolmaskinerne blev påvirket af kalorieinformationen 
på interventionsmaskinerne.  
 
Produktionsvirksomheden fremstiller brød, kager og snacks. De ansatte er fordelt med ca. 70 % i 
produktionen (skiftehold) og ca. 30 % i administration, ledelse og salg. Virksomheden har én kaffe-
automat, som bruges af alle ansatte på virksomheden. Den findes i det fælles pauserum, hvor der 
også er adgang til bagværk og frugt. 
 
Forbruget af de forskellige varianter fra kaffeautomaterne blev aflæst ved baselineperiodens begyn-
delse; ved interventionsstart, hvor der også kom kaloriemærkning på kontrolmaskinerne og igen ved 
interventions afslutning. Der blev fulgt op på interventionen med en aflæsning efter 7 måneder, jf. 
figur 2.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tidslinje over baseline- og interventionsperiode samt follow-up  
  

Produktionsvirksomhed 

Baseline 

5.mar–2. apr  

Handelsvirksomhed 

     Intervention 

     2.–29. apr 

Follow-up 

29. apr–29.nov  

Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2013 

            
        Baseline 

       21. feb– 21.mar 

     Intervention 

     21.mar–30. apr 

          Follow-up 

         30.apr – 22.nov. 
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3.3 Inddeling i kalorierige og kaloriefattige drikke 

Kaffeautomaternes udbud blev inddelt i to grupper: Kaloriefattige drikke med <30 kcal/kop og kalo-
rierige drikke med >30 kcal pr. kop (tabel 1). 

Variant Handelsvirksomhed Produktionsvirksomhed 
 Kaloriefattige < 30 kcal/kop 
Kaffe/espresso  2 kcal/kop 0 kcal/kop 
Kaffe/espresso m. fløde 16 kcal/kop 11 kcal/kop 
Kaffe/espresso m. sukker 22 kcal/kop 20 kcal/kop 
 Kalorierige > 30 kcal/kop 
Kaffe/espresso m. sukker og fløde 36 kcal/kop 31 kcal/kop 
Cappucino 41 kcal/kop 41 kcal/kop 
Wiener Melange 46 kcal/kop 60 kcal/kop 
Café au lait 35 kcal/kop 33 kcal/kop 
Espresso choko 48 kcal/kop 42 kcal/kop 
Chokolade 99 kcal/kop 79 kcal/kop 
Chokomælk 104 kcal/kop 81 kcal/kop 

Tabel 1. Oversigt over kalorieindholdet i drikke i kaffeautomaterne opdelt efter kaloriegruppe 

3.4 Statistisk analyse 

Beregningerne af ændringer i forbruget fra kaffeautomaterne er lavet på basis af data fra før-
eftermålinger på alle automater på begge virksomheder, dels data fra kontrol- og interventionsau-
tomater på handelsvirksomheden. Fordelen ved før– og eftermålinger som metode ved evalueringer 
af korte interventioner er, at det er mindre sandsynligt, at andre forhold end selve interventionen 
har påvirket effekten (Rossi, 2004). Data fra interventions- og kontrolautomater tager derimod høj-
de for eventuel grundlæggende forskel mellem interventions- og kontrolautomaterne og kan sup-
plere undersøgelsens resultater ved at anskueliggøre, om en eventuel effekt er en konsekvens af 
kalorieinformationerne. I nærværende intervention anvendes den tillige til at sammenligne effekten 
på virksomhederne. 
 
Effektmålingen bestod af beregninger af  
• Ændring i andelen af kalorierige drikke i henholdsvis baseline- og interventionsperioden på de to 

virksomheder  
• Forskel i ændring i andelen af kalorierige drikke i interventions- og kontrolmaskiner i baseline- og 

interventionsperioden i handelsvirksomheden  
• Ændring i kalorieindholdet pr. kop i baseline- og interventionsperioden på begge virksomheder  
• Odds Ratio (OR) for at trække kaloriefattige drikke for henholdsvis interventions- og kontrolau-

tomater i baseline- og interventionsperioden på begge virksomheder. Samt OR for at trække ka-
loriefattige drikke på interventions- hhv. kontrolmaskiner i interventionsperioden på handels-
virksomheden 
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• Ændring i andelen af kalorierige drikke i follow-up perioden på de to virksomheder  
 
Der er foretaget en Chi2 test (Juul, 2005) som til beregninger af andele i baseline- og interventions-
periode. For interventions-kontroldelen er anvendt principperne for differences-in-differences (Dif-
ferenes-in-Differences, 2013), mens beregninger af ændringerne i det gennemsnitlige kalorieindhold 
pr. kop er foretaget ved for sammenligning af middelværdier mellem to grupper (Juul 2005). 
 
Alle beregninger er foretaget i regneprogrammet Excel. 
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4. Resultater 
I dette kapitel fremlægges resultaterne af interventionen. De grunddata, der indgår i beregningerne, 
findes i bilag 1.  

4.1 Kalorierige andele 

Som det ses af tabel 2, var der på handelsvirksomheden et signifikant fald i andelen af kalorierige 
drikke (>30 kcal/kop) på 5 procentpoint på både maskine 1 og 2 (p= 0,0001), mens der ikke var æn-
dringer i andelen på maskine 3. På kontrolmaskine 5 var der en signifikant stigning i andelen af kalo-
rierige drikke på 6 procentpoint (p=0,0001), mens forbruget fra maskine 4 var uændret.   
 
Samlet set var der et signifikant fald i andelen af kalorierige drikke på 4 procentpoint på interventi-
onsmaskinerne (p=0,001), mens der på kontrolmaskinerne samlet set var en signifikant stigning i 
andelen af kalorierige drikke på 4 procentpoint (p=0,001).  
 
Forbruget fra maskine 6 på produktionsvirksomheden viste et signifikant fald i andelen af kalorierige 
drikke på 7 procentpoint (p=0,0001). 
 

  Baselineperiode Interventionsperiode Statistisk test 

 
Handels -
virksomhed 

 Kalorierig andel af 
total (p0) 

Kalorierig andel af total 
(p1) 

Difference 
(%-point) 

RD = (p1-
p0) SE (RD) 95 % CI (RD) P værdi 

Maskine 1 I 17 % 12 % -5 % -0,05 0,01 -0,02,  
-0,07 0,0001 

Maskine 2 I 14 % 9 % -5 % -0,05 0,01 -0,03, -0,08 0,0001 

Maskine 3 I 21 % 21 % 0 % 0,00 0,02  0,04, -0,04 0 

1, 2 og 3 total  I 17 % 13 % -4 % -0,03 0,01 -0,01; 
 -0,05 0,001 

Maskine 4 K 25 % 24 % -1 % -0,01 0,02  0,03, 
 -0,05 0,5 

Maskine 5 K 17 % 23 % 6 % 0,06 0,01 0,09; 
0,03 0,0001 

4 og 5 total K 20 % 24 % 4 % 0,04 0,01 0,06; 
   0,02 0,001 

Produktions 
virksomhed 
Maskine 6 

I 28 % 21 % -7 % -0,07 0,01 -0,06,  
-0,09 

0,0001 
 

Tabel 2. Ændringer i andelen af kalorierige drikke (>30 kcal pr. kop) hhv. baselineperiode (p0) og interventionsperiode 1 
(p1) opdelt på interventions(I)- og kontrol(K)maskine samt statistiske test på forskelle mellem målinger ved baseline og 
ved intervention. 
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Figur 3. Andelen af kalorierige drikke i baseline- og interventionsperiode samt follow-up efter 7 måneder  

4.2 Kontrolautomater vs interventionsautomater  

Allerede i baselineperioden var andelen af kalorierige drikke signifikant lavere i interventionsauto-
materne end i kontrolautomaterne. I interventionsperioden steg andelen af kalorierige drikke i kon-
trolautomaterne samtidig med, at den faldt i interventionsautomaterne, hvilket øgede differencen 
fra ca. 3 procentpoint til ca. 11 procentpoint. Anvendes principperne fra differences-in-differences 
analysen, bidrager interventionen til en nedgang i andelen af kalorierige drikke på ca. 8 procentpo-
int (tabel 3), selv når der tages højde for den grundlæggende forskel mellem automaterne.  
 

 
Periode 

Andel >30 kcal/kop 
Interventionsautomater  

Andel > 30 kcal/kop 
Kontrolautomater 

s.e* SE (RD) 95 % CI (RD) P værdi 

Baseline 0,17 (17 %) 0,20 (20 %) 0,01 -0,04 
-0,05;  
-0,02 

0,0002 

Intervention 0,12 (13 %) 0,24 (24 %) 0,01 -0,11 
-0,13; 
-0,09 

<0,0001 

Tabel 3 Forskellen i andelen af kalorierige drikke i kontrol- og interventionsautomaterne i baseline- og interventionspe-
rioden. 
 *Standard error på forskellen i andelene mellem kontrol- og interventionsautoamter (p1 – p0), baseret på en kombina-
tion af s.e. på de individuelle andele.  
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17% 
20% 

28% 

13% 

24% 
21% 

11% 

20% 

24% 

Baseline: 1 md før mærkning

Intervention: 1 md efter mærkning

Follow-up: 7 mdr. efter intervention
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4.3 Handelsvirksomheden vs. produktionsvirksomheden  

Sammenlignes de to virksomheder, viser beregningerne, at andelen af kalorierige drikke er højest i 
produktionsvirksomheden. Anvendes principperne for differences-in-differences analysen, blev an-
delen af kalorierige drikke – mod forventning - reduceret med ca. 3 procentpoint mere (11 – 8) i 
produktionsvirksomheden end i handelsvirksomheden (tabel 4).  
 

 
Periode 

Andel >30 kcal/kop 
produktionsvirksomhed 

Andel > 30 kcal/kop 
handelsvirksomhed 

s.e* SE (RD) 95 % CI (RD) P værdi 

Baseline 0,28 (28 %) 0,17 (17 %) 0,01 0,11 
0,13; 
-0,10 

<0,0001 

Intervention 0,21 (21 %) 0,12 (13 %) 0,01 0,08 
0,10; 
-0,07 

<0,0001 

Tabel 4 Forskellen i andelen af kalorierige drikke i kalorierige drikke i produktions- og handelsvirksomheden i baseline- 
og interventionsperioden 
 *Standard error på forskellen i andelene mellem kontrol- og interventionsautoamter (p1 – p0), baseret på en kombina-
tion af s.e. på de individuelle andele.  

4.4 Det gennemsnitlige kalorieindhold  

Der var et signifikant fald i det gennemsnitlige kalorieindhold pr. kop på interventionsmaskine 1 og 2 
på 2,8 kcal hhv. 4,4 kcal på handelsvirksomheden og på 4 kcal pr. kop på produktionsvirksomheden 
(tabel 5).  
 

  Baseline Intervention 1 Statistisk test 

Handels -
virksomhed 

 
Gennemsnitligt 

kalorieindhold pr. kop 
Difference 

(x1-x0) 

Se (RD) 
Standard 
forskelle 

95 % (CI) 
p-værdi 
α=0,05 

Maskine 1 I 10,8 8,6 -2,8 0,7   -1,5; -4,1 0,0001 

Maskine 2 I 14,9 10,5 -4,4 1,0 -2,4; -6,4 0,0001 

Maskine 3 I  14,0 12,1 -2,1 1,2   0,2; -4,4 0,1 

Maskine 4 K 24,6 22,2 -2,4 1,5   0,6; -5,4 0,1 

Maskine 5 K 15,9 19,4 3,5 1,3   1,0; 4,8 0,01 

Produktions- 
virksomhed 
Maskine 6 

I 19,1 15,1 -4 0,5 -3,0; -5,0 0,0001 

Tabel 5. Ændring i det gennemsnitlige kalorieindhold pr. kop i hhv. baselineperiode og interventionsperiode samt stati-
stiske test på forskelle mellem målinger ved baseline og intervention 
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4.5 Odds Ratio 

Forholdet mellem kaloriefattige (˂30 kcal) og kalorierige (>30 kcal) drikke trukket i henholdsvis base-
line- og interventionsperiode synliggøres tillige ved at beregne OR med det formål at undersøge, om 
effekten er forskellig på de to virksomheder.  
Sandsynligheden for på handelsvirksomheden at vælge kaloriefattige drikke fra de tre interventi-
onsmaskiner samlet set sammenlignet med de to kontrolmaskiner er dobbelt så stor (tabel 6).  
 

 OR In OR Se In OR 95 % sikkerhedsinterval P værdi 

α˂0,05 
Interventionsmaskiner 1-3 og kontrolmaskiner 4-5 
 

2,19 0,77 0,02 2,49; 1,93 P ˂ 0.0001 

Tabel 6. Odds Ratio for at trække kaloriefattige drikke på interventionsmaskiner i forhold til kontrolmaskiner i  
interventionsperioden  

  
På handelsvirksomheden var sandsynligheden for at trække kaloriefattige drikke på interventions-
maskiner desuden større i interventionsperioden sammenlignet med baselineperioden (OR 1,4). Den 
modsatte tendens viste sig på kontrolmaskinerne (OR 0,85). På produktionsvirksomheden var sand-
synligheden for at trække kaloriefattige drikke en halv gang større (OR 1,5) i interventionsperioden 
sammenlignet med baselineperioden (tabel 7).   
 

 
OR In OR Se In OR 95 % sikkerhedsinterval 

p værdi 
α=0,05 

Handelsvirksomheden                                            Baseline og intervention  

Interventionsmaskiner  
Total 1, 2 og 3 

1,4 0,06 0,02 1,50; 1,38 P ˂ 0,01 

Kontrolmaskiner 
Total 4 og 5 

0,85 -0,23 0,05 0,83; 0,75 P ˂ 0,0001 

Produktionsvirksomheden                                             Baseline og intervention  

Interventionsmaskine 6 1,5 0,39 0,02 1,51; 1,41 P ˂ 0,0001 

Tabel 7. Odds Ratio for kaloriefattige drikke trukket på interventionsmaskiner 1-3 i alt og 6 i henholdsvis baseline- og 
interventionsperiode samt OR for kaloriefattige drikke trukket på kontrolmaskiner 4-5 i alt 

4.6 Langtidseffekt 

Der var en langtidseffekt af kalorieinformationerne på begge virksomheder sammenlignet med 
baseline. Ved opfølgningen efter 7 måneder på handelsvirksomheden sås et signifikant fald (P= 
0,0001) i andelen af kalorierige drikke på 6 procentpoint på interventionsmaskinerne. På produkti-
onsvirksomheden var faldet 4 procentpoint (P= 0,0001).  
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4.7 Opsummering  

Effekten af kaloriemærkning kan kort opsummeres som: 
 
- Et signifikant fald i andelen af kalorierige drikke i interventionsperioden og ved follow-up på 4 

hhv. 6 procentpoint i handelsvirksomheden og 7 hhv. 4 procentpoint i produktionsvirksomheden  
- Et signifikant fald i kalorieindholdet pr. kop på tre af de fire interventionsmaskiner på mellem 2,8 

kcal og 4,4 kcal pr. kop  
- Dobbelt så stor sandsynlighed for at trække kaloriefattige drikke i interventionsmaskiner sam-

menlignet med kontrolmaskiner i interventionsperioden på handelsvirksomheden. Og 50 % stør-
re sandsynlighed for at trække kaloriefattige drikke i interventionsperioden sammenlignet med 
baseline for begge virksomheder. 
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5. Proces og resultat 
Dette kapitel omhandler designet og resultatet af procesevalueringen, hvis formål er at undersøge 
implementeringsmæssige faktorer, der kan have en fremmende eller hæmmende betydning for 
effekten med henblik på at besvare anden del af problemformuleringen: 
 
Hvorfor har interventionen opnået den pågældende effekt set i lyset af implementeringsmæssigt 
hæmmende eller fremmende faktorer? 
 
Programteorien nedenfor illustrerer, hvordan kaloriemærkningen antages at virke sundhedsfrem-
mende. Det er en 4-trins proces, hvor kalorieinformationen forventes at skabe opmærksomhed på 
kalorieindholdet i drikkene, hvilket kan medføre refleksive tankeprocesser og dermed påvirke bru-
gerne til at vælge kalorielette varianter for at undgå overvægt. 
 

 
 
  KONTEKST = NORMER/VÆRDIER (mekanisme) 
 
For at undersøge om interventionen fungerer i overensstemmelse med programmet, blev rammen 
for procesevalueringen udviklet.   Den er inspireret af Saunders et al. (2005) og Rønnov & 
Marcmann (2010), idet den er velegnet til at dokumentere et programs implementering og forstå 
kontekstens betydning for effekten (Saunders, 2005); og til at identificere barrierer og fremmere af 
betydning for effekten (Rønnov & Marcmann, 2010).  
 
Fire relevante faktorer i denne sammenhæng dannede grundlag for procesevalueringen, jf. tabel 8:  

• Nøjagtighed versus tilpasning 
• Frontpersonalet1 
• Målgruppen for tiltagene 
• Kontekst 

  

1 Frontpersonale er i denne sammenhæng de nøglepersoner på virksomhederne, som har ansvaret for kaffeautomater-
ne, og/eller har hjulpet med opsætning af kalorieinformation, aflæsning af forbrug, distribution og indsamling af spørge-
skemaer og andre praktiske gøremål  

Input: 
Kalorieinformation 

Output: Øget 
bevidsthed 

Adfærdsmæssig effekt: 
Reflektion over 

information/mindre 
kalorieforbrug 

Sundhedseffekt: Mindre 
overvægt, bedre 

sundhed, øget levetid 
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Hæmmende/ 
fremmende fak-

tor Spørgsmål Dataindsamlingsmetode Analyse 
Nøjagtighed/ 
tilpasning 

Faktisk design i 
forhold til opti-
malt design 

Blev interventionen 
gennemført som 
planlagt.  
Hvis ikke, hvordan så 
og hvorfor? 
 

Litteraturgennemgang 
 
Dialog med Fødevaresty-
relsen  
 
Et overblik over reglerne i 
anprisnings-forordningen 
vedr. ernærings- og sund-
hedsanprisninger (Fødeva-
restyrelsen 2012) 

Anbefalinger 
fra litteraturen 
tilpasset dansk 
lovgivning 

Rekruttering/ 
Frontpersonale 

Frontpersonales 
inddragelse, viden 
og ressourcer 

Hvornår og hvordan 
blev frontpersonale 
rekrutteret og instru-
eret om opgaven? 

Mailkorrespondance og 
instruktioner til frontper-
sonale 
 
Indledende observationer 
 
Samtaler med frontperso-
nale 
 
 

 

Modtagelse/ 
Målgruppen  

Målgruppens 
accept af inter-
ventionen 

Hvordan opfattede 
målgruppen kalorie-
informationerne? 

Korttidsetnografisk meto-
de (Pedersen, Klitmøller & 
Nielsen 2012) 
 
Uformelle interviews 
(n=45) 
Deltagerobservation 
 

Feltnoter (Crab-
tree &Miller)  
 
Systematisk 
tekst-
kondensering 
(Malterud) 

Kontekst Arbejdspladsens 
(sund-
heds)normer og –
værdier i forhold 
til målgruppens 

Hvilke kontekstuelle 
faktorer har haft 
betydning for effek-
ten og hvordan? 

Korttidsetnografisk meto-
de (Pedersen, Klitmøller & 
Nielsen 2012) 
 
Uformelle interviews 
(n=45) 
Deltagerobservation 
 

Feltnoter (Crab-
tree &Miller)  
 
Systematisk 
tekst-
kondensering 
(Malterud) 

Tabel 8. Procesevalueringsramme. 

5.1 Resultat for procesevalueringen 

I den videre analyse undersøges, i hvilket omfang disse faktorer har været virksomme, og om de i 
givet fald har fungeret som barrierer eller fremmere med henblik på at forstå effektens omfang og 
også at identificere evt. nye, overraskende forhold af betydning for effekten.  
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5.1.1. Nøjagtighed/tilpasning 

Her belyses, om designet for kaloriemærkningen har haft betydning for effekten. 
 
Kaloriemærkning inkl. trafiklys er mere effektiv end oplysning om kalorieindholdet alene (Hersye et 
al., 2013, Borgmeier, 2013). Eksempelvis resulterede trafiklysmærkning af mad- og drikkevarer på 
menukort i et lavere gennemsnitligt indtag af kalorier på 121 kcal sammenlignet med anvendelse af 
kalorieinformationer alene (Ellison, Lusk & Davis, 2013). Restriktioner i brugen af trafiklys og mang-
lende afklaring af disse inden planlagt start gjorde det imidlertid uhensigtsmæssigt at bruge trafiklys 
i denne intervention. Referenceværdi for fysisk aktivitet har desuden vist sig at være ligeså effektiv 
(Dowray et al., 2013; Pang & Hammond, 2013), og der er ingen restriktioner for brugen heraf.  Ved 
at tilføje referenceværdier for fysisk aktivitet, sodavand og dagligt energibehov blev formatet opti-
meret.  
 
På handelsvirksomheden blev kaloriemærkningen fjernet fra interventionsmaskine 2 ca. 1 uge efter 
start af intervention. Den blev ikke erstattet, da det først blev opdaget i forbindelse med aflæsnin-
gen ved interventionens afslutning. 

5.1.2 Frontpersonalet 

Analysen af frontpersonalets rolle er foretaget ved gennemgang af korrespondance med og noter 
fra observationer og samtaler med disse.  
 
Frontpersonalet på begge virksomheder fulgte de instruktioner, de fik i forbindelse med deres rolle i 
interventionen, herunder undlod de at fortælle kollegaer om interventionen. De har på alle måder 
været hjælpsomme og kan derfor opfattes som en fremmende faktor i forståelsen af effekternes 
omfang på begge virksomheder. 

5.1.3 Målgruppe  

Dataindsamling vedrørende målgruppe og kontekst er foretaget ved en korttidsetnografisk tilgang 
med deltagerobservation og uformelle interviews. Deltagerobservation er velegnet til at indhente 
viden om menneskers liv og ageren i deres aktuelle virkelighed, og hvordan normer, værdier og akti-
viteter i en bestemt kontekst giver mening til en bestemt adfærd (Crabtree og Miller,1999). Ufor-
melle interviews er velegnet til at udforske årsager til adfærd, fordi den mere uformelle karakter, og 
det at spørge ”i situationen”, dvs. ved kaffeautomaterne, kan få deltagerne til at fortælle mere ær-
ligt om bevægegrundene for deres handlinger (Pedersen, Klitmøller & Nielsen, 2012). Interviewene 
var semi-strukturerede, og der blev stillet åbne spørgsmål som ”Hvad valgte du?” eller ”Hvad synes 
du om oplysningerne om kalorieindholdet på plancherne?”. Der blev taget feltnoter, som blev analy-
seret gennem systematisk tekstkondensering (Malterud, 2003).   
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De uformelle interviews og deltagerobservationer i målgruppen identificerede fem individuelle for-
hold, der sammen med kaloriemærkningen og konteksten fungerer som virksomme mekanismer for 
målgruppens reaktion på og adfærd i forhold til kaloriemærkningen: 
 
• Forståelse af kalorieinformationerne 
• Øget refleksion hos medarbejderne 
• Det frie valg  
• Overensstemmelse mellem medarbejdernes interesser eller smagspræferencer 
• Transparens, dvs. at intentionerne er gennemskuelige for målgruppen  
 
I det følgende behandles først de individuelle forhold og derefter konteksten. 
 
Forståelse af informationerne 
Alle ansatte, som brugte kaffeautomaterne havde lagt mærke til kaloriemærkningen. Og de fleste 
forstod kalorieinformationerne. Formatet kan derfor siges at have været optimalt. Eksempelvis for-
talte en mand på handelsvirksomheden: 
 
”Det er især mærkerne på selve knapperne der er gode. Især informationen om kakao er god, dér er 
mange [kalorier] i”  
 
En kvinde på produktionsvirksomheden forklarede: 
 
”Jeg tænkte at … Tænk engang 2 kopper cappucino svarer til at løbe i 8 minutter. Det er da hårdt. Aj, 
det gider jeg ikke” 
 
En enkelt havde dog udfordringer med at forstå referenceværdien for sodavand.  
 
Det var forskelligt, om medarbejderne foretrak kalorieinformationen på kaffeautomatens trykknap-
per, plancherne med referenceværdier eller begge informationer. En medarbejder fra produktions-
virksomheden sagde: 
 
”Plancherne er da fine nok, men den vigtige information er kaloriemærkerne” 
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Hvorimod en ansat i handlevirksomheden synes bedst om plancherne: 

”Jeg synes, at plancherne er en god idé. Bedre end kaloriemærker, da folk ikke kan forholde sig til tal. 
De skal have noget illustrativt: Referencer om antal minutters løb er gode” 
 
Ifølge programteorien kan forståelse af kaloriemærkningen være fremmende for brug af informati-
onerne. Den brede forståelse og evnen til at omsætte mærkningen til eget brug vil i dette tilfælde 
opfattes som fremmende.  
 
Øget refleksion  
Øget refleksion over kalorieindholdet er ifølge programteorien en af flere forudsætninger for, at 
medarbejderne kan ændre deres valg fra kalorierige til kalorielette varianter. 11 ud af 32 kvinder gav 
udtryk for, at de tænkte mere over deres valg, efter kalorieinformationen var blevet opsat og tillige 
gjorde brug af dem, mens kun to ud af 13 mænd brugte dem.  
 
En kvinde fra produktionsvirksomheden havde droppet den daglige cappuccino: 
 
”Jeg har ikke brug for den. Det er mange ligegyldige kalorier, der skal forbrændes.”  
 
En kvinde på handelsvirksomheden havde droppet fløden i kaffen: 
 
”Så tænkte jeg, at jeg da i hvert fald ikke skal have den, når der er så mange kalorier i.”  
 
Kalorieinformationerne blev fjernet fra en af automaterne en uge inde i interventionsperioden. Som 
reaktion fortalte en kvinde, at hun var træt af, at de var fjernet, for det var vigtigt at kunne se dem i 
situationen: 
 
”Så går jeg bare til vores egen automat og ser kalorieindholdet. Derfor er det rart, hvis det står på 
automaten.” 
 
Øget refleksion er hos nogle af medarbejderne fremmende for at ændre variant på grund af den 
øgede opmærksomhed på kalorieindholdet. At kalorieinformationen tillige er i valgsituationen er 
yderligere fremmende fx for kvinden, som savner den fjernede mærkning for at blive mindet om 
kalorieindholdet, når hun står og skal vælge. At hun har fået informationen tidligere, er ikke til-
strækkeligt. Derfor kan den fjernede kaloriemærkning på den pågældende maskine opfattes som en 
hæmmende faktor og til dels forklare, hvorfor effekten ikke er større.  
 
Den øgede refleksion medførte dog langt fra til ændrede drikkevaner hos alle. Det er der delvis en 
naturlig forklaring på: Inden interventionen var 70 % af forbruget fra kaffeautomaterne i handels-
virksomheden og 67 % i produktionsvirksomheden kaffe og espresso (0 kcal). Man kan derfor ikke 
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skifte til en lettere variant, selvom de er blevet opmærksomme på og tænker over kalorieindholdet i 
de andre varianter.  En medarbejder fra handelsvirksomheden sagde fx: 
”Det er fint med informationerne. Jeg tager kaffen, og ved du, hvorfor jeg gør det?  Det er, fordi der 
kun er 2 kalorier i. Det gjorde jeg også før ”  
 
Men andre, eksempelvis en kvinde fra handelsvirksomheden, som ofte drak kakao om eftermidda-
gen, sagde:   
 
”Jeg tænker mere over mit valg nu, men jeg vælger stort set det samme”  
 
Vane er for nogle en faktor, der trumfer øget refleksion og opfattes derfor som en hæmmende fak-
tor.  
 
Det frie valg 
Flere fortalte, at de oplevede, at det ikke var frivilligt, om man ville benytte sig af kalorieinformatio-
nen. To kvinder fra hver sin virksomhed sagde:   
 
”Altså, der er så meget af det her sundhed. Man må jo ingenting. Hvad skal vi bruge det til?” og  
 
”Det er en mærkelig indblanding i folks frie valg”  
 
Det var dog ikke alle, der delte den opfattelse. Flere fortalte, at de oplevede mærkningen som per-
sonalepleje. Bl.a. sagde en kvinde fra produktionsvirksomheden:   
 
”Det [permanent opsætning] af plancher ville virkelig være god personalepleje, samtidig med at den 
enkeltes frie valg ikke påvirkes”  
 
En enkelt kvinde gik endda ind for reelt indgreb i det frie valg: 
 
”Man skulle bare have sort kaffe og så et køleskab med mælk og ikke alle de muligheder og varian-
ter, hvis man gerne vil have, at folk skal tabe sig. Hvis man gerne vil have at folk skal tabe sig, så skal 
man også give dem en mulighed for det ved at tage de fede varianter helt væk” 
 
Selvom kaloriemærkningen reelt ikke griber ind i det frie valg, kan alene opfattelsen måske skabe en 
følelse af trods og modvilje hos nogle - og være grunden til, at kalorieinformationen er blevet taget 
ned i utide. Det må i så fald opfattes som en barriere for at ændre adfærd, da en af antagelserne er, 
at interventioner har størst effekt, hvis de ikke opleves som et indgreb i det frie valg, hvilket altså 
ikke gjaldt alle.  
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Smagspræferencer 

Programteorien bygger på antagelsen, at kaloriemærkningen skal stemme overens med medarbej-
dernes egne præferencer (Thaler & Sunstein 2008) for at være effektfuld. Flere medarbejdere fortal-
te, at smag var afgørende for deres valg af drikke. Derfor er præferencer her defineret som smags-
præference. Der var flere udtalelser i stil med 
  
”Jeg drikker, hvad jeg har lyst til” og ”Det er smagen… det jeg kan lide, der har betydning for, hvad 
jeg vælger”  
 
En enkelt ansat fortalte, at selvom smagen havde størst betydning for valg af drik, så var hun allige-
vel påvirket af kalorieinformationen:  
 
”Jo, jeg har selv ændret valg. Jeg synes, det er vigtige informationer”  
 
Medarbejdernes præferencer kunne derfor opfattes som en barriere for brug af kalorieinformatio-
nerne, hvilket understøtter antagelsen om, at en intervention er mest virksom, såfremt den flugter 
med folks præferencer. Sidstnævnte udtalelse tyder dog om, at præferencer kan påvirkes af viden 
(om kalorieindholdet). 
 
Transparens 
I observations- og interviewforløbet blev det tydeligt, at mange af de ansatte kunne gennemskue 
målet med kaloriemærkningen. Blandt andet sagde en medarbejder: 
 
”Jeg synes faktisk, at det [kalorieinformationerne] er ganske morsomt. Det er en øjenåbner. God idé 
at hænge plancher op. Især informationen om løb og sodavand synes jeg er en meget pædagogisk 
måde at informere på, og jeg får overhovedet ikke dårlig samvittighed – overhovedet ikke. Tværti-
mod bliver jeg oplyst på et informeret grundlag”  
 
Alligevel var mange af dem utilfredse med, at de ikke var blevet advaret, som de kaldte det, inden 
kaloriemærkningen blev sat op. Den manglende orientering betød, at den ikke blev modtaget posi-
tivt hos alle: 
 
”Mange oplever kaloriemærkningen som, at andre vil bestemme ens valg, men vi blev jo heller ikke 
advaret” og ”Vi vidste jo ikke, hvor plancherne kom fra!!” 
 
Den manglede forhåndsorientering kan opfattes som en barriere for accepten af interventionen hos 
de ansatte, selvom de faktisk forstår formålet med den.  De kunne med fordel have været inddraget 
i implementeringsprocessen ved at blive orienteret forud for interventionen.  
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5.1.4 Konteksten 

Analysen af betydningen af de kontekstuelle faktorer i form af virksomhedens normer og værdier er 
her afgrænset til virksomhedens sundhedsnorm.  
 
Mange oplevede kalorieinformationen som værende i overensstemmelse med virksomhedens 
sundhedsnormer. Der var andre sundhedsfremmende tiltag blandt andet vægttabskurser, rygestop-
kurser og motionstilbud.  
En kvinde på handelsvirksomheden sagde:  
 
”Nu hvor der alligevel er så meget fokus på cykling med alt det der ”Vi cykler til arbejde”. Det [per-
manent opsætning af kalorieinformation] ville passe godt ind i helheden. Hvis der så også var fokus 
på sundhed med kaloriemærker i kantinen, ville vi komme hele vejen rundt.  Det ville være virkelig 
god personalepleje”  
 
På produktionsvirksomheden havde der kort tid før interventionen været en række sundhedsfrem-
mende tiltag, blandt andet udlevering af skridttæller, frugtordning, ”Vi cykler til arbejde”, vægtvog-
terforløb, ligesom virksomheden få uger forinden var blevet røgfri. Og flere ansatte opfattede deres 
arbejdsplads som en arbejdsplads med fokus på sundhed. 
 
Der var dog blandede reaktioner på kalorieinformationerne. En produktionsmedarbejder oplevede, 
at kalorieinformationen lå i tråd med disse tiltag og var udtryk for en sundhedsnorm, som eksisterer 
i samfundet: 
 
”… Jeg tænker, at det er godt i de her tider. Ja, i de her politisk korrekte tider, hvor man skal være så 
sund og ikke veje for meget og løbe og alt det her…”  
 
Mens der for andre var mere end rigeligt med sundhedstiltag. En kvindelig ansat sagde: 
 
”Altså, der er så meget af det her sundhed, så jeg synes, det er åndsvagt, man må jo ingenting. Hvad 
skal vi bruge det til?”  
 
Flere sundhedstiltag kan også påvirke hinanden. En medarbejder fortalte, at rygeforbuddet i første 
omgang havde betydet, at hun substituerede rygning med en kalorierig drik, men at hun benyttede 
kalorieinformationerne: 
 
”Før tog jeg wiener melange, men nu tager jeg espresso med sukker/fløde, fordi der kun er 30 kalori-
er i og 60 i den anden. Jeg er stoppet med at ryge, og derfor skulle jeg have noget andet. Så ryger 
jeg, når jeg kommer hjem” 
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Flere samtidige sundhedsfremmende tiltag kan således virke både fremmende og hæmmende for 
effekten af interventionen.  
 
På produktionsvirksomheden var der paradoksalt nok stor fokus på sundhed med bl.a. rygestop og 
vægtvogterkurser, og på den anden side gratis lyst brød, smør og marmelade hver dag og kage tre 
gange om ugen i medarbejdernes personalerum samt mulighed for at tage 40 stykker kage, pølse-
horn eller lignende med hjem til fryseren hver fredag. Det er værdifuldt for nogle ansatte. En pro-
duktionsmedarbejder fortalte:  
”I et halvt år var det meningen, at vi ikke skulle have wienerbrød, men det er droppet”. Interviewer: 
Opfatter folk kage og brød som personalegoder? Ansat: ”Ja, det skal man sgu ikke tage fra os, så 
bliver der dårlig stemning. Nogle sidder jo bare og venter på det, og nogle har glemt madpakken”.  
 
Den store værdi, som tilbuddet af søde sager tillægges, kan opfattes som en barriere i forhold til 
effekten af kaloriemærkningen, idet nogle medarbejdere har svært ved at se relevansen i mærknin-
gen og dermed i mindre grad vil acceptere kalorieinformationerne.  
 
Implementeringen af kalorieinformationerne satte fokus på kollegaernes valg fra kaffeautomaten. 
En typisk ordveksling kunne være:  
 
Person 1 ”Informationen er god til de kraftige. De burde tænke lidt mere over det, inden de hælder 
de fedende ting ind”. Svar fra person 2: ”Ja, det er måske godt for dem, der har brug for det – det 
ved jeg ikke, men de kan måske godt bruge det, men jeg har ikke brug for det”   
 
Ingen ansatte fortalte dog, at de føler sig pressede af kollegaerne til at ændre drikkevaner, selvom 
der var et normativt pres på andre måder. Eksempelvis ”løfter de hinanden” ved at spørge til kolle-
gaers vægttab.  

5.2 Opsummering  

I dette afsnit summeres resultatet af procesevalueringen.  
 
Fremmende faktorer 
Alle medarbejdere, som brugte kaffeautomaterne, forstod og kunne gennemskue formålet med 
kalorieinformationen, ligesom de blev mere bevidste om kalorieindholdet. Sammen med frontper-
sonalets gode hjælp har det fremmet brugen af mærkningen, og 13 ud af de 45 interviewede be-
gyndte at drikke noget andet end i udgangspunktet. Kaloriemærkningen var i store træk i overens-
stemmelse med eksisterende sundhedsnormer på begge virksomheder, som havde en lang række 
sundhedstiltag, hvilket har påvirket effekten positivt. 
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Hæmmende faktorer 
Det var langt fra alle brugere af højkalorie drikke, som skiftede til drikke med færre kalorier. En af 
barriererne var smagen: Man drikker det, man bedst kan lide. Andre barrierer synes at være vrede 
eller irritation over ikke at være blevet orienteret forud eller ”advaret”, som de udtrykte det, og at 
nogle oplever kaloriemærkningen som et indgreb i det frie valg og muligvis handler i trods. Det store 
udbud af kager, pølsehorn osv. på produktionsvirksomheden kan have trukket i den forkerte retning 
på trods af mange sundhedsfremmende tiltag.   
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6. Diskussion 
I det følgende diskuteres resultaterne af kaloriemærkningen, som på begge virksomheder har med-
ført en statistisk signifikant nedgang i forbruget af kalorierige drikke både i interventionsperioden og 
efter 7 måneder. Alle resultater peger i samme retning og styrkes af statistisk signifikans for de fle-
ste resultater. Selve implementeringen har overordnet set været vellykket, selvom de ansatte med 
fordel kunne være blevet orienteret om interventionen, inden den blev sat i værk.    
 
Effekten af kaloriemærkningen skal ses i lyset af andre interventioner med kaloriemærkning i valgsi-
tuationen, der viser, at ”point- of-purchase”-interventioner er effektive som valgarkitektonisk mid-
del til at ændre forbrugeres valg i en sundere retning (Skov et al.,2012). Der er ingen studier speci-
fikt på kaloriemærkning af kaffeautomater med gratis drikke på virksomheder, men resultatet kan 
sammenlignes med et meget robust studie af effekten af kaloriemærkning hos kaffekæden Star-
bucks (Bollinger, Leslie & Sorensen, 2010). Her sås en gennemsnitlig reduktion på 2 kcal pr. kop, 
hvilket de anser for ”negligible” (=ubetydelig). I den danske intervention lå den gennemsnitlige re-
duktion på 2,8-4,4 kcal/kop (alle varianter). Det synes ikke højt og skyldes bl.a., at langt over halvde-
len af de valgte drikke var uden kalorier. Vi betragter reduktionen som meningsfuld, idet blot 10 kcal 
ekstra hver dag, giver en vægtstigning på ½ kg om året. Den gennemsnitlige besparelse på de kalo-
rierige drikke var imidlertid på ca. 60 kcal/kop, hvilket også er i overensstemmelse med effekten hos 
Starbucks, hvor kaloriebesparelsen især var på de kalorierige drikke. Det giver en betydelig kalorie-
gevinst ved hver fravalgt kalorierig drik.  
 
Den positive langtidseffekt af kaloriemærkningen på begge virksomheder stemmer overens med et 
cluster randomiseret studie med et signifikant fald af det gennemsnitlige kaloriekøb 18 måneder 
efter implementeringen af kalorieinformationer på 10 forskellige restaurations- og kaffekæder i King 
County, Washington (Krieger et al., 2013). Andelen af kalorierige drikke trukket på interventionsma-
skine 2 på handelsvirksomheden faldt, men kunne måske være faldet mere, hvis ikke kaloriemærk-
ningen var blevet fjernet ca. 1 uge efter interventionsstart. På produktionsvirksomheden blev med-
arbejderstaben udvidet kraftigt i opfølgningsperioden, hvilket kan være med til at forklare stignin-
gen i andelen af kalorierige drikke i forhold til interventionsperioden.  
 
Selvom om trafiklys i kombination med kalorieinformation forbedrer effekten (Hersey;  Ellison, Lusk 
og Davis, 2013), er referenceværdier til bl.a. fysisk aktivitet også meget brugbare over for en bred 
målgruppe, her bestående af både produktionsmedarbejdere og funktionærer.  
Effekten kan tilskrives designet (kaloriemærker og plancher med referenceværdier), som var udfor-
met på baggrund af eksisterende litteratur. Designet betød, at kaloriemærkningen var forståelig for 
medarbejderne, som kunne oversætte dem til eget brug, hvilket ifølge teorien er en af forudsætnin-
gerne for adfærdsændring. Det anskueliggøres bl.a. af produktionsmedarbejderen, som fortæller, at 
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to kopper cappuccino kræver 8 minutters løb, hvilket er nok til at flytte hende til en kalorielettere 
drik.   
 
At effekten var nogenlunde den samme på virksomheder fra to forskellige brancher i to forskellige 
steder i landet og med medarbejdere med forskellig beskæftigelse, er interessant, fordi eksisterende 
litteratur viser, at menneskers valg af mad ikke blot er baseret på individuelle præferencer. Det er 
ifølge European Food Information Council (Eufic, 2004) også påvirket af socialt og kulturelt fundere-
de omstændigheder, hvorfor forskellige strategier er nødvendige for at anspore til adfærdsændring i 
grupper med forskellige prioriteringer. At faldet i kalorierige drikke oven i købet var højere på pro-
duktionsvirksomheden end i handelsvirksomheden er overraskende, fordi personer uden eller med 
kort uddannelse ifølge den videnskabelige litteratur og erfaringsmæssigt er sværere at nå med rene 
informationstiltag. (Richelsen 2003). At kaloriemærkning er effektiv over for denne målgruppe støt-
tes dog af nyere dokumentation, som viser, at kaloriemærkning er lige effektiv på tværs af socio-
økonomisk status (Morley et al., 2013). Det tyder på, at kaloriemærkning er et effektivt tiltag over 
for en bredere målgruppe, dog med det forbehold, at det kan have haft betydning, at drikkene fra 
automaterne i nærværende studie var gratis.  
 
Alle medarbejdere, der anvendte kalorieautomaterne, blev mere bevidste om kalorieindholdet. Det 
stemmer overens med undersøgelsens teoretiske udgangspunkt, hvor medarbejdernes opmærk-
somhed og refleksivitet søges skærpet i valgsituationen (Hansen & Jespersen, 2013). Nogle ændrede 
valg på grund af den øgede refleksion, mens andre ikke gjorde, da individuelle faktorer som smags-
præferencer eller vaner for mange var en barriere for brug af kalorieinformationerne. Dvs. alle fejler 
ikke nødvendigvis i forhold til deres intenderede adfærd, når de vælger usunde mad- og drikkevarer. 
De vælger ud fra andre forhold, bl.a. har smagen tredje størst betydning for valg af mad (38 %), 
mens sundhed (32 %) først kommer på en fjerdeplads (Eufic 2004,  Margits et al. 1997)2. Og ifølge 
Schindler et al. (2013) vejer præferencer, vaner og graden af sult tungere end kalorieinformationer, 
når kunder træffer et valg på fastfood restauranter.  Dog var der i denne undersøgelse antydninger 
af, at viden om kalorieindholdet kan få folk til at ændre valg på trods af smagspræferencer.  
 
Flere kvinder end mænd på de to virksomheder gjorde brug af kalorieinformationerne, hvilket pas-
ser med eksisterende litteratur og erfaringer, der viser, at kvinder i højere grad responderer på kalo-
riemærkning end mænd (Ellison, Lusk & Davis, 2013). 
  

2 1. plads: Kvalitet (74 %), 2. plads: Pris (43 %) 
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7. Konklusion 
Kaloriemærkning på kaffeautomater (i valgsituationen) forekommer effektivt sundhedsfremmede 
tiltag med positiv effekt på de ansattes valg fra kaffeautomater, idet andelen af kalorierige drikke er 
faldet signifikant på begge virksomheder.  
 
Særligt interessant er, at kaloriemærkning i den valgte form tilsyneladende har effekt i en bred mål-
gruppe, idet effekten er nogenlunde ens på begge virksomheder på trods af forskelle i geografisk 
beliggenhed, branche og medarbejdernes beskæftigelse.  Desuden tyder resultatet på, at kalorie-
mærkningen virker på både kort og længere sigt, idet ændringen i de ansattes drikkevaner efter syv 
måneder stadig er statistisk signifikant. Begge resultater er vigtige i forhold til at vurdere nudging 
som valgarkitektonisk tiltag både i forhold til social ulighed i sundhed og langtidseffekt.  
 
Procesevalueringen viser, at udformningen af kaloriemærkningen inkl. referenceværdier har været 
fremmede for effekten, idet designet er afgørende for de ansattes opmærksomhed på, forståelse 
for og refleksion over kalorieindholdet og betydningen i forhold til egen situation. Selvom de ansatte 
lægger mærke til, forstår og tænker over kalorieindholdet, vælger langt fra alle brugere at skifte 
kalorierige drikke ud med kaloriefattige, fordi smagspræferencer eller vaner vejer tungere. De an-
satte forstår formålet med kaloriemærkningen, som ifølge de fleste af dem ligger i naturlig forlæn-
gelse af virksomhedens øvrige sundhedstiltag og udviklingen i samfundet. Hæmmende for effekten 
har sandsynligvis været, at mange oplever tiltaget som et indgreb i det frie valg (selvom der ikke er 
fjernet varianter fra automaterne), og mange er utilfredse med ikke at være informeret (eller adva-
ret, som de siger) om kaloriemærkningen på forhånd.  
 
Overordnet kan konkluderes, at kaloriemærkning på kaffeautomater er et nemt og billigt tiltag med 
en mindre, men signifikant effekt.  Selv en lille reduktion i kalorieindtaget giver mening i forhold til 
at forebygge overvægt, idet 10 kcal for meget om dagen kan give en vægtøgning på ½ kg om året. 
Kaloriemærkningen er derfor velegnet i en strukturel forebyggelsesstrategi på arbejdspladsen sam-
men med andre tiltag for at forebygge overvægt. Kaloriemærkning kan ligeledes øge brugeres be-
vidsthed om kaloriebalancen, som er afgørende for at bevare normalvægten.  
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8. Perspektivering 
Indførelse af kaloriemærkning på kaffe-/drikkevareautomater kan givetvis påvirke ansattes valg af 
drikke også på andre typer virksomheder. Derfor vil være relevant at opfordre kaffeautomat- og 
ingrediensleverandører til at tilbyde automater med kaloriemærkning. Det kan gøres enten som 
default eller frit valg, hvilket vil gøre det meget let for virksomheder at tilbyde sine ansatte kaloriein-
formation. Forud for indførelsen af kaloriemærkning anbefales det at orientere medarbejderne om 
formålet med og sundhedspotentialet for kaloriemærkningen. Det vil øge accepten af tiltaget, og jo 
mere de ansatte accepterer kaloriemærkningen, jo større incitament vil leverandører og arbejdsgi-
vere have for at tilbyde det.  
 
Synligt kalorieindhold i drikkevarerne kan forventes at anspore producenterne til at gennemgå deres 
produktportefølje med henblik på at introducere nye, kaloriefattige varianter eller reformulere eksi-
sterende kalorierige drikke. Dermed får mærkningen også en (om end mindre) sundhedsmæssig 
effekt på de brugere, som ikke umiddelbart tænker over at fravælge kalorierige varianter. 
 
Kaloriemærkning bør også afprøves på fx uddannelsesinstitutioner, kursuscentre mm. , hvor der 
findes masser af kaffe-/drikkevareautomater med kalorierige drikke.  
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10. Bilag 
 

  Baselineperiode: 18 dage Intervention 1: 19 dage Follow-up 2: 7 måneder 

Handels-

virksomhed 
 

Antal kopper Kalorier Antal kopper Kalorier Antal kopper 

Total 
> 30 

kcal 

˂ 30 

kcal 
Total Total 

> 30 

kcal 

˂ 30 

kcal 
Total Total > 30 kcal ˂ 30 kcal 

Maskine 1 I 1578 269 1309 17177 1881 231 1650 16298 17222 2051 15171 

Maskine 23 I 1284 184 1100 19240 1425 127 1298 14975 10952 702 10250 

Maskine 3 I 714 149 565 10032 601 128 473 7312 3522 655 2867 

Maskine 4 K 967 243 724 23794 1090 265 825 24162 9717 1810 7907 

Maskine 5 K 1725 298 1427 27586 1826 427 1399 35542 13645 2745 10900 

  Baseline: 21 dage Intervention 1: 25 dage Follow-up 2: 7 måneder 

Produktions- 

virksomhed 
 

Antal kopper Kalorier Antal kopper Kalorier Antal kopper 

Total 
> 30 

kcal 

˂ 30 

kcal 
Total Total 

> 30 

kcal 

˂ 30 

kcal 
Total Total > 30 kcal ˂ 30 kcal 

Maskine 6 I 6347 1768 4579 121249 5486 1137 4349 83310 82439 19552 62887 

Bilag 1. Antal kopper, kalorier og valgte drikke >30 kcal hhv. ˂30 kcal pr. kop for interventions(I)- og kontrol(K)maskiner i 
baseline-, interventions- og follow-up-perioderne 

3 Kalorieinformationen blev fjernet på maskine 2 ca. en uge inde i interventionsperioden. Den blev ikke genopsat, da det først blev 
opdaget ved interventionens afslutning. Det er uvist, hvem der har fjernet den.  
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