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Indledning 

I en travl hverdag med mange gøremål er kaffe en obligatorisk del af dagen for mange af os. 

Kaffen er dog blevet kold, inden man er nået mange skridt ud af døren, hvis ikke man har en 

thermokop med sig. Hvordan er det nu lige med de thermokopper? De fås i mange forskellige 

varianter og afskygninger, men hvilken holder min kaffe varm i længst tid? Det er et spørgsmål vi 

i denne beskedne rapport har vi forsøgt at undersøge. En hverdagstest af fem thermokopper fra 

butikken Friluftsland, med en almindelig standard kaffekop som kontrol. 

De testede produkter er: Primus C&H Commuter Mug Steel 0,4 L, Primus Commuter Mug Plast 

0,4 L, Stanley Classic One-Hand Mug 0,35 L, KRUS 300ml Thermal Mug og LifeVenture Thermal 

Mug 300 ml. 

Det er vigtigt at understrege for denne rapport og vores test, at vi udelukkende har testet på 

hvilken thermokop der kan holde en væske varm i længst tid. Det vil sige at vi ikke er gået i 

detaljer omkring produktets pris, anvendelighed, design, kvalitet mv. Det er en test udelukkende 

på temperatur. 

Læs den, brug den eller lad være. Vi har i hvert fald fået en bedre forståelse for noget de fleste har 

en holdning omkring, og ja hvem ved, måske har du en der er bedre. Varme hilsner, Gry og Jesper. 

Materialer og Metoder 

Testen bliver udført på køkkenbordet, hvor kopperne placeres med minimum 10 cm afstand til 

vægge og de andre kopper. Da spildtiden regnes som ubetydelig for vandets temperatur hældes 

der kogende vand op i tre kopper ad gangen hvor låget sættes på lige efter opfyldning. Nyt vand 

koges derefter og hældes i de resterende tre kopper efter samme fremgangsmåde. Der bliver 

taget tid på begge omgange for at sikre at der går lige lang tid i mellem målingerne. I en travl 

hverdag bliver koppen ikke altid forvarmet, derfor har vi valgt at fylde det kogende vand i 

kopperne når de har stuetemperatur (20 C°) for at gøre testen mere hverdagsnær. Kopperne 

fyldes op til det maksimale de kan rumme, hvor låget fortsat kan sættes normalt på. Efter endt 

test måles volumen af vandet i koppen. 
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Temperaturen bliver målt efter 4, 6, 8, 10 og 12 timer.  Der bliver ikke målt indenfor de første 4 

timer for at udgå varmetab som følge af mange målinger. Målingen forgår med et digitalt 

stegetermometer (ukendt model). Stegetermometeret bliver sat lige ned i koppen, for at skabe 

mindst mulig turbulens, så spidsen rører bunden i midten af koppen. Når temperaturen ikke 

længere svinger noteres temperaturen. De registrerede data noteres i Excel hvor de også 

behandles. 

Resultater  

De testede produkter fremgår af tabellem her nedenfor angivet sammen med pris, vægt, volumen 

som den er angivet af producent (Vmax), den reelt testede volumen (Vtestet) som er den mængde 

væske der kunne være i thermokoppen hvor den stadig kunne lukkes normalt, samt tiderne der 

målt temperatur ved. Der blev som det kan ses af tabellen målt temperatur efter 4, 6, 8, 10 og 12 

timer. 

 

  

Model Pris 
(kr) 

Vægt 
(g) 

Vmax 
(ml) 

Vtestet 
(ml) 

T0 
(C˚) 

T4 

(C˚) 
T6 

(C˚) 
T8 
(C˚) 

T10 
(C˚) 

T12 
(C˚) 

Alm. Kop x 347 350 320 100 21 20 20 20 20 

Primus C&H Commuter Mug Steel 
0,4 L 

199 350 400 475 100 61 52 46 40 36 

Primus Commuter Mug Plast 0,4 L 99 280 400 470 100 32 26 23 22 22 

Stanley Classic One-Hand Mug 
0,35 L 

249 340 350 400 100 64 54 49 44 40 

KRUS 300ml Thermal Mug 129 215 300 310 100 59 50 43 38 35 

LifeVenture Thermal Mug 160 300 300 360 100 63 53 47 41 37 
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Figur 1: Graf over testede thermokopper, samt almindelige kop. Y-aksen viser temperatur i grader celcius, mens x-aksen viser tid i 
timer. 

 

Diskussion 

Formålet med testen var at undersøge hvilken kop der bevarede varmen bedst. Resultaterne 

viser at Stanley thermokoppen var den der var varmest ved både 4, 8, 10 og 12 timer. Den blev 

tæt efterfulgt af Lifeventure, Primus Commuter Mug Steel og Krus (samme rækkefølge). Primus 

Commuter Mug Plast var efter 4 timer allerede nede på 32 grader og efter 6 timer på 26 grader, 
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kun 6 grader over stuetemperatur.  Den almindelige kop var faldet til 21 grader efter 4 timer og 

til stuetemperatur på 20 grader efter 6 timer. 

Stanley beskriver selv deres produkt til at kunne holde væsken varm i 6 timer1, eller kold men 

det er ikke på test her. Ifølge Brown og Diller (2008)2 ligger den foretrukne drikketemperatur på 

60±8,3 C° for varme drikke. Efter 6 timer ligger Stanley på 54 grader hvilket er i den lave ende. 

Det vil sige at thermokoppen holder hvad de lover, men til den lave ende af hvad litteraturen 

foreskriver som behagelig drikketemperatur af varme drikke. 

I hverdagssammenhænge er indholdet af en thermokop dog sandsynligvis drukket indenfor 4 

timer og her er både Stanley, Lifeventure, Primus Steel Mug og KRUS gode nok til at holde væsken 

varm. Primus Plast Mug og den almindelige kaffekop holder derimod ikke væsken varm i 4 timer. 

 

Muligt Bias 

Det termometer der blev anvendt er et almindeligt stegetermometer fra køkkenskuffen og 

usikkerheden er ukendt. En pilottest af to af termokopperne viste dog samme resultater som 

hovedtesten og målingerne vurderes derfor til at være pålidelige.  

 

Et andet bias er at vi måtte tage låget af for at måle temperaturen i kopperne undervejs. En 

løsning ville være at måle over flere omgange, hvor man efter hver åbning af låget, hælder vandet 

ud, lader koppen antage stuetemperatur og på ny hælder samme mængde kogende vand i igen og 

måler på det næste tidsinterval. Denne metode ville kræve mere tid og det kan diskurteres hvor 

meget eller lidt betydning dette ville have for det endelige resultat, når det er samme tidsrum 

kopperne er åbne i, i vores test. Alternativt skulle vi have en temperaturlogger i thermokopperne 

så de slet ikke skal åbnes undervejs i forsøget. Dette ville skabe et mere præcist resultat og en 

mere detaljeret data, hvis ønsket var at bestemme temperaturen af væsken efter eksempelvis 10 

timer med uåbnet låg. 

 

                                                           
1 http://www.shopstanley-pmi.com/product/classic-12oz-one-hand-vacuum-mug-hammertone-green 
Læst: 09-03-2015 
2 Brown, F; Diller, KR (2008): Calculating the optimum temperature for serving hot beverages. 34(5):648-54. doi: 
10.1016/j.burns 
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I testen er der ikke taget højde for, hvordan temperaturen bliver påvirket af at der bliver drukket 

undervejs, hvilket vil være tilfældet når thermokoppen benyttes til pendling. Der er heller ikke 

taget højde for hvordan forskelligt volumen af kopperne påvirker hvor lang tid væsken holder sig 

varm. Dette er ikke gjort da formålet med testen var at finde ud af hvilken kop der holdt bedst på 

varmen. 

 

Konklusion 

Testen viste at fire af kopperne; Stanley Classic One-Hand Mug 0,35 L, LifeVenture Thermal Mug, 

Primus C&H Commuter Mug Steel 0,4 L og KRUS 300ml Thermal Mug kunne holde vandet i 

drikketemperatur eller derover i mindst 4 timer. Stanley koppen var den der holdt bedst på 

varmen af de i rapporten testede produkter. Hvis formålet er at holde kaffen varm når man 

pendler eller en tur ud i skoven vil disse fire hermed opfylde formålet.  

Der kan være forskellige krav til en thermokop, f.eks. volumen, udformning, behov, udseende og 

lukkemekanisme der er relevante at tage med i betragtning ved valg af kop. Personligt fandt vi 

Stanley koppen bedst da den er nem at betjene, nem at lukke, har et fedt design, god størrelse og 

holdt vandet varmt i 6 timer, dette på trods af også at være den dyreste i testen.  

Hvis formålet er at holde væske varmt, så lang tid som muligt, f.eks. når man er på tur, vil en 

thermokande nok gøre arbejdet bedre. Dette kan være til fremtidig test. 

 

 

 


