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Resumé 

Baggrund og formål 

De officielle kostråd er under pres, særligt fra de sociale medier, hvor forskellige sundheds-

blogs/facebooksider dominerer sundhedsdebatten og formidler kostinformation, der ikke nødvendigvis 

er evidensbaseret. Således er debatten præget af et væld af modsatrettede råd og diæter, og der er 

uoverensstemmelser mellem de officielle kostråd og alternative diæter, som det kan være vanskeligt 

for forbrugerne at forholde sig til. Fødevarestyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at undersøge, 

hvor udbredte alternative kostopfattelser er blandt danske forbrugere. 

Formålet med undersøgelsen er således at afdække, hvilke typer af kostopfattelser og diæter som 

danske forbrugere har og følger, samt hvor udbredte disse er i forskellige dele af befolkningen. Desuden 

giver rapporten konkrete forslag til hvordan uoverensstemmelser mellem de officielle og alternative 

kostråd kan håndteres af myndighederne. 

Metode 

Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ del, som består af en online-spørgeskemaundersøgelse af 

et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (N = 1032) samt en kvalitativ del i form af en fokus-

gruppeundersøgelse, som består af to fokusgruppeinterviews med deltagere i alderen 22-26 år af 

begge køn (N = 11). I samarbejde med bl.a. Fødevarestyrelsen blev der udarbejdet en bruttoliste med 

forskellige typer af diæter og fødevarekategorier. I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at 

besvare en række spørgsmål om deres opfattelse af disse udvalgte diæter og fødevarekategorier, samt 

hvorvidt de fulgte en eller flere af diæterne. Desuden blev der spurgt ind til deres madrelaterede livsstil, 

informationssøgning i relation til sund kost, viden om officielle kostanbefalinger, tillid til officielle 

myndigheder/ernæringsforskere og alternative kilder til kost- og sundhedsinformation på de sociale 

medier, medievaner samt socio-demografi. Deltagere til spørgeskemaundersøgelsen blev rekrutteret 

gennem Userneeds i juni 2018. Fokusgruppeundersøgelsen blev foretaget med udgangspunkt i 

resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor det blev konstateret, at det i højere grad var den unge 

aldersgruppe (18-35 år), som mente at diæterne er sunde. I de to fokusgruppeinterviews blev der taget 

udgangspunkt i en semistruktureret spørgeguide, hvor deltagerne blev spurgt til sundheds- og 

kostopfattelser samt tiltro og holdninger til officielle og alternative kostråd, herunder hvordan 

uoverensstemmelser mellem disse kunne håndteres af myndighederne. Spørgeguiden blev supplereret 

af billedeksempler, som deltagerne blev bedt om at forholde sig til. Deltagere til fokusgrupperne blev 

rekrutteret blandt AU-studerende i oktober 2018.   
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Resultater og perspektivering 

- Der sondres mellem følgende seks forskellige typer af diæter: 5:2, Sense, stenalder/palæo, 

LCHF, vegetarisk/fleksitarisk og glutenfri/detox.  

o Der var et bredt kendskab til de grundlæggende principper bag de seks diæter, men 

der var færre (mindre end 15% for hver af diæterne), der havde personlige erfaringer 

med at følge de enkelte diæter. 

o I alt har godt 30% prøvet at følge en eller flere af de seks diæter, og der er relativt flere 

i den unge aldersgruppe der har denne erfaring.   

o Der var flere kvinder end mænd, der fulgte/havde fulgt vegetariske, glutenfri og 

laktosefri kostprincipper.  

o Der var flere i den laveste uddannelseskategori der følger LCHF, i forhold til dem i den 

højeste uddannelseskategori. 

o Der er højere grad af enighed i, at de udvalgte diæter er sunde, når de bliver repræ-

senteret ved forskellige udsagn, der beskriver de enkelte diæter (implicit) i forhold til, 

når diæterne bliver præsenteret ved navn (eksplicit).  

- Kendskabet til sociale medier, herunder forskellige sundhedsblogs, var størst for Arlas facebook-

side, Madbanditten, Sense, de officielle kostråds facebookside og LCHF. 

o Kun omkring 30-40 procent af dem, som kendte de nævnte blogs/facebooksider, 

fulgte disse jævnligt. 

- Generelt er der større tiltro til de officielle kostråd og forskere end til de sociale medier. 

o Mellem 40 og 50 procent mener, at de officielle myndigheder og forskere generelt er til 

at stole på, mens det kun gælder for omkring 10 procent med hensyn til de sociale 

medier. 

o Omkring en tredjedel mener dog, at de officielle kostråd, forskere såvel som sociale 

medier er afhængige af fødevareindustrien. 

- Der er mest tvivl om, hvad de officielle kostanbefalinger for fisk, fuldkorn og kød siger, mens 

anbefalingerne om frugt og grønt samt fedt tyder på at være solidt forankret i danskernes 

bevidsthed. 

o Der var flest (48%), der havde en middel videns-score og svarede rigtigt på to til tre ud 

af de fem faktuelle af spørgsmål om de officielle kostråd (fisk, fuldkorn, kød, fedt, 

frugt/grønt), efterfulgt af knap en tredjedel (31%), som havde en lav videns-score, dvs. 

enten havde et enkelt eller ingen korrekte svar, og godt en femtedel (21%) havde en 

høj videns-score og svarede rigtigt på fire eller alle fem spørgsmål. 

- Demografi har ikke en særlig betydning for tilliden til officielle kostråd. Men der er forskelle med 

hensyn til opfattelsen af sundheden af diæter og fødevarekategorier. 

o Mænd er signifikant mere enige i, at principperne for 5:2 diæten er sunde. 

o Kvinder er mere enige i, at principperne for stenalder/palæo er sunde, og at kød, 

protein og sødemidler er usundt. 



6 
 

o Den yngste aldersgruppe (18-35 år) er mere enige i, at stenalder/palæo, LCHF, 

vegetarisk kost, kokosolie, protein og superfood er sundt, og at kød og mælk er usundt.  

o De mellemste (36-55 år) er mere enige i, at sødemidler er sundt. 

o De, der er bosat i hovedstadsområdet, er mere enige i, at 5:2 er sundere. 

o De under- og normalvægtige BMI-grupper er mere enige i, at vegetariske kost-

principper er sunde end de overvægtige. 

- Der er ingen modstrid mellem tilliden til de sociale medier, officielle kostråd, forskerne og 

opfattelsen af de alternative diæters sundhed. 

o Der er positive korrelationer mellem opfattelsen af, hvorvidt de undersøgte diæter er 

sunde og tilliden til de officielle kostråd og information fra ernæringsforskere. 

- De unge (deltagerne i fokusgrupperne) har en bred forståelse af sundhedsbegrebet og har 

desuden en nuanceret opfattelse af sund kost. 

o De unge har erfaring med forskellige diæter og nogle anvender apps eller lignende til 

selvmonitorering. 

- Flere af de unge (deltagerne i fokusgrupperne) lader sig inspirere af alternative kostprincipper, 

men ser både positive og negative sider ved de undersøgte diæter. 

o LCHF opfattes positivt i forhold til at mindske indtaget af kulhydrater, men negativt i 

forhold til det høje fedtindhold. 

o Stenalder/palæo opfattes at indeholde gode råvarer; det er for eksempel positivt at 

begrænse sukker og øge indtaget af protein fra kød og bælgfrugter 

o For Sense er der generelt en positiv opfattelse, dels ‘at mærke efter’ dels med hensyn til 

konkretiseringen af mængder (håndfulde). 

- De unge har generelt en positiv opfattelse af officielle myndigheder og anser dem for at være 

troværdige, men oplever en lav grad af eksponering for officielle kostanbefalinger. Det 

anbefales derfor: 

o At officielle myndigheders kostanbefalinger bliver synligere 

o At repræsentanter for myndighederne i højere grad deltager i debatten 

o At form og indhold er i øjenhøjde med målgruppen 

 De unge udtrykker behov for konkretisering og individualisering af kost-

anbefalinger. 

 De unge ønsker generelt større gennemsigtighed af baggrunden for kost- og 

sundhedsanbefalinger. 

 De unge udtrykker behov for visuelt appellerende materiale på relevante 

platforme. 

o Ovenstående anbefalinger til myndighederne tager udgangspunkt i den unge 

aldersgruppe fra fokusgruppeundersøgelsen men kan sandsynligvis også være 

relevant for andre aldersgrupper.  
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1. Introduktion 

De officielle kostråd er under pres i det nuværende mediebillede. Især sociale medier muliggør en hurtig 

og bred udbredelse af kostinformation, der ikke nødvendigvis hviler på et evidensbaseret grundlag, og 

som kan være i modstrid med de officielle anbefalinger. Kostprincipper og diæter som vegansk kost, 

stenalderkost, 5:2, detox, Sense, glutenfri, laktosefri og forskellige former for vegetarisk kost har været 

dominerende i sundhedsdebatten de senere år. Således er debatten præget af et væld af delvist 

modsatrettede stemmer, der kan være vanskelige for forbrugerne at forholde sig til. Dette er blevet 

bekræftet af en Epinion-undersøgelse foretaget for Arla i december 2017. Den viser, at 55 procent af 

danskerne mellem 18 og 75 år bliver forvirrede af de mange sundhedsråd, der florerer i debatten, mens 

52 procent tilkendegiver, at det er svært at vurdere, hvad der er sundt (Arla, 2017b). Mælk er et eksempel 

på en debat, der ifølge Arla er kørt af sporet. Derfor har Arla lavet kampagnen ”Mælk uden mælk” for at 

sætte fokus på at mælk, ligesom andre fødevarer, ikke er usundt eller sundt i sig selv, men at det handler 

om mængde, sammensætning og individuelle behov, og at det dermed ikke er sort/hvidt, men mere 

nuanceret end som så (Arla, 2017a).  

At danskerne tager forskellige kostprincipper og diæter til sig, har overlæge ved mave-tarm-afdelingen 

på Hvidovre Hospital, Andreas Munk Petersen og ph.d.-studerende i klinisk ernæring, Sofie Ingdam 

Halkjær, observeret i deres arbejde med patienter. I bogen ”100 myter om fordøjelse og kost” forsøger 

de at aflive myterne om nogle af de kostprincipper og diæter, der florerer blandt danskerne. De fortæller, 

at visse overbevisninger er harmløse, mens andre kan være direkte sundhedsskadelige. De fremhæver 

for eksempel, at den meget udbredte forståelse af, at gluten er skadeligt for mennesker kan forhindre 

indtagelsen af kostfibre, der er forbundet med vigtige vitaminer og mineraler (Poulsen, 2018). I bogen 

”Slut med forbudt” påpeger ernæringsekspert (cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi) 

Morten Elsøe, at moderne diæter ofte er baseret på afvisningen af en bestemt fødevaregruppe (Svane 

& Elsøe, 2016). Han argumenterer i stedet for, i overensstemmelse med de evidensbaserede kostråd, at 

alle fødevarer uden undtagelse kan passe ind i en sund kost og et sundt liv.  

I Danmark arbejder Madkulturen med at udbrede viden om god mad og ernæring. Madkulturen laver 

et årligt Madindeks, der beskriver danskernes holdninger og adfærd på området. Madindeks 2017 viser, 

at det er et fåtal af danskerne, der bestræber sig på at spise efter fem af de kostprincipper, der fylder 

mest i debatten: stenalderkost, glutenfri, laktosefri, vegansk og 5:2. Kun mellem en og to procent af de 

adspurgte i undersøgelsen (et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 18 og 80 år) tilkendegiver at 

leve efter et  eller flere af disse principper (Madkulturen, 2017).  

Også på europæisk plan er der opmærksomhed på behovet for at styrke forbrugernes viden om 

ernæring og konsekvenserne af at følge bestemte diætmoder. Organisationen EUFIC blev stiftet i 1995 

med en mission om at informere om mad og sundhed for at inspirere til bedre beslutninger om kost og 

sundhed (EUFIC, 1995). EUFIC har publiceret artiklerne ”Detoxing: does it really work?” (EUFIC, 2018a) 
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og ”How effective is the low carb, high fat diet” (EUFIC, 2018b), hvori fakta baseret på videnskabelige 

studier om emnerne gennemgås.  

I 2017 gennemførte MAPP Centret et review af undersøgelser af, hvor danskerne søger deres 

kostinformation, og hvordan de vurderer informationernes lødighed (Bundgaard & Bech-Larsen, 2017). 

Undersøgelsen kunne konkludere, at området kun i ringe grad er belyst. I forlængelse heraf har Miljø- 

og Fødevareministeriet (MFVM) via Nationalt Center for Fødevarer (DCA) bedt MAPP Centret ved Aarhus 

Universitet om at undersøge, hvilke typer af kostopfattelser og -anbefalinger danske forbrugere har og 

følger, samt hvor udbredte disse er i forskellige befolkningsgrupper. Dette er formålet med nærværende 

rapport, der omfatter kvantitative og kvalitative undersøgelser i form af et survey med et repræsentativt 

udsnit af den danske befolkning og et fokusgruppeinterview med en udvalgt målgruppe. Foruden 

aktuelle og populære kostopfattelser og -anbefalinger inddrages officielle og evidensbaserede kostråd 

i undersøgelsen. Rapporten afdækker desuden, hvordan uoverensstemmelser mellem de officielle og 

alternative kostråd kan håndteres af myndighederne.  

2. Metode 

2.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Data blev indsamlet af Userneeds i juni 2018. Undersøgelsen blev gennemført som en webbaseret 

spørgeskemaundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (N =1032) blev bedt 

om at bevare en række spørgsmål om tilfredshed med mad og fødevarer, kendskab, viden og 

opfattelser af aktuelle diæter og kostformer på den ene side og de officielle evidensbaserede kostråd 

på den anden side. Spørgeskemaet fremgår af Bilag 1.  

På baggrund af input fra Fødevarestyrelsen og andre relevante aktører blev der udarbejdet en 

bruttoliste over forskellige diæter og fødevarekategorier, der aktuelt debatteres i medierne blandt 

forbrugerne. Bruttolisten bestod af i alt 48 kostrelaterede udsagn. Udsagnene blev inddelt i forskellige 

emner og kategoriseret i to overordnede kategorier, nemlig diæter og fødevarekategorier.  

Desuden blev der spurgt ind til tilegnelse af viden om sund kost, tillid til de officielle kostråd, eksperter og 

sociale medier, medievaner samt socio-demografi.  

Generelt var der ingen ”ved ikke” svarkategori for at stimulere respondenterne til at tage stilling. 

Der blev benyttet en 7-punkt-skala til flere af spørgsmålene, hvor respondenterne kunne erklære sig 

varierende grader af uenig/enig. Svarkategorierne på skalaen svarer til (Helt uenig), 2 (Meget uenig, 3 

(Uenig), 4 (Neutral), 5 (Enig), 6 (Meget enig) og 7 (Helt enig).  

Respondenterne bedt om at besvare spørgsmål under følgende overskrifter:  

• Opfattelse af udvalgte diæter (implicit) 

• Opfattelse af udvalgte diæter (eksplicit) 
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• Overbevisninger i forhold til udvalgte fødevarekategorier 

• Informationssøgning 

• Madrelateret livskvalitet 

• Viden om de officielle kostanbefalinger  

• Tillid til myndigheder, eksperter og sociale medier 

• Medievaner 

• Socio-demografi  

I det følgende beskrives de enkelte elementer i spørgeskemaet (Bilag 1).  

2.1.1 Opfattelse af udvalgte diæter (implicit) 

Respondenterne blev præsenteret for en række udsagn, der karakteriserer de diæter, der er i fokus i 

denne undersøgelse. Således blev respondenterne ikke spurgt eksplicit om de specifikke diæter, dvs. 

diæternes navne blev ikke nævnt, men om deres opfattelse af hvorvidt en række udsagn om kost-

principper, der repræsenterer diæterne, er sunde. Afsnittet indeholdt 22 udsagn målt på en 7-punkt-

skala, hvor respondenterne kunne indikere varierende grader af enighed (1=Helt uenig, 7=Helt enig).  

2.1.2 Opfattelse af udvalgte diæter (eksplicit) 

Her blev respondenterne spurgt om, hvor sunde, de mente, syv specifikke diæter var, på en 7-punkt-

skala (1=Helt uenig, 7=Helt enig). Diæterne blev således præsenteret ved navn, men uden videre 

forklaring af diæterne. Desuden blev de bedt om at svare på, om de fulgte eller tidligere havde fulgt de 

enkelte diæter.  

2.1.3 Overbevisninger i forhold til udvalgte fødevarekategorier 

Her blev respondenterne præsenteret for en række udsagn relateret til otte forskellige fødevare-

kategorier, som de igen blev bedt om at tage stilling til på en 7-punkt-skala (1=Helt uenig, 7=Helt enig). 

2.1.4 Informationssøgning 

Respondenternes evne til at tilgå, anvende og vurdere sundhedsinformation blev målt ved hjælp af fem 

udvalgte udsagn, på en 7-punkt-skala, hvor respondenterne kunne indikere varierende grader af 

enighed (1=Helt uenig, 7=Helt enig).  

Ovenstående udsagn er udvalgt og adapteret fra den validerede skala Health Literacy Questionnaire 

(HLQ44) (Terkildsen et al., 2016).  

2.1.5 Madrelateret livskvalitet  

Respondenternes tilfredshed med deres madrelaterede livskvalitet blev målt ved hjælp af det 

validerede måleredskab Satisfaction with Food-related Life (SWFL) (Grunert et al., 2007), som består af 

fem udsagn, målt på en 7-punkt-skala (1=Helt uenig, 7=Helt enig). 
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2.1.6 Viden om de officielle kostanbefalinger  

Respondenternes viden om de officielle kostanbefalinger blev målt ved hjælp af i alt fem udsagn 

relateret til de officielle kostråd (fisk, fuldkorn, kød, fedt og frugt/grønt)1. Der var tre valgmuligheder til 

hvert udsagn, og ud fra antallet af korrekte svar kunne en videns-score beregnes.  

2.1.7 Tillid til myndigheder og eksperter samt sociale medier  

Tillid blev målt ved hjælp af 12 udsagn, målt på en 7-punkt-skala (1=Helt uenig, 7=Helt enig), som var 

inddelt i tre kategorier: ”De officielle kostråd”, ”Ernæringsforskere” og ”De sociale medier”.  

De enkelte udsagn var relateret til respondenternes tillid/holdning inden for de tre kategorier. De fire 

udsagn relateret til ernæringsforskere var inspireret af et tidligere udviklet måleredskab om tillid til 

videnskaben (Nadelson et al., 2014). 

2.1.8 Medievaner 

Respondenterne blev spurgt til deres kendskab til og brug af forskellige blogs og facebooksider/grupper 

om mad og sundhed. Samt hvor tit de var online på de sociale medier (mindst en gang om dagen, ugen, 

måneden, sjældnere eller aldrig). Derefter blev der spurgt til deres aktivitet vedrørende specifikke 

sundhedsblogs eller facebooksider (læst og liket indlæg, delt indlæg, kommenteret eller selv uploadet 

indlæg). 

2.1.9 Socio-demografi  

De socio-demografiske spørgsmål dækkede følgende: køn, alder, region, bystørrelse, uddannelse, 

indkomst, samlivsstatus, børn, højde, vægt, selvvurderet helbred og oplevelse af egne kostvaner samt 

kronisk sygdom.  

Spørgeskemaet blev sat op i Qualtrics, hvor det blev pilot-testet og herefter justeret.  

2.1.10 Sammensatte variable  

På baggrund af en række faktoranalyser, blev diæterne, bestående af to til fire udsagn, slået sammen 

ved at beregne et gennemsnit for hver. De otte fødevarekategorier, som bestod af, to til fem udsagn, 

blev ligeledes slået sammen. Resultater fra faktoranalyserne fremgår af Bilag 6. 

Generelt var alle Cronbachs alpha-værdier (CA) for de sammensatte variable acceptable. Alle CA-

værdier fremgår af Bilag 7.  

 

                                                           
1 Det overordnede kostråd ”Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv”, ”Spis mad med mindre salt” og ”Vælg magre 
mejeriprodukter” er ikke medtaget. 
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2.3 Fokusgruppeundersøgelse 

Med henblik på at nuancere resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og få indsigt i, hvordan danske 

forbrugere opfatter forholdet mellem officielle kostråd og anbefalinger fra andre kilder, blev der 

gennemført to kvalitative fokusgruppeinterviews. Formålet med fokusgrupperne var yderligere at af-

dække forbrugerholdninger til, hvordan uoverensstemmelser mellem officielle kostråd og anbefalinger 

fra andre kilder kan håndteres af myndighederne. 

De to fokusgruppeintervievws blev afholdt i Aarhus, hvor deltagerne ligeledes var bosat. Målgruppen 

blev valgt ud fra resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, som indikerer, at den yngre aldersgruppe 

(18-35 år) i højere grad, følger specifikke diæter sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (36-55 år, 

56-65+). Til brug for fokusgrupperne blev der udarbejdet en semistruktureret interviewguide (Bilag 2) 

med spørgsmål om kost- og sundhedsopfattelser af diæter/kostprincipper, præsenteret i spørgeskema-

undersøgelsen. Opbygningen af spørgeguiden var tragtformet; først blev der spurgt ind til sundhed 

generelt samt informationssøgning, dernæst specifikt til opfattelser af de førnævnte diæter/kostprin-

cipper og afslutningsvist til formålet om hvordan uoverensstemmelser mellem officielle og alternative 

kostråd, kan håndteres af myndighederne. Spørgeguiden blev supplereret af digitalt billedmateriale vist 

via slides (Bilag 3) med udsagn og eksempler fra både officielle anbefalinger og anbefalinger fra andre 

kilder, som deltagerne blev bedt om at forholde sig til. 

I alt deltog 11 personer; i den ene fokusgruppe var der seks deltagere (to mænd og fire kvinder) i alderen 

22-25 år, og den anden fokusgruppe bestod af fem deltagere (tre mænd og to kvinder) i alderen 23-

26 år. Deltagerne blev rekrutteret via snowball-sampling primært gennem mundtlig rekruttering blandt 

studerende på Aarhus Universitet; deltagerne blev belønnet for deres deltagelse med et gavekort. Den 

ene fokusgruppe varede to timer (seks deltagere), og den anden fokusgruppe varede en time og tre 

kvarter. Interviewene blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet forud for analysen.  

3. Resultater 

I dette kapitel vil resultaterne fra en række deskriptive analyser først blive beskrevet og kommenteret. 

Derefter følger en række analyser af sammenhænge mellem opfattelser af de udvalgte 

diæter/fødevarekategorier og socio-demografi, livsstilsfaktorer, tillid til de officielle 

myndigheder/forskere og sociale medier, madrelateret livskvalitet (SWFL) og viden om de officielle 

kostråd.   

3.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Stikprøven bestod af 1.076 fulde besvarelser af spørgeskemaet, hvoraf 1.032 er valide. Respondenter, 

der havde besvaret spørgeskemaet urealistisk hurtigt (mindre end 5 minutter), eller som havde ens-

artede svar hele vejen igennem, blev ekskluderet, da det kunne tyde på, at de ikke havde læst spørge-

skemaet og svaret reelt på spørgsmålene (Bilag 4).  
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Den unge aldersgruppe fra 18 til 24 år var ikke så godt repræsenteret (9,2%), og aldersgruppen 56-65 

år (23,1%) var bedst repræsenteret. Der var færrest fra Nordjylland (8,6%), mens der var flest fra 

hovedstadsområdet (31,5%). Der var flest med en erhvervsuddannelse (32%) som højest gennemførte 

uddannelse og færrest med en kort videregående uddannelse på 2 til 4 år (8,3%) samt en lang 

uddannelse på 5 år eller mere (inkl. ph.d.) (8,8%). De fleste var gift/samlevende (61,2%) og havde børn 

(62,2%). Med hensyn til selvvurderet helbred var der flest, der havde et godt (39,8%) eller vældig godt 

(30%) helbred. Knap 20 procent (19,2%) angav at de havde en fødevareallergi som fx laktose- eller 

glutenintolerance (Cøliaki), skaldyrsallergi, men også andre typer af allergi blev nævnt, fx høfeber, 

nældefeber og krydsallergi2. Derudover blev forskellige kroniske tilstande også nævnt, fx kronisk 

tarmbetændelse (Morbus Crohn), irritabel tyktarm og Type 1 og 2 diabetes. Disse kan påvirke den 

enkeltes kostvaner.  

Alle socio-demografiske karakteristika fremgår af Bilag 5. 

3.1.1 Forbrugernes opfattelse af udvalgte diæter 
Som bekrevet indledningsvis er det denne rapports formål at undersøge, hvordan befolkningen opfatter 

sundhed i forhold til specifikke diæter og fødevarekategorier udvalgt i samarbejde med bl.a. 

Fødevarestyrelsen. I udgangspunktet valgte vi at fokusere på følgende syv diæter: 5:2, Sense, 

stenalder/palæo, LCHF, vegetarisk/fleksitarisk, glutenfri og detox. Eftersom analyserne af de 

indsamlede data viste, at forbrugerne i stort omfang opfatter de to sidste som én diæt, behandles de i 

det følgende under ét. 

3.1.1.1 Implicitte opfattelser af diæternes sundhed 
Eftersom det må forventes, at der er forskellige forståelser af de enkelte diæter, at nogle vil kende 

diæterne af navn uden at have en tydelig forståelse af indholdet og omvendt, er det utilstrækkeligt at 

spørge eksplicit, dvs. ved at nævne diætens navn, til holdningen til de enkelte diæter. Derfor er der i 

samarbejde med Fødevarestyrelsen blevet udarbejdet mellem to og fire spørgsmål, der kan bruges til 

at konstruere et implicit mål for holdningen til diæterne (Tabel 1).  

På baggrund af respondenternes svar på disse spørgsmål er der, som nævnt i metodeafsnittet, blevet 

gennemført en faktoranalyse med henblik på at vurdere, om de implicitte spørgsmål er egnede til at 

måle holdningen til de diæter, der er i fokus i undersøgelsen. Faktoranalysen viste, at dette var tilfældet 

for seks af de syv udvalgte diæter, mens det var nødvendigt at slå glutenfri og detox-diæterne sammen 

til én kategori. Disse resultater kan også tages som udtryk for, at danske forbrugere har et bredt kendskab 

til de principper, der kendetegner seks af diæterne. At glutenfri og detox ser ud til at høre hjemme i en 

fælles kategori, kan skyldes, at de begge associeres med allergiske reaktioner. 

                                                           
2 Umiddelbart kan det synes som en høj andel af befolkningen, der har en fødevareallergi (19,2 %) men da det er 
selvrapporteret, vides det ikke hvor mange af disse, der reelt har en fødevareallergi.  
Ifølge Sundhedsstyrelsen (2017) har ca. 1-2 % blandt den voksne del af den danske befolkning en fødevareallergi. Derudover 
har 5 % en krydsreaktion.  
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Generelt er den gennemsnitlige score lav, mellem 2,20 og 4,29, vurderet på en skala fra 1 til 7. Den 

højeste (4) svarer til neutral på skalaen. Den højeste gennemsnitlige vurdering er for Sense. Der er 

tilsyneladende flere, der er er enige i udsagnene relateret til denne diæt. Det kan skyldes, at netop 

denne diæts principper ikke handler om bestemte kostråd eller kalorietælling, men mere om at mærke 

efter og gøre det, der føles rigtigt. Stenalder/palæo-kost ser også ud til at være en diæt, der opfattes 

som sund – ligeledes LCHF, som også er blandt dem, der har fået de højeste vurderinger. Begge disse 

diæter har fokus på mere kød/fedt og færre kulhydrater i form af pasta, ris og brød. Derfor giver det 

mening, at hvis man går ind for den ene diæt, er det også sandsynligt, at man er enig i den anden diæts 

principper. Omvendt er vegetarisk/fleksitarisk kost og glutenfri/detox blandt de diæter/kostprincipper, 

som har fået lavere vurderinger. Udsagnene opleves muligvis mindre nuancerede, fx ”en kost fri for kød, 

mælk og æg er sundest” og ”ophobede giftstoffer fra fødevarer er hovedårsagen til fedme og kræft”. 

De laveste gennemsnitsværdier er for 5:2; det tyder på, at der er flest respondenter, der uenige i 

fasteprincipperne ved denne diæt. (Tabel 1). 
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Opfattelse af de seks diæter (implicit) Gennemsnit3 

5:2 2,20 

Det er sundt at faste (kun drikke vand) to ud af syv dage hver uge. 

Det er sundt at faste (kun drikke vand) hver anden dag. 

Det er sundt at nøjes med et eller to måltider om dagen. 
 

Sense 4,29 

Det er sundere at mærke efter, hvordan man har det med forskellige slags mad fremfor at følge 

bestemte kostråd. 

Det er sundere at vælge det kroppen kan lide fremfor at se på deklarationer og 

sundhedsmærker. 

Det er sundere at lave mad med nogle håndfulde af gode ingredienser fremfor at tælle kalorier. 

 

Stenalder/palæo 3,92 

Det er sundt at spise, som man gjorde i stenalderen. 

Det er sundt helt at undgå forarbejdet mad. 

En kost, der er så naturlig som muligt, forebygger sygdomme. 
 

LCHF 3,56 

Fedt mætter generelt mere end kulhydrater. 

Hvis man undgår kulhydrater, er det nemmere at tabe sig. 

Hvis man spiser meget fedt, bliver man bedre til at forbrænde det, og derfor taber man sig 

nemmere. 

En kost rig på fedt er sundere end en kost fyldt med kulhydrater (brød, ris, pasta, kartofler, 

sukker). 

 

Vegetarisk/fleksitarisk 3,03 

Man kan sagtens undvære proteiner fra animalske produkter. 

En kost fri for kød, mælk og æg er sundest. 

Hvis man ellers holder sig fra kød, er det sundt at spise fisk, mælk og æg. 
 

Glutenfri/detox 3,22 

Det er ikke sundt at spise gluten. 

Hvis man vil tabe sig, er det en god idé at spise glutenfrit. 

Ophobede giftstoffer fra fødevarer er hovedårsagen til både fedme og kræft. 

Kroppen har brug for udrensning for at fjerne giftstoffer fra vores mad. 

Kroppen kan udrenses, ved at man i en eller flere dage lever udelukkende af grønsagsjuice. 

 

Tabel 1: Oversigt over respondenternes opfattelse af de seks diæter, angivet i gennemsnit beregnet af de to til fire udsagn, på en 

skala fra 1(Helt uenig til 7 (Helt enig. N = 1.032.  

                                                           
3 Samlet gennemsnit beregnet ud fra de tre til fem udsagn.  
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3.1.1.2 Opfattelse af udvalgte diæter (eksplicit) 
Eksplicit blev der også spurgt ind til vegansk og laktosefri kost, men ikke detox. De direkte sammen-

lignelige eksplicitte og implicitte diæter bliver derfor: 5:2, Sense, stenalder/palæo, LCHF, vegetarisk og 

glutenfri kost.  

Respondenternes gennemsnitlige vurdering af diæternes sundhed er generelt højere, når de måles 

implicit i forhold til eksplicit, dog med undtagelse af 5:2, hvor det modsatte gør sig gældende. Respon-

denterne er tilsyneladende, i højere grad, enige i, at diæterne er sunde, når der spørges implicit, hvilket 

kan skyldes, at de ikke har samme forståelse af indholdet, når de ikke bliver præsenteret for forskellige 

udsagn relateret til diæten (implicit), men udelukkende skal forholde sig til diætens navn (eksplicit) 

(Tabel 2). Korrelationer mellem implicitte og eksplicitte mål for diæterne fremgår af Bilag 8. 

Opfattelse af de seks diæter (eksplicit)   

Man bliver sundere, hvis man spiser efter principperne ved... 
 

 Gennemsnit 

5:2 
 

  3,18 

Sense 
 

  3,23 

Stenalder/palæo 
 

  3,06 

LCHF 
 

  3,02 

Vegetarisk/fleksitarisk 
 

  3,21 

Glutenfri 
 

  2,66 

Tabel 2: Respondenternes gennemsnitlige vurdering af diæternes sundhed, målt eksplicit, på en 7-punkt-skala fra 1(Helt uenig til 

7 (Helt enig). N = 1.032. 

3.1.1.3 Diæternes følgere  

Generelt var der ikke mange, der enten fulgte eller havde prøvet at følge bestemte diæter. Således var 

det blot mellem 6 og 13 procent for hver af diæterne. Der var flest, der fulgte eller havde fulgt en 

vegetarisk kost (13%) og færrest, der fulgte eller havde fulgt Sense-principperne (6%). Samlet set var der 

godt 30 procent der fulgte eller havde fulgt mindst en af diæterne (Tabel 3). Sense er en nyere diæt, 

hvilket kan være årsagen til, at den ikke er så udbredt. Som ovenfor nævnt er det dog snarere, fordi de, 

der følger Sense-principperne føler, at det bare er sund fornuft, hvorfor en label er unødvendig. 
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Vegetarisk kost er derimod blevet mere udbredt i takt med, at flere plantebaserede alternativer er 

kommet på markedet (Banovic et al., 2018). 

Der var enkelte signifikante forskelle på dem der følger/har fulgt mindst en af diæterne eller 

kostprincipperne og dem der ikke følger/har fulgt en eller flere af disse med hensyn til køn, alder og 

uddannelse (χ2: p<0,05).  

Således er der flere kvinder end mænd, der følger/ har fulgt vegetariske kostprincipper (16,8% vs. 9,7% 

hhv.), glutenfri kost (9,7% vs. 3,1%) og laktosefri kost (9,7% vs. 3,2%). Der er flest blandt de 18-35 årige der 

følger/har fulgt Sense end blandt de øvrige aldersgrupper (36-55 år/56-65+) (9,9% vs. 5,2%/ 3,7% hhv.). 

Det samme gør sig gældende for Stenalder/palæo (11,4% vs. 6,5%/ 5%), vegetarisk kost (20,2% vs. 12%/ 

10,2%) og vegansk kost (12,5% vs. 5,2%/ 3,2%) samt glutenfri kost (11% vs. 6%/ 5%) og laktosefri kost 

(11% vs. 6,5%/ 3,7%). Der er desuden flere i den laveste uddannelseskategori (folkeskole, gymnasie, 

erhvervsuddannelse) der følger LCHF, i forhold til dem i den højeste uddannelseskategori (kort, mellem 

og lang (inkl. ph.d.)) (6,9% vs. 11,5% hhv.). 

  Hvor mange følger specifikke diæter/kostprincipper 

  % 

Diæter Ja Nej  

5:2 kur 10,8 89,2 

Sense 5,8 94,2 

Stenalder/palæo 7,2 92,8 

LCHF 8,5 91,5 

Vegetarisk  13,4 86,6 

Vegansk  6,3 93,7 

Glutenfri 6,9 93,1 

Laktosefri 6,6 93,4 

Tabel 3: Overblik over hvor mange der følger bestemte diæter, angivet i procent. N = 1.032. 

Respondenter der følger/har fulgt mindst en af ovenstående diæter/kostprincipper N = 245 (33,4%). 

 

3.1.1.4 Overbevisninger i forhold til udvalgte fødevarekategorier  

I tabel 4 angives respondenternes gennemsnitlige vurdering af, om bestemte fødevarekategorier er 

sunde: kokosolie, protein og superfoods, henholdsvis usunde: kød, mælk, sukker og sødemidler. Som det 

fremgår af tabellen, opfattes sødemidler, protein og mælk som de sundeste af de medtagne kategorier. 

For protein har der i de senere år har været fokus på proteins mætheds-skabende egenskaber, som har 

gjort det attraktivt med hensyn til vægtstyring. Trods det at mælk har været udsat for massiv kritik, viser 

resultaterne i tabel 4, at forbrugerne generelt opfatter mælkeprodukter som sunde. Kød og superfoods 

er blandt de kategorier, som har fået lavest vurdering. Det kan tages som et udtryk for, at kød i mindre 

grad opleves som usundt, og at superfoods i mindre grad opleves som sundt. Dette er også de kategorier, 

der repræsenterer nogle af de mest markante udsagn, og som dermed vil være et udtryk for markante 

holdninger, som fx ”kød er kræftfremkaldende” og ”superfoods kan helbrede sygdomme som kræft og 
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hjertekarsygdomme”. Ellers er kokosolie tilsyneladende også noget af det, respondenterne oplever som 

sundt. I de senere år har kokosolie fået en del positiv opmærksomhed på grund af dets angiveligt 

sundhedsfremmende egenskaber; dette er dog ved at vende (Fagt et al., 2018). Omvendt forholder det 

sig med sukker, som respondenterne oplever som usundt, hvilket ikke er overraskende (Tabel 4). 
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Opfattelser af de seks fødevarekategorier Mean 

Kød 2,82 

Kød fra firbenede dyr er ikke godt for sundheden. 

Kød fra firbenede dyr er kræftfremkaldende. 

At spise meget bacon og andre forarbejdede kødprodukter øger 

risikoen for kræft, ligeså meget som rygning. 

 

Mælk 2,36 

Det er usundt at drikke mælk. 

Mælk kan give knogleskørhed. 

Laktose er usundt, bl.a. fordi det får blodsukkeret til at stige. 

Komælk indeholder store mængder hormoner. 

At drikke mælk øger risikoen for kræft. 

 

Sukker 3,40 

Sukker feder mere end fedt. 

Selv små mængder sukker gør børn hyperaktive. 

Det er ikke det fedt, vi spiser, der lagres, men det sukker vi spiser, der 

hurtigt omdannes til fedt. 

Frugt er usundt, da det indeholder sukker. 

 

Kokosolie 3,86 

Den slags fedt, man får fra kokosolie, er slankende. 

Kokosolie er meget sundere end fx rapsolie.  

Protein 4,30 

Protein mætter mere end fedt og kulhydrater. 

En kost med et højere indhold af protein er slankende.  

Superfoods 2,80 

Superfoods kan forebygge sygdomme. 

Superfoods kan helbrede sygdomme som kræft og 

hjertekarsygdomme. 
 

Sødemidler 3,64 

Sødemidler feder ligeså meget som sukker. 

Kunstige sødemidler er farlige. 

 

Tabel 4: Oversigt over opfattelser af de seks fødevarekategorier, angivet i gennemsnit for de to til fem udsagn, på en skala fra 

1(Helt uenig til 7 (Helt enig). N = 1.032.  
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3.1.1.5 Informationssøgning 
Forbrugernes opfattelser af sundheden af bestemte fødevarekategorier og diæter (se ovenfor) har 

mange forskellige kilder (fx familie og venner, massemedier og web, læger og andre sundhedsfaglige 

kilder), ligesom forbrugerne kan føle sig mere eller mindre sikre på, om de ved nok om emnet, og om 

de gør nok for blive velinformerede. I Figur 1 nedenfor ses en oversigt over respondenternes besvarelser 

af en række spørgsmål om informationssøgning i relation til kost og sundhed. Respondenternes svar, 

angivet på en 7-punkt-skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig), er afrapporteret som varierende grader 

af uenig/enig, hvor svarkategorierne 1, 2 og 3 (helt uenig/meget uenig/uenig) er lagt sammen, og 

tilsvarende er kategorierne 5, 6 og 7 (helt enig/meget enig/enig) lagt sammen.  

Til udsagnet Jeg føler mig godt informeret om, hvad der er sund mad, har mere end halvdelen (59,4%) 

af respondenterne erklæreret sig i varierende grader af enig (helt enig, meget enig, enig), mens knap 

en femtedel (19,5%) har erklæret sig i varierende grader af uenig (helt uenig, meget uenig, uenig), resten 

var neutrale (21%). Til udsagnet Når jeg støder på nye informationer om sund mad, undersøger jeg, om 

de er rigtige svarede godt en tredjedel (35,4%), at de var enige og op mod halvdelen (42,5%), at de var 

uenige, mens resten (22%), svarede i den neutrale kategori. Udsagnet Jeg sammenligner informationer 

om sund mad fra forskellige steder var godt en tredjedel (38,6%) enige i, op mod halvdelen (39,8%) 

uenige, og resten neutrale (21,6%). Knap en femtedel (17,8%) var enige i udsagnet Jeg snakker om sund 

mad med sundhedspersoner, fx min læge, mens langt over halvdelen (66,8%) var uenige, og resten var 

neutrale (15,3%). Til udsagnet Jeg snakker om sund mad med familie eller venner svarede halvdelen 

(49,8%), at de var enige, knap en tredjedel (31,2%), at de var uenige, og resten (19%), var neutrale. 

Der var altså flest, knap 60%, der var enige i det første udsagn, at de følte sig godt informeret om sund 

mad og færrest, knap 20%, der var enige i udsagnet om at snakke med sundhedspersoner om sund 

mad. Dette indikerer, at forbrugerne generelt føler sig godt informeret og bruger deres netværk som 

primær kilde til at få information om sund mad (Figur 1).  

Figur 1: Information om sundhed og ernæring, angivet i procent for hvert af de fem udsagn, på en 7-punkt-skala. N = 1.032.  
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3.1.1.6 Egen kost 

I Figur 2 nedenfor illustreres forbrugernes oplevelse af egne kostvaner, herunder hvor sundt de spiser, og 

hvorvidt deres kost er ernæringsmæssig korrekt.  

Knap en tredjedel (31%) af respondenterne erklærede sig varierende grader af enig (helt enig, meget 

enig, enig) i det første udsagn Jeg spiser sundere end de fleste, mens halvdelen (50%) erklærede sig i 

varierende grader af uenig (helt uenig, meget uenig, uenig), og godt en fjerdedel var neutrale (27%). 

Knap halvdelen (49%) var enige i det andet udsagn Min kost indeholder alle de nødvendige nærings-

stoffer, mens godt en fjerdedel (26%) var uenige, og igen var knap en fjerdedel (27%) neutrale.  

Der er dermed flest respondenter, knap 50%, der er enige i det andet udsagn, og færrest, godt 25%, der 

er enige i det første udsagn. Det kan skyldes, at det kan være svært at anslå, om man spiser sundere 

end de fleste andre mennesker og nemmere at forholde sig til og vurdere, om ens egen kost indeholder 

den næring, den bør (Figur 2).  

 
Figur 2: Respondenternes oplevelse af deres egen kost angivet i procent for de to udsagn på en 7-punkt-skala. N = 1.032.  

3.1.1.7 Madrelateret livskvalitet (SWFL) 

Målet for tilfredshed med madrelateret livsstil (SWFL)4 er et validt redskab til at måle tilfredshed med 

respondenternes fødevarerelaterede liv.  

Respondenterne var i overvejende grad tilfredse med deres madrelaterede livsstil.  

Godt halvdelen (52%) af respondenterne angav varierende grader af enighed (helt enig, meget enig, 

enig) i det første udsagn, Mad og måltider er lyspunkter i mit liv, mens knap en fjerdedel (22%) angav 

                                                           
4 Satisfaction With Food-related Life (SWFL). Se mere under metode - afsnit 2.5. 

19
6

13

6

18

14

27

27

17

22

8

17

6 10

0%

25%

50%

75%

100%

Jeg spiser sundere end de fleste Min kost indeholder alle de nødvendige næringsstoffer

Helt uenig 2 3 4 5 6 Helt enig



21 
 

varierende grader af uenighed (helt uenig, meget uenig, uenig), resten, nemlig en fjerdedel (25%), var 

neutrale. Langt over halvdelen (72%) var enige i det andet udsagn Generelt set er jeg meget tilfreds 

med min mad, godt en tiendedel (12%) var uenige. Også her forholdt godt en tiendedel (15%) sig 

neutralt. Knap halvdelen (49%) var enige i udsagnet Når det gælder mad og måltider, er mit liv tæt på 

at være ideelt, mens godt en fjerdedel (27%) var uenige. Igen var omkring en fjerdedel (23%) neutrale. 

Over halvdelen (62%) var enige i udsagnet Når det gælder mad, har jeg en fortrinlig tilværelse, knap en 

femtedel (16%) var uenige og godt en fjerdedel (22%) var neutrale. Det sidste udsagn, Mad og måltider 

giver mig en masse tilfredsstillelse i hverdagen, var mere end halvdelen (64%) enige i, mindre end en 

fjerdedel (19%), var uenige, mens igen mindre end en fjerdedel (18%) var neutrale.  

 

Figur 3: Madrelateret livskvalitet (SWFL) angivet i procent for hvert af de fem udsagn på en 7-punkt-skala. N = 1.032.  

3.1.2 Viden om de officielle kostanbefalinger  

Forbrugernes viden om de officielle kostråd blev vurderet ved hjælp af spørgsmål til udvalgte anbe-

falinger (fisk, fuldkorn, kød, fedt og frugt og grønt), hvor der blev formuleret spørgsmål til hver kategori 

og givet tre svarmuligheder. Resultaterne fra de fem anbefalinger vil blive gennemgået i det følgende.  

3.1.2.1 Fisk  

3.1.2.1.1 Hvor ofte anbefales det at spise fisk om ugen? 
Til spørgsmålet om, hvor ofte det anbefales at spise fisk ugentligt, svarede godt halvdelen rigtigt, nemlig 

mindst to gange som hovedret og flere gange som pålæg. Samtidig svarede knap halvdelen, at det var 

enten mindst en gang eller tre gange som hovedret og flere gange som pålæg. Det tyder derfor på, at 
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3.1.2.2 Fuldkorn 

3.1.2.2.2 Hvor mange gram fuldkorn anbefales det at spise om dagen? 
Samme mønster viser sig for spørgsmålet om, hvor mange gram fuldkorn, det anbefales at spise dagligt. 

Således svarede godt halvdelen rigtigt, nemlig at det er mindst 75 gram, mens knap halvdelen svarede 

enten mindst 50 eller 100 gram. Her tyder det altså også på, at der er tvivl om, hvad anbefalingen er. 

3.1.2.3 Kød 

3.1.2.3.1 Hvor ofte anbefales det at spise kød fra okse, kalv, lam eller svin om ugen? 

Knap 40 procent af respondenterne svarede rigtigt vedrørende anbefalingen om kød, nemlig at det er 

højest to til tre middage og lidt kødpålæg om ugen, mens et godt stykke over havdelen svarede forkert, 

nemlig at det enten er højest en til to eller tre til fire middage og lidt kødpålæg. Her ved en overvejende 

del altså ikke, hvad anbefalingen er. 

3.1.2.4 Fedt 

3.1.2.4.1 Hvilken type fedt anbefales det at indtage mindst af? 

Omvendt forholder det sig med anbefalingen om fedt. Her svarede langt størstedelen nemlig rigtigt, at 

det er mættet fedt, det anbefales at spise mindst af. Knap en fjerdedel svarede forkert, enten at det er 

umættet eller flerumættet fedt. Det er dermed klart for respondenterne, hvad anbefalingen her 

indeholder. 

3.1.2.5 Frugt og grønt  

3.1.2.5.1 Hvor meget anbefales det at spise om dagen? 

Med hensyn til anbefalingen om frugt og grønt hersker der heller ikke nogen særlig tvivl. Her svarede 

langt de fleste rigtigt, at det anbefales dagligt at spise 600 gram frugt og grønt, hvor mindst halvdelen 

er grøntsager. Godt en tredjedel svarede dermed forkert, enten 600 gram frugt eller grønt eller 

udelukkende frugt. Anbefalingen om frugt og grønt er altså slået godt fast i danskernes bevidsthed. Der 

har været en del kampagner om netop denne anbefaling.  

I figur 4 nedenfor er svarfordelingen for de fem anbefalinger samlet.  
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Figur 4: Oversigt over respondenternes svar på de fem faktuelle spørgsmål om kostanbefalingerne. Det korrekte svar er angivet 

med grøn – rød og gul symboliserer forkerte svar, hvor rød er det, der er længst fra den officielle anbefaling. Angivet i procent. N = 

1.032.  

3.1.3 Videns-score 

Ud fra antallet af korrekte svar på ovenstående spørgsmål om kostanbefalingerne (fisk, fuldkorn, kød, 

fedt, frugt/grønt) blev der beregnet en videns-score.  

Knap halvdelen fik en middel (2-3 korrekte svar) videns-score, knap en tredjedel fik en lav (0-1 korrekte 

svar) og godt en femtedel fik en høj (4-5 korrekte svar). 

Således var der flest respondenter, der fik en middel videns-score, næst flest der fik en lav score og 

færrest, der fik en høj score (Figur 5). 

 

Figur 5: Videns-score. Lav = 0-1 korrekte svar, Middel = 2-3 korrekte svar, Høj = 4-5 korrekte svar. Angivet i procent. N = 1.032. 

3.1.4 Tillid til myndigheder, eksperter og sociale medier 

For at afdække forbrugerens tillid til officielle og alternative kilder blev der spurgt ind til, hvordan de 

opfattede forskellige kilder til information om anbefalinger til sund kost. I det følgende beskrives og 

illustreres tilliden til følgende tre kilder til sundhedsinformation: de officielle kostråd, ernæringsforskere 

og sociale medier.  

3.1.4.1 De officielle kostråd  

Godt halvdelen (51,3%) af respondenterne erklærede sig varierende grader af enige (helt enig, meget 

enig, enig) i, at kostrådene generelt er til at stole på, knap en fjerdedel (22,8%) angav varierende grader 

af uenighed (helt uenig, meget uenig, uenig). Resten, godt en fjerdedel (26%), er neutrale. Til 

spørgsmålet om, at kostrådene ændrer sig hele tiden, var over halvdelen (61,3%) enige, godt en tiendel 

(14,5%) uenige, mens en fjerdedel (24,1%) var neutrale. Med hensyn til hvorvidt myndighederne er 

afhængige af fødevareindustrien, er knap en tredjedel (27,8%) enige, knap halvdelen (45,8%) uenige 

og godt en fjerdedel (26,4%) neutrale. At kostrådene ikke tager højde for ny viden, er en fjerdedel 

(25,4%) enige i, knap halvdelen (44,1%) er uenige i det, mens knap en tredjedel (30,4%) forholder sig 

neutralt (Figur 6). 
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Figur 6: Tillid til de officielle kostråd angivet i procent for hvert af de fire udsagn på en 7-punkt-skala. N = 1.032.  

3.1.4.2 Ernæringsforskere  

Godt en fjerdedel (26,8%) er enige i, at forskere ignorer viden, der modsiger dem; et stykke over en 

tredjedel (38,7%) er uenige, og godt en tredjedel (34,4%) er neutrale. At forskere generelt er til at stole 

på, er op mod halvdelen (41,3%) enige i, godt en fjerdedel (26,8%) er uenige, mens godt en tredjedel 

(31,9%) er neutrale. Med hensyn til om forskere er ligeglade med, om andre forstår deres resultater, er 

godt en fjerdedel (26,1%) enige, op mod halvdelen (41%) er uenige, resten, en tredjedel (32,8%), er 

neutrale. At forskere er afhængige af fødevareindustrien, er knap en fjerdedel (23,6%) enige i, op mod 

halvdelen (42%) er uenige, mens godt en tredjedel (34,4%) er neutrale (Figur 7).  

 

Figur 7: Tillid til ernæringsforskere angivet i procent for hvert af de fire udsagn på en 7-punkt-skala. N = 1.032.  
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3.1.4.3 Sociale medier 

Mens mere end halvdelen er enige i at de officielle kostråd er til at stole på, er det kun, godt en tiendel 

(15,4%) der enige i, at de sociale medier generelt er til at stole på, over halvdelen (61%) er uenige i det, 

og knap en fjerdedel (23,6%) er neutrale. Med hensyn til om de sociale medier er afhængige af 

fødevareindustrien, gælder det, at knap en tredjedel er enige (30,9%), godt en tredjedel (36,7%) er 

uenige, samt knap en tredjedel (32,4%) er neutrale. Med hensyn til om de sociale medier ændrer sig 

hele tiden, er godt halvdelen (54,8%) enige, knap en femtedel (18,8%) uenige og godt en fjerdedel 

(26,5%) er neutrale. At de sociale medier er baseret på den nyeste viden, er knap en fjerdedel (23,3%) 

enige i, knap halvdelen (43,4%) er uenige, mens en tredjedel er neutrale (33,3%) (Figur 8). 

 

 

Figur 8: Tillid til de sociale medier angivet i procent for hvert af de fire udsagn på en 7-punkt-skala. N = 1.032. 

3.3.9.4 Opsamling på tillid  

Samlet set er flest af respondenterne, nemlig godt 50 procent, enige i, at de officielle kostråd er til at 

stole på, efterfulgt af forskere, hvor det gælder for godt 40 procent, mens det blot er omkring 10 procent 

med hensyn til de sociale medier. Med hensyn til hvorvidt de officielle myndigheder er afhængige af 

fødevareindustrien, er omkring 30 procent enige; samme andel er enige i dette vedrørende de sociale 

medier, hvilket gælder for knap 25 procent med hensyn til forskere.  

Det ser altså ud til, at der er størst tiltro til de officielle kostråd og forskere og mindst til de sociale medier 

blandt befolkningen. Samtidig er der dog nogenlunde lige stor andel af befolkningen, der mener, at de 

officielle kostråd, de sociale medier og forskere er afhængige af fødevareindustrien.  
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Som det fremgår af ovenstående, er der en stor andel af respondenterne, der svarer ”neutral” til 

tillidsspørgsmålene vedrørende alle tre grupper af afsendere 5. 

3.2 Medievaner  

Forbrugernes medievaner blev afdækket, først uhjulpet og derefter hjulpet, for at få et indblik i, hvor godt 

deres kendskab var, når de selv skulle nævne nogle sundhedsblogs/facebooksider i forhold til, når de 

blev præsenteret for en liste over forskellige sundhedsblogs/facebooksider. Desuden blev det afdækket, 

hvilke sundhedsblogs/facebooksider der blev benyttet. 

3.2.1 Kendskab til sundhedsblogs/facebooksider (uhjulpet) 

Knap 20 procent af respondenterne kunne umiddelbart nævne en eller flere sider om mad og sundhed 

på de sociale medier, herunder blogs, facebooksider eller lignende. Blandt dem, der blev nævnt flest 

gange, var Tasty, Sense, Valdemarsro, Madbanditten, IFORM, Arla, Alt om kost og Karolines Køkken samt 

flere sider om vegansk/vegetarisk mad, fx Mad med medfølelse, Plantebevægelsen, Planteriget, My 

meatless meals, Salatbasen og Salattøsen. En komplet liste over de nævnte sider/blogs fremgår af Bilag 

9. 

3.2.2 Kendskab til og brug af sundhedsblogs/facebooksider (hjulpet) 

I tråd med ovenstående var der flest, der kendte Arla (facebookside), Madbanditten (blog), Sense 

(facebookside) og de officielle kostråd (facebookside) samt LCHF Lav karbo (facebookside), når de blev 

præsenteret for en række af blogs/facebooksider (hjulpet) (Tabel 5). Med undtagelse af LCHF var disse 

også blandt dem, som blev nævnt af flest respondenter, når de selv skulle nævne dem de kendte 

(uhjulpet). Der var færrest, der kendte til My New Roots (blog) og Clean food, Dirty city (blog). At der 

bliver nævnt flere af de samme sundhedsblogs/facebooksider, uhjulpet, som hjulpet, indikerer et vist 

kendskab til disse forskellige sundhedsblogs/facebooksider. Dette giver et mere validt billede af kend-

skabet, idet det må formodes, at det er nemmere at svare ja til at kende diverse sundhedsblogs/ 

facebooksider, når de bliver præsenteret, end når man selv skal nævne dem.  

Af dem, som kendte en eller flere af ovenstående facebooksider/blogs, var der, ikke overraskende, også 

flest der brugte Arla, Madbanditten, Sense og kostrådene, og færrest, der brugte Ninkas Detox og Clean 

Food, Dirty city (Tabel 6).  

  

                                                           
5 På baggrund af resultaterne kan man konkludere, at ca. 50 procent af befolkningen mener, at de officielle kostråd er til at stole 

på. Men da de ca. 25 procent, der har svaret 4 på skalaen, er i tvivl, er dette ikke det samme som, at den anden halvdel af 

befolkningen ikke har tillid til kostrådene. 
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  Kender du… Bruger du… 

  % % 

  Ja Nej  Ja Nej  

Facebook.com/Arla 21,7 78,3 9,3 12,1 

Madbanditten 14,6 85,4 6,4 8 

Sense - slank med fornuft 11,1 88,9 4,2 6,9 

Facebook.com/Kostraad 8,6 91,4 3,1 5,4 

LCHF/Lav Karbo 7,7 92,3 1,8 5,7 

Kirsten Skaarup 3,1 96,9 1,7 1,4 

Morten Elsøe  2,4 97,6 1,5 1 

Ninkas Detox 1,9 98,1 0,2 1,7 

NeoHippie 1,6 98,4 0,7 1 

My New Roots 0,9 99,1 0,5 0,4 

Clean Food, Dirty city 0,9 99,1 0,3 0,6 

Tabel 6: Oversigt over kendskab til og brug af blogs eller facebooksider/grupper om mad og sundhed. N = 1.032.  

3.2.3 Hyppighed i brug af de sociale medier  

Til spørgsmålet om, hvor ofte respondenterne var på de sociale medier, når det handlede om mad og 

sundhed, svarede langt størstedelen enten, at de aldrig var på, eller sjældnere (end dagligt, ugentligt, 

månedligt) (Tabel 7).  

  Hyppighed i brug af sociale medier 

 N % 

Mindst en gang om dagen  27 2,6 

Mindst en gang om ugen 110 10,7 

Mindst en gang om måneden  109 10,6 

Sjældnere  264 25,6 

Aldrig 522 50,6 

Tabel 7: Oversigt over hyppighed i brug af blogs eller facebooksider/grupper, om mad og sundhed. N = 1.032. 

3.2.4 Aktivitet på de sociale medier 

Med hensyn til respondenternes generelle aktivitet omkring mad og sundhed på de sociale medier 

svarede flest, at de blot læste eller delte indlæg, mens få var mere aktive og kommenterede eller selv 
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uploadede indlæg. Ud af det samlede antal af respondenter (N = 1.032) svarer det til, at 21 procent var 

aktive enten i form af at læse, dele, kommentere eller uploade indlæg, mens 42 procent angav, at de 

brugte de sociale medier i relation til mad og sundhed (N = 510) aktivt på den ene eller anden måde 

(Tabel 8).  

 Aktivitet på de sociale medier 

  N 

Alle (N = 1.032) 

% 

Brugere (N = 510) 

% 

Læser og evt. liker indlæg 164 15,9 32,2 

Deler indlæg med venner og bekendte 27 2,6 5,3 

Kommenterer på indlæg 12 1,2 2,4 

Uploader selv indlæg  9 0,9 1,8 

Tabel 8: Oversigt over aktivitet på blogs eller facebooksider/grupper om mad og sundhed. Brugere: de, der har angivet, at de 

bruger de sociale medier i relation til mad og sundhed (se ovenstående Tabel 7).  

3.3 Opfattelser af diæter og kategorier: Demografiske og andre forskelle  

Med fokus på om og hvordan respondenter med forskellige karakteristika herunder demografi, livsstil, 

medievaner, tillid til officielle og alternative kilder, madrelateret livsstil (SWFL) og viden om de officielle 

kostråd har forskellige opfattelser af sundheden af udvalgte diæter og kategorier, blev der lavet en 

række variansanalyser (anova) og t-tests, som vil blive fremstillet i det følgende.  

3.3.1 Diæter/fødevarekategorier vs. socio-demografiske faktorer 

3.3.1.1 Køn, alder og indbyggertal  

Der er enkelte signifikante forskelle mellem køn, alder og indbyggertal (t-test: p<0,05) samt alder (anova: 

p<0.05) og opfattelse af sundheden af diæterne/fødevarekategorierne. Mænd er en smule mere enige 

end kvinder i, at 5:2 diætens principper er sunde. Med hensyn til stenalder/palæo, er kvinder mere enige 

end mænd. Kvinder er også mere enige i at kød er usundt end mænd og det samme for protein og 

sødemidler. De yngre aldersgrupper af 18-35 årige, er generelt mere enige i at 5:2, stenalder/palæo, 

LCHF, vegetarisk kost, kokosolie, protein og superfoods er sundt samt at kød og mælk er usundt, end de 

36-55 årige og 56-65+. Den midterste aldersgruppe (36-55 år), er mest enige i at sødemidler er usundt, 

sammenlignet med de to øvrige aldersgrupper. Der er også signifikant forskel på om respondenterne er 

bosat i hovedstadsområdet/en stor by eller i en stor/mindre provinsby, landsby/på landet, med hensyn 

til 5:2 diæten. Folk fra hovedstaden var mere enige i 5:2 diætens principper (Tabel 9). 
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  Køn Alder Indbyggertal Uddannelse 

  

M K 18-35 36-55 56-65+ Hoved 

staden/

en stor 

by 

En stor/ 

mindre 

provinsby/ 

landsby/ 

på landet 

Folkeskole/ 

gym./ 

erhvervsudd. 

Kort/ 

mellem/ 

lang (inkl. 

ph.d.) 

      Mean    

Diæter                   

5:2 2,38 2,04 2,31 2,26 2,07 2,31 2,13 2,17 2,26 

Sense 4,23 4,35 4,36 4,20 4,33 4,29 4,29 4,28 4,31 

Stenalder/palæo 3,79 4,04 4,05 3,94 3,81 3,91 3,93 3,94 3,89 

LCHF 3,53 3,58 3,77 3,51 3,46 3,57 3,55 3,53 3,61 

Vegetarisk 2,96 3,10 3,41 2,98 2,83 3,11 2,99 3,08 2,96 

Glutenfri/detox 3,24 3,21 3,20 3,25 3,21 3,14 3,27 3,29 3,10 

Fødevarekategorier                   

Kød 2,66 2,97 3,14 2,77 2,66 2,93 2,76 2,85 2,78 

Mælk 3,05 3,03 3,19 3,02 2,96 3,04 3,04 3,07 2,98 

Sukker 3,41 3,39 3,43 3,43 3,36 3,40 3,40 3,44 3,34 

Kokosolie 2,86 2,85 3,07 2,98 2,61 2,82 2,88 2,88 2,81 

Protein 4,10 4,48 4,49 4,26 4,21 4,27 4,31 4,24 4,40 

Superfoods 2,87 2,87 3,19 3,00 2,54 2,91 2,85 2,85 2,91 

Sødemidler 3,47 3,79 3,70 3,77 3,49 3,59 3,67 3,71 3,50 

Tabel 9: Socio-demografiske karakteristika vs. opfattelser af diæter/fødevarekategorier, angivet i gennemsnit, på en 7-punkt-

skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). Statistisk signifikans er testet ved hjælp af t-test og anova. Signifikante forskelle er markeret 

med fed. Sødemidler og kosttilskud ej medtaget. N = 1.032. 18-35 år: N = 263, 36-55 år: N = 368, 56-65 år: N = 401. 

Hovedstaden/storby: N = 371, storby/mindre provinsby/landsby/på landet: N = 661, Folkeskole/gymnasie/ erhvervsuddannelse: 

N = 671, kort/mellem/lang uddannelse (inkl. Ph.d.): N = 356, ønsker ikke at oplyse: N = 5. 

3.3.2 Diæter/fødevarekategorier vs. livsstilsfaktorer  

3.3.2.1 BMI, selvvurderet helbred og fødevareallergi 

Der er ingen signifikante forskelle mellem BMI og selvvurderet helbred (anova: p>0,05) og diæterne/ 

kategorierne. Det vil sige, at der ingen sammenhæng er mellem, om man for eksempel er normal- eller 
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overvægtig, eller om man har et godt eller dårligt helbred, og hvordan man opfatter sundheden af de 

udvalgte diæter/kategorier. Dog er der en enkelt undtagelse mellem BMI og vegetarisk kost (anova: 

p<0,05). Således er under- og normalvægtige mere enige i, at vegetariske kostprincipper er sunde, hvor 

førstnævnte gruppe er mest enig, (henv. 3,27 og 3,18) i forhold til overvægtige og svært overvægtige. 

Der ses enkelte signifikante forskelle i opfattelsen ved fødevareallergi (t-test: p<0,05). Således ser det ud 

til, at fødevareallergikere, er mere enige i, at diæterne er sunde samt at kød, mælk, sødemidler og sukker 

er usundt, mere enige i at kokosolie, protein og superfoods er sundt i forhold til dem, der ikke har en 

fødevareallergi (dog kun signifikante forskelle for mælk: 2,56 vs. 2,31 og sukker: 3,64 vs. 3,35) på skalaen 

fra 1 til 7.   

3.3.3 Diæter/fødevarekategorier vs. medievaner  

3.3.3.1 Hvor ofte besøges de sociale medier  
De, der er mest enige i, at diæterne stenalder/palæo, LCHF, vegetarisk/fleksitarisk, glutenfri/detox er 

sunde samt kategorierne kokosolie, protein og superfoods er sundt, er dem, der er mest på de sociale 

medier. Ligeledes er de, der er mest enige i, at kød, mælk, og sukker er usundt, også dem, der er mest 

på de sociale medier. Sense skiller sig dog ud; jo mere folk er på de sociale medier, jo mere uenige er 

de i Sense-principperne (t-test: p<0,05) (Tabel 10). 
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Hvor ofte besøger du de sociale medier om mad og sundhed? 

  Dagligt/ugentligt/månedligt Sjældent/aldrig 

 Mean 

Diæter  

5:2 2,27 2,18 

Sense 4,22 4,31 

Stenalder/palæo 4,32 3,80 

LCHF 3,81 3,48 

Vegetarisk/fleksitarisk 3,36 2,93 

Glutenfri/detox 3,49 3,14 

Fødevarekategorier 
  

Kød 3,22 2,70 

Mælk 2,71 2,25 

Sukker 3,63 3,33 

Kokosolie 3,19 2,75 

Protein 4,59 4,21 

Superfoods 3,25 2,75 

Sødemidler 3,66 3,63 

Tabel 10: Medievaner vs. opfattelser af diæter/fødevarekategorier, angivet i gennemsnit, på en 7-punkt-skala fra 1 (Helt uenig) 

til 7 (Helt enig). Statistisk signifikans er testet ved hjælp af t-test. Signifikante forskelle er markeret med fed. Sødemidler og 

kosttilskud ej medtaget. N = 1.032. Dagligt/ugentligt/månedligt: N = 246, sjældent/aldrig: N = 786. 

3.3.4 Diæter/fødevarekategorier vs. tillid  
3.3.4.1 Sociale medier og officielle kostråd/forskere  
Alle korrelationer mellem opfattelsen af, at diæterne er sunde og tilliden til de officielle kostråd og 

forskere, er positive. Det samme gør sig gældende med hensyn til tilliden til de sociale medier. Den 

svageste korrelation mellem de officielle kostråd/forskere og diæterne/kategorierne er for 5:2, og den 

stærkeste er for glutenfri/detox. Generelt tyder disse resultater på, at de, der er positive over for diæterne, 

også har tillid til de officielle myndigheder (pearson: p<0.05) (Tabel 11). 
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Tillid til sociale medier Tillid til officielle kostråd/forskere 

  Korrelationer (%) 

Diæter     

5:2 9,9 12,9 

Sense 8,1 22,0 

Stenalder/palæo 24,7 24,0 

LCHF 17,3 20,5 

Vegetarisk/fleksitarisk 16,3 14,4 

Glutenfri/detox 30,5 30,0 

Fødevarekategorier     

Kød 20,2 14,7 

Mælk 20,9 24,6 

Sukker 23,8 26,8 

Kokosolie 29,0 23,0 

Protein 17,4 14,4 

Superfoods 17,6 17,0 

Sødemidler 22,3 19,3 

Tabel 11: Korrelationer mellem tillid til sociale medier og officielle kostråd/forskere vs. opfattelser af diæter/fødevarekategorier, 

angivet i procent. De to kategorier: officielle kostråd og ernæringsforskere er slået sammen til en kategori. Statistisk signifikans er 

testet ved hjælp af Pearson korrelation. Signifikante forskelle er markeret med fed. Sødemidler og kosttilskud ej medtaget. N = 

1.032.  

3.3.5 Diæter/fødevarekategorier vs. madrelateret livskvalitet (SWFL) 

Den stærkeste korrelation mellem madrelateret livskvalitet og diæterne er for Sense og stenalder/ 

palæo, hvilket indikerer, at de, der er tilfredse med deres mad og måltider, er mere enige i, at disse to 

diæter er sunde. Den svageste korrelation er for gluten/detox (pearson: p<0.05). Vegetar/fleksitar og 5:2 

er desuden negativt korrelerede, hvilket vil sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor tilfreds 

man er med sin madrelaterede livsstil, og hvor sunde man opfatter disse to diæter at være (Tabel 12). 
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Madrelateret livsstil (SWFL) 

 

Korrelationer (%) 

Opfattelse af diæter 
 

5:2 -8,0 

Sense 14,4 

Stenalder/palæo 13,1 

LCHF 5,0 

Vegetarisk/fleksitarisk -2,4 

Glutenfri/detox 3,4 

Tabel 12: Korrelationer mellem Madrelateret livskvalitet (SWFL) og opfattelser af diæter/fødevarekategorier angivet i procent. 

Statistisk signifikans er testet ved hjælp af Pearson korrelation. Signifikante forskelle er markeret med fed. N = 1.032. 

 

3.3.6 Diæter vs. videns-score  

Der er ingen sammenhæng mellem hvor meget forbrugerne ved om de officielle kostråd og hvor enige 

de er i, at diæterne/kategorierne er sunde (pearson: p>0.05). Der ses dog en tendens til, at de, der har 

den højeste videns-score, er dem, der er mest enige i, at diæterne er sunde – dog uden at der er 

signifikante forskelle mellem lav/middel/høj videns-score (Tabel 13).   
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Videns-scor 

Mean 

  Lav (0-1 korrekte) Middel (2-3 korrekte) Høj (4-5 korrekte) 

Diæter     

5:2 2,19 2,13 2,36 

Sense 4,17 4,33 4,38 

Stenalder/palæo 3,74 4,00 4,02 

LCHF 3,43 3,6 3,66 

Vegetarisk/fleksitarisk 2,90 3,06 3,18 

Glutenfri/detox 3,14 3,22 3,34 

Tabel 13: Videns-score (lav, middel, høj) vs. opfattelser af diæter. Statistisk signifikans er testet ved hjælp af Pearson korrelation. 

Signifikante forskelle er markeret med fed. Sødemidler og kosttilskud ej medtaget. N = 1.032. Lav: N = 325, middel: N = 492, høj: N 

= 215. 

 
3.4 Opsummering 

Der var et bredt kendskab til de grundlæggende principper bag de seks diæter (5:2, Sense, 

stenalder/palæo, LCHF, vegetarisk/fleksitarisk og glutenfri/detox), men der var færre (mindre end 15% 

for hver af diæterne), der havde personlige erfaringer med at følge dem. Samlet set var der 30 procent 

der fulgte/ havde fulgt mindst en af diæterne. Generelt var der flest blandt den unge aldersgruppe af 

18-35 årige, der havde erfaringer med at følge kostprincipperne bag: Sense, Stenalder/palæo, 

vegetarisk-, vegansk-, glutenfri- og laktosefri kost. Derudover var der flere kvinder end mænd, der fulgte/ 

havde fulgt vegetariske, glutenfri og laktosefri kostprincipper. Der er desuden flere i den laveste 

uddannelseskategori der følger LCHF, i forhold til dem i den højeste uddannelseskategori. 

Der var højere grad af enighed i, at de udvalgte diæter er sunde, når de bliver repræsenteret ved 

forskellige udsagn, der beskriver de enkelte diæter (implicit) i forhold til, når diæterne bliver præsenteret 

ved navn (eksplicit).  

Kendskabet til de sociale medier, herunder forskellige sundhedsblogs, var størst for Arlas facebookside, 

Madbanditten, Sense, de officielle kostråds facebookside og LCHF. Kun omkring 30-40 procent af dem, 

som kendte de nævnte blogs/facebooksider, fulgte disse jævnligt.  

Generelt er der større tiltro til de officielle kostråd og forskere end til de sociale medier. Mellem 40 og 50 

procent mener, at de officielle myndigheder og forskere generelt er til at stole på, mens det kun gælder 
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for omkring 10 procent med hensyn til de sociale medier. Omkring en tredjedel mener dog, at de 

officielle kostråd, forskere såvel som sociale medier er afhængige af fødevareindustrien.  

Der var ingen modstrid mellem tilliden til de sociale medier, officielle kostråd, forskerne og opfattelsen 

af de alternative diæters sundhed. Der er positive korrelationer mellem opfattelsen af, hvorvidt de 

undersøgte diæter er sunde og tilliden til de officielle kostråd og information fra ernæringsforskere. 

I det følgende vil resultaterne fra fokusgruppen blive gennemgået.  

Derefter følger en samlet konklusion på spørgeskema- og fokusgruppeundersøgelsen. 
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3.5 Fokusgruppeundersøgelse 

Fokus for undersøgelsen var at nuancere opfattelser af diæter/kostprincipper inkluderet i spørgeskema-

undersøgelsen samt at uddybe opfattelser af tendenser i den nuværende sundhedsdebat. Med 

udgangspunkt i ovenstående resultater fra spørgeskemaundersøgelsen er det særlig relevant at under-

søge dette i den yngre målgruppe, da undersøgelsen indikerer, at den yngre aldersgruppe, de 18-35-

årige, i højere grad følger specifikke diæter sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (36-55 år, 56-

65+ år). Det er ligeledes relevant at undersøge, hvordan yngre forbrugere opfatter forholdet mellem 

officielle kostråd og anbefalinger fra andre kilder i forhold til at afdække, hvordan sundheds-

professionelle kan håndtere uoverensstemmelserne mellem dem. På baggrund heraf blev der 

gennemført to kvalitative fokusgruppeinterviews som beskrevet i rapportens metodeafsnit. De to fokus-

grupper havde i overvejende grad overlappende opfattelser af emnet, hvorfor diskussionerne i de to 

grupper i det følgende beskrives under et.  

Fokusgruppediskussionerne viser på den ene side, at de unge har en nuanceret opfattelse af kost og 

sundhed, hvor flere af de unge gav udtryk for at sund kost indbefatter afbalancering mellem forskellige 

fødevarer. På den anden side er der en oplevelse af, at kostinformation i medierne og på de sociale 

medier fokuserer på vægttab frem for sundhedsfremme. Desuden har de unge stor tiltro til lødigheden 

af kostinformationer fra officielle myndigheder og problematiserer på den baggrund en begrænset 

synlighed i medierne og på sociale medier samt i den generelle sundhedsdebat. 

I det følgende illustreres diskussionerne ved hjælp af citater fra fokusgrupperne, indledt med skitsering 

af deltagernes sundhedsopfattelser. Med henblik på at sikre den intersubjektive validitet (transparens) 

citeres deltagerne med køn, alder og derudover A eller B, afhængig af hvilket af de to interviews, de 

deltog i. Et tal i parentes adskiller to deltagere fra samme fokusgruppe med samme køn og alder. 

3.5.1 Sundhedsopfattelser og holdninger til de officielle anbefalinger 

I forhold til deltagernes generelle sundhedsopfattelse synes der at være en fælles forståelse af, at 

sundhed kombinerer kost og fysisk aktivitet i et afbalanceret forhold. Dette nuanceres af holdninger om 

sundhed som mentalt og fysisk velvære, hvor den enkelte mærker efter, hvordan sundheden føles og 

vurderer ud fra signaler fra kroppen. Specifikt for kost synes der på lignende vis at være opfattelser af, 

at sund kost er et spørgsmål om, at der indgår fødevarer og måltider, som ernæringsmæssigt både 

vurderes at være sunde og usunde: 

”Det behøver ikke nødvendigvis at være kun bestemte typer af kost, men også forstå 

balancen i kost, og at det er mængder, man måske skal tænke over, end kun at tænke 

på, hvad det er jeg skal spise. Så også at forstå mængdens betydning i forhold til, for 

eksempel, at tælle kalorier og sådan noget, … men den der med at forstå balancen 

måske er mere sund i hvert fald i min forstand, end at bare kun tænke på, at jeg skal kun 

spise det, som der ikke er nogle kalorier i for eksempel” (B, mand, 24). 
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Der er ligeledes gennemgående enighed om, at variation i kosten er afgørende for sundheden:  

” … Det er også, fordi der er ikke et entydig svar på, hvad der er godt, og hvad der er skidt 

at spise… Det er derfor jeg bliver ved med at spise varieret…” (A, mand, 25). 

Flere deltagere fremhæver endvidere, at sundhed også er et spørgsmål om smag, måltidskvalitet og 

nydelse, hvor de unge synes at kunne mærke effekten fysisk på kroppen: 

”Jeg synes bare, at man kan mærke det på kroppen. Altså om du er frisk og veludhvilet 

og sådan, om du er totalt oppustet eller et eller andet. Altså, det synes jeg min krop 

reagerer meget på. Altså, om du sidder og er presset med eksamen og ikke kommer ud 

og bevæger dig, og spiser måske ikke det helt optimale mad og sådan. Ja, jeg synes, det 

kan jeg bare mærke” (B, kvinde, 25). 

Deltagerne synes at forbinde gode råvarer, hjemmelavet mad og lignende med kvalitet og sundhed og 

opfatter omvendt stigende forarbejdning og convenience med tilsvarende lavere sundhedsværdi. Ved 

spørgsmålet om ønsket kost ved ubegrænset råderum fremhæver deltagerne kvalitetsråvarer, foruden 

sund kost generelt, kød og fisk. Overordnet set har deltagerne præference for kvalitet og mindst mulig 

forarbejdning i mindre mængder frem for kvantitet af produkter med lavere sensorisk kvalitet: 

” … så kan jeg få pasta, der er to kalorier i i stedet for, men så er der måske også alt mulig 

andet i. Altså, hvor jeg måske tænker, det er bedre at spise almindelig pasta også i 

mindre mængder end det er at substituere det med noget, der indeholder alt muligt 

andet” (A, kvinde, 24 (1)). 

På trods af ovenstående opfattelser om at sund kost balancerer sunde og usunde fødevarer, fremhæver 

deltagerne, at de har en oplevelse af, at sundhedsdiskursen kredser om sundhed som værende primært 

vægttab. Et hurtigt vægttab opfattes at være direkte usundt, og en deltager siger: 

”Jeg synes godt nogle gange, at jeg kunne savne, at de splittede det med vægttab og 

være sund lidt ad, fordi der er mange andre ting i det også, tror jeg” (A, kvinde, 23). 

Således problematiseres sammenhængen og i det hele taget det at følge kure ud fra opfattelser af, at 

det er direkte usundt at leve under skiftende kostformer, og at sundhed og eventuelt vægttab er en 

kontinuerlig levevis af varieret og afbalanceret kost: 

”Altså, jeg tror heller ikke, at jeg forbinder sundhed direkte med vægt overhovedet. Jeg 

tror virkelig på, at det er sundt at få en flæskesteg med fedt en gang imellem og få noget 

fedt til hjernen. Altså jeg tænker ikke, at man nødvendigvis et eller andet sted, at man er 

sundere, bare fordi man spiser salat hele tiden og er altså sådan. Ej, vægt det er nok mere 

udseende og sundhed, det tror jeg bare er… Altså varieret kost, og at man få alt… At man 

får ting med måde, tror jeg. At man tør at spise kartofler en gang imellem. Altså ja” (A, 

kvinde 23). 
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Det fremhæves, at de officielle anbefalinger generelt er til at stole på, og at de associeres med sundhed. 

Eksempelvis siger en deltager: 

”Jeg tror igen, at det er det med det der Y (læs: Y-tallerkenen). Det er langvarigt, og hvis 

du gør det igennem fire år, eller hvor lang tid det nu er, så bliver du et sundere menneske, 

eller så, jeg tror allerede, at det er den vinkel, der er på de officielle anbefalinger. Det er 

ikke bare sådan et fix nu og her” (A, mand, 22). 

Flere deltagere angiver, at de har erfaring med deciderede kure, forskellige kost- og motionsformer og 

at flere af dem benytter eller har benyttet forskellige apps til selvmonitorering herunder kostregistrering 

og kalorierestriktion på trods af, at de giver udtryk for en bred sundhedsforståelse. Argumentet for at 

anvende førnævnte går på ønsket om, at sund levevis konkretiseres. Således efterspørger den unge 

aldersgruppe en specificering af mængder af mad, og så vidt muligt en tilpasning til individuelle behov. 

Der synes at være en forståelse af, at dette ikke er sigtet med de officielle kostråd, hvorfor målgruppen 

muligvis kan nås gennem anden kommunikationsstrategi end den nuværende. 

Deltagerne angiver, at sund kostadfærd primært udøves i hverdagene, som i højere grad end 

weekenden er præget af rutiner og vaner. Sociale arrangementer og særlige lejligheder kan besværlig-

gøre en sund livsstil og særligt vægttab, hvis det er ønsket. 

I den indledende del af begge interviews fremhæver deltagerne forskellige positive og negative egen-

skaber ved forskellige fødevarer, men giver samtidig udtryk for usikkerhed i forhold til mængder og 

netop balancen og variationen i en sund kost og livsstil. Der er delte meninger blandt deltagerne i 

forhold til dette, og ligeledes til hvordan opfattelsen er i den generelle befolkning. 

I det følgende angives resultater fra de dele af fokusgrupperne, hvor deltagerne forholder sig til de 

specifikke fødevarekategorier og diæter/kostformer og dernæst til medievaner. Til slut afrundes med 

muligheder for, hvordan uoverensstemmelser mellem de officielle kostråd og anbefalinger fra andre 

kilder kan håndteres af myndighederne. 

3.5.2 Opfattelse af diæter og kategorier 

I forbindelse med spørgsmål vedrørende opfattelser af optimal energifordeling præsenteres deltagerne 

for eksempler på uofficielle anbefalinger om at spise efter Low Carb High Fat-principperne (LCHF). I 

modsætning til den unge gruppes opfattelser i spørgeskemaundersøgelsen, synes flere deltagere, at 

LCHF-energifordelingen er decideret usund som følge af den høje andel af fedt, der forbindes negativt 

med kolesterol og åreforkalkning. Deltagerne mener generelt, at fedt i kosten har stor betydning for 

smag og flere prioriterer lidt fedt, men af høj kvalitet, for at imødekomme både sensoriske og sundheds-

mæssige præferencer: 

” Men fedt er jo heller ikke en dårlig ting. Altså der er jo også sådan god fedt. Altså det er 

jo ikke bare fedtkant på en bøf. Altså det er jo ikke fedt. Avokado, nødder og ja ost er jo 

også sådan nogle gode fedtkilder” (A, kvinde, 24 (1)). 
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På den ene side fremhæves, hvordan vegetabilsk fedt er sundere end animalsk, men nogle deltagere 

fremhæver på den anden side, at foretrække smør frem for olie. I forlængelse heraf finder deltagerne 

at kokosolie i højere grad opfattes som en fødevare-trend end entydig sund fødevare. 

For LCHF-principperne synes det generelt positivt, at kulhydrat-andelen mindskes blandt 

makronæringsstofferne, hvor deltagerne på trods af sensoriske præferencer fremhæver usunde 

egenskaber ved blandt andet ris, brød og pasta, og oplevelse af at kroppen føles ’tung’ og maven 

oppustet: 

”Og kulhydrat, ja det tror jeg da også bare sætter sig på langt de fleste. Det sætter sig 

bare…” (A, mand, 25). 

Ligeledes nuanceres opfattelsen af at LCHF-principperne opfattes som værende usunde ved, at kost 

kan vurderes ud fra ernæringsspecifikke retningslinjer, men i høj grad også handler om den enkeltes 

oplevelse: 

”Jeg tror egentlig aldrig jeg har set LCHF, som en diæt. Jeg har venner, som fører den, 

som en livsstil. Og jeg tror egentlig, at jeg har den holdning at bare sådan, at man føler 

sig sund og har det godt med sig selv, så synes jeg egentlig bare, at man skal vælge det, 

som passer til en” (B, kvinde, 24). 

Blandt makronæringsstofferne vurderer deltagerne protein til at være sund, som det ligeledes er 

tilfældet for den yngre aldersgruppe i spørgeskemaundersøgelsen. På trods af indbyrdes uenighed 

mellem deltagerne, angiver flere af deltagerne, at protein bør udgøre 30% af energien eller derover, 

hvor den officielle anbefaling ligger på omkring 10-20%. I forlængelse heraf er der delte meninger om 

kostformen Palæo, hvor deltagere på den ene side betragter den som en kortvarig kur med sigte om 

vægttab, mens andre fremhæver positive aspekter ved at anvende den som en livsstil, hvor der er fokus 

på at begrænse indtaget af blandt andet sukker samt øge indtaget af grøntsager og protein ved at spise 

kød og bælgfrugter: 

”Jeg ved godt, at der står det der med, at man råder til, at man spiser mere protein end 

man anbefaler og sådan, men det er jo ikke fordi at man behøver at proppe sig med 

protein. Men jeg… Altså protein giver også bare god energi, så for mig synes jeg at det er 

rart. Altså jeg kan godt lide det palæo i princippet” (A, kvinde, 24 (1)). 

I forlængelse af palæo-kostformen og protein, taler deltagerne omkring indtag af kød. I resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen er den yngre aldersgruppe mest enige i at kød er usundt (sammenlignet 

med de ældre aldersgrupper). I fokusgrupperne er der forskellige overbevisninger med hensyn til kødet, 

hvor det umiddelbart omtales positivt, hvis økonomien tillader kvalitetskød i form af ’en god bøf’. Der 

hersker dog tvivl om de sundhedsmæssige egenskaber, eller mangel på samme, og nogle af 

deltagerne fremhæver, at fravælge kød en gang i mellem ud fra miljø- eller dyrevelfærdsmæssige 

hensyn, for at afprøve inspirerende kødfrie retter eller netop på grund af prisen. 
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Tvivlen, om hvorvidt kød er sundt eller usundt, kommer blandt andet til udtryk ved, at deltagerne er usikre 

på, hvad kødet bør erstattes med: 

” Altså, det jeg tænker er, at når man skal finde så mange alternative løsninger, så er det 

måske heller ikke det bedste. Altså der er måske en grund til, at man har skarpe 

hjørnetænder, fordi man skal sætte det i noget kød. Altså, når man skal blive ved med at 

finde alternativer hele tiden, så tænker jeg bare heller ikke, at det er det optimale. Altså 

sådan, at der er noget mere naturligt i det andet også, når man har gjort det i så mange 

år. Altså sådan, men jeg er nok også meget gammeldags på det område, tror jeg” (A, 

kvinde, 23). 

Nogle deltagere har erfaring med at spise efter vegetariske og veganske kostprincipper, men giver 

udtryk for, at det har været kortvarigt for at afprøve nye trends inden for sundhed eller generelt som 

inspirerende supplement til vanlige retter. 

På trods af at den yngre aldersgruppe i spørgeskemaundersøgelsen er mest enig i, at superfoods er 

sundt (sammenlignet med de ældre aldersgrupper), har deltagerne i fokusgrupperne umiddelbart lavt 

kendskab til begrebet og anser det som en trend tilsvarende de forskellige kure: 

”Ja, det er lidt sådan en bølge også, der lige pludselig kom, ikke. Nu er de her superfoods, 

så skal du spise masser af det. Det var i hvert fald en bølge, der lige for mig var blevet 

glemt igen” (B, mand 26). 

Deltagerne forholder sig til mængder af forskellige fødevaregrupper, makronæringsstoffer og 

præsenteres for Sense-principperne. Det er umiddelbart positivt, at der er en vis konkretisering og 

simplicitet i anbefalinger især i forhold til mængder, hvor blandt andet kalorietælling eller andre typer 

af selvmonitorering kan være diffuse og hjælpemidler som apps efterspørges. Det indholdsmæssige i 

principperne opfattes at være nogenlunde sundt, men flere fremhæver, at kostprincippet har fokus på 

vægttab og opfattes at være en kur mere end livsstil. Deltagerne efterspørger en individualisering i 

Sense, men flere tilkendegiver, at det overordnet er positivt at få erfaring med individuelt at ’mærke 

efter’ og tilpasse mængder af den mad, der spises: 

”Min kost går meget igen hver uge, så jeg ved nærmest uden at måle på det, hvad der 

cirka får mig til at holde mig bare sådan i ligevægt, for jeg har ikke interesse i at hverken 

tabe mig eller tage på eller noget. Bare ved at kigge på det, fordi jeg ved, det er den 

samme gryde, de samme skåle jeg bruger, så jeg ved cirka… Det er vel det samme med 

hænderne, hvor man bare er nødt til at eksperimentere med det, der hvor du er. Du kan 

ikke bare sige to håndfulde, og så fungerer det. Man er nødt til at tage sig tiden til det, 

hvis man virkelig gerne vil gøre noget i den ene eller den anden retning” (B, mand 24). 
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I det følgende præsenteres deltagernes holdninger vedrørende informationssøgning og brugen af 

sociale medier. 

3.5.3 Kilder til kostinformation 

Deltagerne giver udtryk for, at de generelt har en tilstrækkelig viden om kost og sundhed til at føre en 

sund levevis, hvis der tages udgangspunkt i dansk basiskost. Dog er der delte meninger om, hvorvidt der 

eksisterer et solidt informationsgrundlag. Størstedelen af deltagere påpeger manglende synlighed af 

officielle instanser i forhold til oplevelsen af skiftende og til tider modsatrettede tendenser inden for 

sundhed med mange nye kure, anbefalinger og begreber. Det påpeges, at der er behov for større 

objektivitet på sundhedsområdet, som en deltager understreger: 

”Jeg synes også, at det er svært at få en objektiv information via undersøgelser, man så 

ser, fordi du kan jo altid gå ind og så læse: nu siger man, at broccoli det er rigtig sundt, 

eller at kanel er mega usundt. Så skal du gå ind i dybden, hvor meget kanel er rigtig 

usundt, sundt, og hvordan er undersøgelserne lavet. Er det kun for mænd, eller er det kun 

for folk i Asien… Altså, alle de her ting skal du jo faktisk, som selvstændigt individ, gå ind 

og læse, før du kan bruge det til noget, fordi man kan ikke bare lige gå ud fra det, der er 

på medierne” (A, kvinde, 25). 

”Men jeg kan godt forstå, hvis det bliver svært at forholde sig til egentlig det faktuelle 

kontra gode råd, fordi der bliver godt nok kastet rigtig meget op i luften for tiden” (B, 

mand, 26). 

Umiddelbart foregår der ikke aktiv informationssøgning efter officielle anbefalinger, men der søges i 

ofte på internettet med søgeord som ’nem’, ’hurtig’ og ’sund’ primært med det formål at få inspiration til 

nye retter: 

”Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan lige søger på det… Jeg søger efter inspiration 

til at lave mere spændende sund mad, så ved jeg ikke lige, om det var sådan en der 

(billedeksempel fra hjemmeside), som jeg ville komme ind på, men så er det meget 

sådan hjemmesider eller blogs, som hvor de har lavet en eller anden spændende 

hokkaidosuppe eller et eller andet” (A, kvinde, 24 (1)). 

Derudover fortæller nogle af deltagerne, at de læser på varedeklarationer eller kigger efter mærkning, 

men at de ikke fuldt ud føler sig kompetente i vurderingen af sundhedsværdien. 

Af medier og platforme nævner deltagerne at anvende internettet til søgning efter inspiration og kon-

krete opskrifter samt sociale medier som Instagram og Facebook til inspiration ved henholdsvis at følge 

forskellige personer eller være medlem af forskellige grupper. De fleste deltagere oplever størst synlig-

hed for uofficielle anbefalinger, hvor resultaterne i søgning efter inspiration oftest er private blogs eller 

andre uofficielle hjemmesider. En deltager beskriver, hvordan hun specifikt søger efter sunde opskrifter 

på internettet, hvor det ofte er de uofficielle sider, som kommer frem af søgningen: 
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”Det er også meget, fordi at jeg har talt kalorier på det sidste, så jeg har søgt rigtig meget. 

Jeg har også kigget meget på Instagram. Jeg følger nogle forskellige, der også laver, ja 

nogle alternativer til noget lidt mere usund mad. Det er bare bloggere eller sådan ja… 

Eller bare… De fleste er faktisk her fra Aarhus, der bare, ja, har lavet en Instagram, hvor de 

bare lægger madplaner op og sådan noget” (A, kvinde, 24 (2)). 

Foruden hjemmesider, søgeresultater og sociale medier fremhæver flere deltagere, at nye tendenser 

på kostområdet ligeledes har stor synlighed på TV og forskellige streaming-tjenester: 

”Jeg ser rigtig mange dokumentarer om mad, og jeg kan også huske, at jeg engang har 

set noget om kokosolie, men jeg kan ikke huske det. Men de har for eksempel på Netflix, 

der hvor de sådan går meget i dybden med forskellige ting. Det, synes jeg, er spæn-

dende, for der får man sådan, altså, en times forelæsning nærmest omkring en lille bitte 

ting, hvor ved Go’Morgen Danmark, for eksempel, så er det sådan meget bredt. Der synes 

jeg faktisk, at det er meget rart, at man faktisk får meget at vide om det, men ellers så er 

Facebook vist også der, jeg får meget” (A, kvinde, 25). 

Det er værd at bemærke, at deltagerne har interesse for sund kost og ønsker at føre en sund livsstil. De 

oplever det svært at skelne mellem de forskellige anbefalinger og vurdere informationernes lødighed 

og troværdigheden af afsender, når der er tale om uofficielle kilder, særligt når kure og vægttab fylder 

meget i medier og på sociale medier. Nogle deltagere gav udtryk for, at de oplevede et pres for at følge 

kure og tendenser som følge af, at de oplever, det fylder meget i mediebilledet: 

”… jeg føler ikke, at man har et godt informationsgrundlag for at spise sundt… Der er 

nærmest gået sygdom i hele den her tendens til, at man skal være på en ny kur hver 

anden uge, og hvad er sundt, og hvad der ikke sundt. Og så, så kommer der en ny under-

søgelse, og nu skal man spise sådan her, og der kommer en ny kur og sådan noget, så 

jeg føler, at der er en masse, der tjener penge på sådan hele tiden at sprede rundt, hvad 

der er godt, og hvad der er skidt, og hvad man skal holde sig fra” (A, mand, 25). 

”Jamen, der er simpelthen sindssygt meget pseudovidenskab på Facebook, for eksem-

pel. Så kommer der den ene ’personlige træner’ efter den anden, der hiver nogle artikler 

frem, der måske tager den forkerte pointe, for det var måske slet ikke det, som evidensen 

var i artiklen eller et eller andet. Så der flyver alt mulig viden på kryds og på tværs, og jeg 

kan dælme godt forstå, hvis folk har svært ved at forholde sig til, hvad er rigtigt, og hvad 

er forkert, fordi det bliver et meget sådan sort-hvidt billede af, du skal gøre sådan her for 

at være sund…. Det er blevet det der image af, enten er du sund, eller så synder du…” (B, 

mand 26). 
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I det følgende præsenteres deltagernes holdninger til officielle anbefalinger, samt hvordan oven-

stående problematik kan imødekommes og håndteres af myndighederne. 

3.5.4 Forholdet mellem kostanbefalinger fra officielle og alternative kilder 

I fokusgrupperne blev materialer fra Fødevarestyrelsen præsenteret (Bilag 3), og deltagerne forholdte 

sig blandt andet sig til Y-tallerkenen, udsnit fra hjemmeside (altomkost.dk), dagkostforslag (vegansk 

kost), plakat med kostrådene samt opslag fra pjecen med kostråd (eksempel på ’Spis mindre mættet 

fedt’). Fælles for disse eksempler er, at kun få deltagere kender og har set dem før. Omvendt fortæller 

deltagerne, at de ofte støder på uofficielle anbefalinger og kure i medier og på sociale medier. Dette 

kan indikere, at myndigheder og sundhedsprofessionelle bør gøre meget mere for at eksponere de 

yngre forbrugere for de officielle kostråd. Dette kan både indebære større budgetter og mere målrettet 

medieplanlægning. 

På trods af størst enighed for den yngre aldersgruppe i spørgeskemaundersøgelsen i forhold til flere 

diæter og fødevarekategorier, synes der omvendt at være enighed om, at de uofficielle anbefalinger 

virker utroværdige qua kommercielle eller private afsendere, manglende dokumentation for anbefa-

linger samt blog-lignende layout på hjemmesider: 

”Jeg tror, at der er mange, der finder deres netop inspiration, eller skal vi kalde det viden 

gennem sådan noget blog-miljø der, og det er en meget større påvirkning, end jeg har 

sat mig ind, tror jeg. Jeg er også stadig sådan lidt den gamle sure, der kan sige, hvordan 

fanden kan man tjene penge på at være ’influencer’ og have en blog og sådan noget, 

men de har et stort ’reach’” (B, mand, 26). 

Deltagerne fremhæver dog, at hjemmesider og blogs ofte virker appellerende gennem layout og 

billeder, hvilket ikke højner troværdigheden, men opfattes positivt, så længe der er tale om søgning af 

inspiration eller specifikke opskrifter. Flere deltagere synes at være enige i, at skiftende anbefalinger 

virker utroværdigt og problematiserer, at tendenserne forsøger at fremme vægttab frem for sundhed. 

Flere deltagere er i tvivl om, hvorvidt der kan udstikkes generelle anbefalinger, og mener, at sund kost 

bør være tilpasset den enkelte, hvilket muligvis kan forklare, at de afprøver nye diæter og kure. Dette 

kan synes paradoksalt i forhold til, at fokusgrupperne efterspørger retningslinjer fra officielle myndig-

heder. Men det er muligvis et udtryk for, at deltagerne netop efterspørger mere målrettede anbefalinger 

eksempelvis baseret på alder. Eksempelvis anerkender de, at inddelingen på Y-tallerkenen virker 

fornuftig i sundhedsøjemed og desuden er konkret, men at inddelingen ikke nødvendigvis imøde-

kommer fysiologiske behov hos den unge målgruppe: 

”Jamen, jeg tror også egentlig selv, at jeg helst er henne på den højre der (Y-tallerkenen), 

men jeg tror også bare, fordi det er sådan, det forekommer mig nemmest at forholde mig 

til” (B, kvinde, 24). 
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”Jeg tror i forhold til Y’et derovre, så det, mange glemmer, er måske rent faktisk at kigge 

på tallerkenen. Jamen, har jeg nok grøntsager også? Det kunne godt være, at den lige 

pludselig blev til et K i stedet for” (B, mand, 26). 

”Selvfølgelig skal man have noget kulhydrat, men jeg synes bare, det første billede vi så 

der, det virkede sådan som en meget stor mængde i hvert fald for mig selv, hvis jeg skulle 

spise to femtedele brød, eller hvad det er” (A, kvinde, 24 (1)). 

Størstedelen af deltagerne er enige om, at kostrådene (de officielle) er troværdige anbefalinger, men 

flere efterspørger gennemsigtighed i forhold til baggrunden for anbefalingerne. På trods af 

Fødevarestyrelsen's store troværdighed er nogle deltagere usikre på graden af påvirkning på den unge 

målgruppe på nuværende tidspunkt: 

”Altså, jeg tror da helt klart mest på Fødevarestyrelsen! Eller hvad hedder det… Det ser jeg 

som… Det Fødevarestyrelsen skriver, det ser jeg som, jamen, det er faktum, eller det er 

sådan det er. Men jeg tror ikke det der, det vil ændre min opfattelse af kokosolie” (A, 

mand, 22). 

Der er flere deltagere som umiddelbart forbinder Fødevarestyrelsen med Coops Madpyramide. Des-

uden associerer flere generelt Fødevarestyrelsen-materialer med ældre, formanende plakater, de har 

set hos lægen eller tandlægen i børne- og ungdomsårene, men samtidig som noget kendt, trygt og 

nærmest familiært. En deltager siger følgende: 

”Det mindede mig lidt om, når man går til tandlæge, hvor man kan se hvor mange 

sukkerknalder, der var i en cola eller sådan, men hvis man gør det mere præsentabelt 

ligesom på blogs, eller at det måske er mere… Virker mindre officielt, at det vil jeg måske 

også reagere på i forhold til, at sådan med et helt hvidt bord og en tallerken med et 

stykke broccoli på. Altså, at det bliver lidt sådan for sterilt, eller jeg ved ikke, hvad man 

kan kalde det” (A, kvinde, 24 (1)). 

Citatet indikerer en efterspørgsmål af materialer, de unge kan identificere sig med, og det kan proble-

matiseres, at deltagerne har en oplevelse af, at de sjældent støder på officielle anbefalinger på inter-

nettet og på sociale medier. Deltagerne efterspørger, at offentlige instanser deltager i sundheds-

debatten ved at imødekomme de mange tendenser og diæter med fagligt underbyggede modsvar og 

i høj grad øge synligheden på relevante medier og platforme. 

”Jeg skulle til at sige, at jeg synes også, man burde udfordre den lidt. Altså en offentlig 

anbefaling, jeg sidestiller det lidt med noget, som måske er lidt ’outdated’… Altså der er jo 

kommet ny viden, for eksempel, altså, så kan man jo diskutere om den her viden… Om 

der er sådan… Altså sådan om den er ’backed up’, men skal man spise kød, eller skal man 

ikke spise kød. Hvad med gluten, kan vi overhovedet tåle gluten? Jeg synes godt, at man 

burde kunne udfordre det (de officielle anbefalinger) lidt” (B, kvinde, 24). 
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Deltagerne diskuterer ideer til håndtering af uoverensstemmelser og foreslår, at Fødevarestyrelsen 

opretter en slags mærkningsordning for underbygget forskning på kostområdet, som de godkender, et 

digitalt opslagsværk, eller at forskellige nøglepersoner kan agere som identificerbare repræsentanter 

for anbefalingerne: 

”Jamen, det er jo det de bloggere vinder på. Der er et ansigt på. Altså, det er jo det, man 

ligesom forholder sig til… kunne de få et eller andet ansigt på, så man ved ’jamen det er 

en af Fødevareministeriets repræsentant’-agtigt, jamen, så kunne det være, at de lige 

pludselig fik nogle følgere, i stedet for at det bare bliver den der store ’big brother’, der 

står med en løftet pegefinger” (B, mand, 26). 

I forhold til håndtering af uoverensstemmelser synes der generelt at være en positiv opfattelse af 

Fødevarestyrelsen som troværdig afsender blandt den unge målgruppe, hvor interviewene har 

afdækket kommunikative potentialer i at målrette officielle anbefalinger og generelt moderere 

sundhedsdiskursen. 
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4. Konklusion og perspektivering  

Formålet med rapporten var at afdække, hvilke kostopfattelser og anbefalinger befolkningen har og 

følger, samt hvor udbredte disse er i forskellige befolkningsgrupper. Desuden var en del af rapportens 

formål ligeledes at give indblik i, hvordan uoverensstemmelser mellem de officielle og alternative kost-

råd kan håndteres af myndighederne.  

Overordnet viser analysen, at danskerne sondrer i mellem følgende seks diæter/kostretninger: 5:2, 

Sense, stenalder/palæo, LCHF, vegetarisk/fleksitarisk og glutenfri/detox. Disse diæter er også blandt 

dem, der fortsat dominerer mest i sundhedsdebatten.  

Der er flest, der er enige i, at Sense og protein er sundt, og færrest, der er enige i, at 5:2 er sundt, samt at 

mælk er usundt. Der var få, der enten fulgte eller havde fulgt nogle af diæterne men generelt er der flest 

blandt den unge aldersgruppe af 18-35 årige, der har personlige erfaringer med at følge diæterne.  

Overodnet set er der flest, blandt alle forbrugere, der følger eller har fulgt en vegetarisk kost, og færrest, 

der følger eller har fulgt Sense-principperne.  

Undersøgelsen viser at mange forbrugere kender diæternes navne, men ikke alle associerer dem med 

bestemte kostprincipper. Bortset fra Sense er der dog signifikant positive korrelationer mellem de 

eksplicitte og implicitte mål for diæterne. At det netop er for Sense-diæten, at korrelationen er lav, kan 

tages som udtryk for, at de forbrugere, der bekender sig til Sense-tankegangen mener, at de bare følger 

deres ”sunde fornuft” og derfor i mindre grad har behov for at give dette princip et navn. Principperne 

for Sense harmonerer desuden med det overordnede kostråd om at spise varieret.  

Der ses en sammenhæng mellem, hvor ofte respondenterne er på de sociale medier, og på hvor enige 

de er i sundheden af de forskellige diæter. Således er der generelt højere grad af enighed om 

sundheden af diæterne blandt dem, der ofte er på de sociale medier. Det kan hænge sammen med, at 

jo mere man besøger facebooksider og blogs i relation hertil, jo mere eksponeret bliver man for 

alternative diæter/kostprincipper. Samtidig er der også størst enighed blandt dem der er mest på de 

sociale medier om, at kød, mælk og sukker er usundt, hvilket også er nogle af de emner, der hyppigt 

giver anledning til diskussion og debat på forskellige sociale medier. Ydermere bakkes ovenstående op 

af, at folk tilsyneladende er mere positive over for diæterne og kategorierne, jo mere tillid de har til de 

sociale medier. Det samme gør sig dog også gældende for tilliden til de officielle kostråd og forskere. 

Dette resultat er positivt i forhold til myndighedernes mulighed for at komme i dialog med de forbrugere, 

der er mest positive over for diæterne. 

Størstedelen af befolkningen mener, at de officielle myndigheder og forskere generelt er til at stole på, 

men kun få mener, at de sociale medier er til at stole på. Mere end halvdelen af deltagerne mener, at 

både de officielle kostråd og information om sundhed på de sociale medier ændrer sig hele tiden. Der 

er også samme grad af enighed i, at de officielle kostråd og de sociale medier ikke tager højde for/eller 
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er baseret på den nyeste viden. Med hensyn til om de officielle kostråd, forskere og sociale medier er 

afhængige af fødevareindustrien, er der ingen afvigelser mellem de tre afsendere, idet samme andel 

mener, at det gør sig gældende for alle tre afsendere. I tråd med Arlas undersøgelse er tilliden til de 

officielle myndigheder størst i denne undersøgelse. Samtidig viser Arlas undersøgelse også, at over 

halvdelen af forbrugerne bruger Internettet til at finde oplysninger om, blandt andet hvorvidt en 

fødevare er sund. I overensstemmelse hermed er Fødevarestyrelsen netop kommet med et 

regeringsudspil. Myndigheden vil fremover være mere synlig i debatten om, hvad der er sund kost, og 

gå i direkte dialog med forbrugerne på de sociale medier (Miljø- & Fødevareministeriet, 2018). 

Resultaterne fra denne undersøgelse viser også, at danskerne i højere grad snakker med familie eller 

venner om sund mad end med sundhedspersoner. Det tyder altså på, at folk lytter til dem, de har den 

tætteste relation til. Det betyder også, at sundhedskommunikationen sandsynligvis vil slå bedre igennem 

til den generelle befolkning, hvis den formidles i øjenhøjde, så den er nemmere at forholde sig til.  

Denne undersøgelses resultater peger også på, at der hersker tvivl om kostanbefalingerne for fisk, 

fuldkorn og kød, så disse anbefalinger kan der fordel rettes opmærksomhed mod. 

Dette til trods for, at fuldkorn og fisk er blandt de anbefalinger, der har fået mest opmærksomhed, både 

i form af kampagner og mærkningsordninger, som bl.a. Fuldkornspartnerskabet og mærkningerne for 

fuldkorn ”Vælg fuldkorn først” og fisk ”2 gange om ugen”.  

Den anbefaling, der var mest tvivl om, var anbefalingen om kød, hvor den officielle anbefaling lyder: 

”Vælg magert kød og kødpålæg”.  

På baggrund af resultaterne fra en tidligere DCA-rapport om danskernes forståelse af de otte kostråd, 

blev der givet følgende forslag til, hvordan de nye kostråd kunne formuleres: giv korte præcise råd, saml 

ikke flere råd i ét, og angiv mængder og specifikke fødevarer (Hansen Hummelshøj, Aachmann, 

Lähteenmaki, & Grunert, 2013). Dette vil skabe mindre forvirring og give forbrugeren konkrete råd at 

forholde sig til. I forklaringen til kostrådet om kød er der dog netop angivet mængde på højest 500 gram 

om ugen, og præciseret, at det svarer til to til tre middage om ugen. 

De anbefalinger, der var mindst tvivl omkring, var anbefalingen for frugt og grønt samt fedt. Den officielle 

anbefaling til frugt/grønt lyder: ”Spis frugt og mange grønsager”. I forklaringen til kostrådet er der angivet 

mængde, nemlig 600 gram grønsager og frugt dagligt, hvor mindst halvdelen skal være grønsager. 

Samtidig er der givet et eksempel på, hvad 100 gram svarer til. Det er også en af de anbefalinger, der 

har været mest fokus på i form af kampagner som fx ”6 om dagen”. Det tyder altså på, at kampagner 

som denne har slået igennem til danskernes bevidsthed. Med hensyn til fedt tyder det på, at befolk-

ningen godt ved, at brugen af mættet fedt, som smør og margarine, bør begrænses, og at det er sundere 

at bruge planteolier.  

Demografi eller viden om de officielle kostråd spiller ingen særlig rolle i forhold til, om man oplever 

diæterne som sunde, og hvor meget tillid man har til de officielle kilder og til alternative kilder på de 
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sociale medier som blogs og facebooksider om mad og sundhed. Dog er der signifikante forskelle 

mellem mænd og kvinder. Mænd er mere enige i, at 5:2 diætens principper er sunde, mens kvinder er 

mere enige i, at stenalder/palæo er sundt. Kvinder er desuden, ikke overraskende, mere enige i, at kød 

og protein samt sødemidler er usundt. Der er ligeledes forskelle på, om folk er bosat i hovedstaden eller 

i en mindre by. Folk bosat i hovedstanden er således mere enige i 5:2. Fødevareallergikere er mere 

enige i, at mælk og sukker er usundt. Desuden er der generelt flere blandt de yngre aldersgrupper (18-

35 år) end de øvrige aldersgrupper (36-55 år og 56-65+), der er enige i principperne for hovedparten 

af de specifikke diæter og fødevarekategorier.  

På baggrund af forskellen mellem de yngre og ældre aldersgrupper fandt vi det interessant at fokusere 

på de unge og gennem en fokusgruppeundersøgelse at undersøge, hvordan de opfatter officielle 

kostråd og forskellige diæter og kostprincipper.  

Resultaterne fra fokusgruppeundersøgelsen viser, at den udvalgte unge målgruppe tilsyneladende har 

en bred sundhedsopfattelse og nuancerede holdninger til de udvalgte diæter. For eksempel udtrykte 

flere deltagere, at det ikke kun handlede om, hvad der var sundt at spise, men at det i høj grad handlede 

om mængder. Deltagerne fremhævede ligeledes vigtigheden af at spise varieret. I forhold til de alter-

native kostråd var de forbeholdne og kritiske, når de blev præsenteret for specifikke eksempler. De 

opfattede kostinformationen som værende mindre troværdig, når diverse sundhedsblogs var afsendere, 

samtidig med at informationen fra netop disse kilder var mere fængende i sit visuelle udtryk. Ikke desto 

mindre oplevede deltagerne, at de i højere grad bliver eksponeret for alternative kostråd, og at de 

officielle myndigheder er mindre synlige på sociale medier. 

Deltagerne fandt de specifikke eksempler på officielle anbefalinger troværdige og havde generelt stor 

tiltro til de officielle myndigheder (Fødevarestyrelsen). Fødevarestyrelsens strategi om at være mere 

synlig på de sociale medier fremadrettet er efterspurgt, og det tyder på, at de vil kunne nå flere i den 

unge aldersgruppe ved at blande sig i sundhedsdebatten.  

Selvom resultaterne fra begge undersøgelser tyder på, at danskerne, også de der er mest positive over 

for alternative kostopfatteler og diæter, har tillid til kostinformation fra officielle og sundhedsfaglige 

kilder, bør det slås fast, at det kan være meget vanskeligt at ændre etablerede kostoverbevisninger. 

Som social-psykologen Leon Festinger konkluderer:  

“A MAN WITH A CONVICTION is a hard man to change.  

Tell him you disagree and he turns away.  

Show him facts or figures and he questions your sources.  

Appeal to logic and he fails to see your point” (Festinger, 1957). 
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Bilag 1: Spørgeskema 

 
Viden om kost og udbredelse af kostopfattelser og diæter  

Introduktion 

Kære deltager.  

Velkommen til denne undersøgelse om udbredelse af forskellige madoverbevisninger, som udføres for Miljø- og 
Fødevareministeriet af Aarhus Universitet. Undersøgelsen tager ca. 20 minutter at gennemføre.  

OBS! Når undersøgelsen er i gang, kan du ikke trykke på "tilbage-knappen" i din browser-menu.  

Vi glæder os til at høre din mening.  

Skulle du have spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte:  

Stine Cecilie Mangaard Sarraf på scms@mgmt.au.dk      

På forhånd tak for din deltagelse.   

Med venlig hilsen   

MAPP Centret 

  
Aarhus Universitet  
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Holdninger til råd om mad og måltider 
De første spørgsmål handler om din holdning til forskellige råd om mad og måltider. 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Det er sundt at nøjes med 1 eller 2 måltider 
om dagen (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundt at faste (kun drikke vand) 2 ud 
af 7 dage hver uge (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundt at faste (kun drikke vand) hver 
anden dag (3)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundere at mærke efter, hvordan man 
har det med forskellig mad, frem for at følge 
bestemte kostråd (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundere at vælge det kroppen kan 
lide, fremfor at se på deklarationer og 
sundhedsmærker (5)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundere at lave mad med nogle 
håndfulde af gode ingredienser fremfor at 
tælle kalorier (6)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundt at spise, som man gjorde i 
stenalderen (7)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er sundt helt at undgå forarbejdet mad 
(8)  o  o  o  o  o  o  o  

En kost, der er så naturlig som muligt, fore-
bygger sygdomme (9)  o  o  o  o  o  o  o  

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Fedt mætter generelt mere end kulhydrat (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man undgår kulhydrater er det nem-
mere at tabe sig (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man spiser meget fedt, bliver man 
bedre til at forbrænde det, og derfor taber 
man sig nemmere (3)  o  o  o  o  o  o  o  

En kost rig på fedt er sundere, end en kost 
fyldt med kulhydrater (brød, ris, pasta, 
kartofler og sukker) (4)  o  o  o  o  o  o  o  
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En kost fri for kød, mælk og æg er sundest (5)  o  o  o  o  o  o  o  

Man kan sagtens undvære proteiner fra 
animalske produkter (fx kød, ost, æg) (6)  o  o  o  o  o  o  o  

Kartofler og andre rodfrugter feder ikke (7)  o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man ellers holder sig fra kød, er det 
sundt at spise fisk, mælk og æg (8)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Ophobede giftstoffer fra fødevarer er 
hovedårsagen til både fedme og kræft (1) o  o  o  o  o  o  o  

Kroppen har brug for udrensning for at fjerne 
de giftstoffer, vi får fra vores mad (2) o  o  o  o  o  o  o  

Kroppen kan udrenses ved, at man i én til 
flere dage lever udelukkende af 
grøntsagsjuice (3) o  o  o  o  o  o  o  

Det er ikke sundt at spise gluten (4) o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man vil tabe sig, er det en god idé at 
spise glutenfrit (5) o  o  o  o  o  o  o  
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Opfattelse af bestemte kure og principper 
De næste spørgsmål handler om din opfattelse af bestemte kure og kostprincipper. 

Nedenfor kommer en liste med forskellige kure og kostprincipper hvor du skal angive hvor enig du er i en række 
udsagn.  

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 
 
Man bliver sundere, hvis man følger principperne for... 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

5:2 (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Sense (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Palæo/stenalderkost (3)  o  o  o  o  o  o  o  

LCHF (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Vegetarisk kost (5)  o  o  o  o  o  o  o  

Vegansk kost (6)  o  o  o  o  o  o  o  

Glutenfri kost (7)  o  o  o  o  o  o  o  

Laktosefri kost (8)  o  o  o  o  o  o  o  

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  
  

Jeg følger eller har tidligere prøvet at følge principperne ved...  

 Ja (1) Nej (2) 

5:2 (1)  o  o  

Sense (2)  o  o  

Palæo/stenalderkost (3)  o  o  
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LCHF (4)  o  o  

Vegetarisk kost (5)  o  o  

Vegansk kost (6)  o  o  

Glutenfri kost (7)  o  o  

Laktosefri kost (8)  o  o  

 

 

Opfattelse af fødevarer og ingredienser 
 

De næste spørgsmål handler om forskellige fødevarer og ingredienser.  

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Kød fra firbenede dyr (fx okse, svin) er ikke 
godt for sundheden (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Kød fra firbenede dyr (fx okse, svin) er 
kræftfremkaldende (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Bacon og andre forarbejdede kødprodukter, 
øger risikoen for kræft ligeså meget som 
rygning (3)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er usundt at drikke mælk (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Mælk kan give knogleskørhed (5)  o  o  o  o  o  o  o  

Laktose er usundt, bl.a. fordi det får 
blodsukkeret til at stige (6)  o  o  o  o  o  o  o  

Komælk indeholder store mængder 
hormoner (7)  o  o  o  o  o  o  o  

At drikke mælk øger risikoen for kræft (8)  o  o  o  o  o  o  o  

Den slags fedt man får fra kokosolie, er 
slankende (9)  o  o  o  o  o  o  o  
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Kokosolie er meget sundere end fx raps-olie 
(10)  o  o  o  o  o  o  o  

 
 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Selv små mængder sukker gør børn hyper-
aktive (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er ikke det fedt vi spiser, der lagres, men 
det sukker vi spiser, der hurtigt omdannes til 
fedt (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Sukker feder mere end fedt (3)  o  o  o  o  o  o  o  

Frugt er usundt, da det indeholder sukker (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Sødemidler feder ligeså meget som sukker. 
(5)  o  o  o  o  o  o  o  

Man tager ikke på hvis man holder sig til 
lightprodukter (6)  o  o  o  o  o  o  o  

Kunstige sødemidler er farlige (7)  o  o  o  o  o  o  o  

Protein mætter mere end fedt og kulhydrat 
(8)  o  o  o  o  o  o  o  

En kost med et højere indhold af protein er 
slankende (9)  o  o  o  o  o  o  o  
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Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i de følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Superfoods kan forebygge sygdomme (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Superfoods kan helbrede sygdomme, som 
kræft og hjertekarsygdomme (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man spiser rigelige mængder 
superfoods betyder det ikke så meget, hvad 
man ellers spiser (3)  o  o  o  o  o  o  o  

En vitaminpille dagligt holder dig sund og 
rask (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Det er usundt at spise mange forskellige 
kosttilskud og vitaminpiller (5)  o  o  o  o  o  o  o  

Hvis man spiser varieret, behøver man ikke 
kosttilskud eller vitaminpiller (6)  o  o  o  o  o  o  o  

 

Information om sundhed og ernæring 

 
De næste spørgsmål handler om din opfattelse af kostinformation. 

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Jeg føler mig godt informeret om hvad der er 
sund mad (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Når jeg støder på nye informationer om sund 
mad undersøger jeg, om de er rigtige (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Jeg sammenligner informationer om sund 
mad fra forskellige steder (3)  o  o  o  o  o  o  o  

Jeg snakker om sund mad med 
sundhedspersoner som fx min læge (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Jeg snakker om sund mad med min familie 
eller venner (5)  o  o  o  o  o  o  o  
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Madrelateret livskvalitet (SWFL) 
 

De næste spørgsmål handler om hvor tilfreds du er med den mad du spiser. 

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig). 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Mad og måltider er lyspunkter i mit liv (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Generelt set er jeg meget tilfreds med min 
mad (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Når det gælder mad og måltider, er mit liv 
tæt på at være ideelt (3)  o  o  o  o  o  o  o  

Når det gælder mad, har jeg en fortrinlig 
tilværelse (4)  o  o  o  o  o  o  o  

Mad og måltider giver mig en masse tilfreds-
stillelse i hverdagen (5)  o  o  o  o  o  o  o  

 
 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  
  

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

Jeg spiser sundere end de fleste (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Min kost indeholder alle de nødvendige 
næringsstoffer (2)  o  o  o  o  o  o  o  
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Kostanbefalinger 
 

De næste spørgsmål handler om de officielle anbefalinger for vores kost.  Vælg venligst ét svar for hvert af de 
følgende spørgsmål. 

 

Hvor ofte anbefales det at spise fisk om ugen? 

o Mindst en gang som hovedret og flere gange som pålæg (1)  

o Mindst to gange som hovedret og flere gange som pålæg (2)  

o Mindst tre gange som hovedret og flere gange som pålæg (3)  

 

Hvor mange gram fuldkorn anbefales det at spise om dagen? 

o Mindst 50 g (1)  

o Mindst 75 g (2)  

o Mindst 100 g (3)  
 

Hvor ofte anbefales det at spise kød fra okse, kalv, lam eller svin om ugen? 

o Højest 1-2 middage og lidt kødpålæg (1)  

o Højest 2-3 middage og lidt kødpålæg (2)  

o Højest 3-4 middage og lidt kødpålæg (3)  
 

Hvilken type fedt anbefales det at indtage mindst af? 

o Umættet fedt fx olivenolie og rapsolie (1)  

o Flerumættet fedt fx solsikkeolie og majsolie (2)  

o Mættet fedt fx smørblandinger og margarine (3)  
 

Hvor meget anbefales det at spise om dagen?  

o 600 gram frugt og grønt hvor mindst halvdelen er grønsager (1)  

o 600 gram hvor det enten er frugt eller grønsager (2)  

o 600 gram frugt (3)  
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Tillid til eksperter og kostråd 
 

De næste spørgsmål handler om din holdning til eksperter og de officielle kostråd. 

 

Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  

De officielle kostråd... 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

er generelt til at stole på (1)  o  o  o  o  o  o  o  

ændrer sig hele tiden (2)  o  o  o  o  o  o  o  

er lavet af myndighederne, som er i lommen 
på fødevareindustrien (3)  o  o  o  o  o  o  o  

er gammeldags og tager ikke højde for ny 
viden (4)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 
Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  

Fødevareforskere... 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

ignorerer viden, der modsiger dem (1)  o  o  o  o  o  o  o  

er generelt til at stole på (2)  o  o  o  o  o  o  o  

er ligeglade med om folk kan forstå deres 
resultater (3)  o  o  o  o  o  o  o  

er betalt af fødevareindustrien (4)  o  o  o  o  o  o  o  
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Angiv venligst hvor uenig eller enig du er i følgende udsagn, på en skala fra 1 (Helt uenig) til 7 (Helt enig).  

Kost- og sundhedsinformation på de sociale medier... 

 
Helt 

uenig 
1 (1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 
Helt 

enig 7 
(7) 

er generelt til at stole på (1)  o  o  o  o  o  o  o  

er afhængig af fødevareindustrien (2)  o  o  o  o  o  o  o  

ændrer sig hele tiden (3)  o  o  o  o  o  o  o  

er baseret på den nyeste viden (4)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 

Medievaner (sociale medier) 

De næste spørgsmål handler om dine medievaner og din holdning til de sociale medier. 

Kan du umiddelbart nævne en eller flere sider på de sociale medier om mad og sundhed (fx facebooksider, 
instagram eller blogs)?  

o Ja (1)  

o Nej (2)  
 

Angiv venligst hvilken/hvilke... 

________________________________________________________________ 
 

Nu kommer der en liste over sider/grupper på de sociale medier om mad og sundhed (fx facebooksider, instagram 
eller blogs)   
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Hvilke af disse blogs eller facebooksider/grupper om mad og sundhed, kender du? 

 Ja (1) Nej (2) 

Madbanditten (1)  o  o  

Morten Elsøe (2)  o  o  

My New Roots (3)  o  o  

Clean Food, Dirty City (4)  o  o  

NeoHippie (5)  o  o  

Ninkasdetox (6)  o  o  

Kirstenskaarup (7)  o  o  

LCHF/Lavkarbo (8)  o  o  

Facebook.com/Arla (9)  o  o  

Facebook.dk/kostraad (10)  o  o  

Sense – slank med fornuft (11)  o  o  

 
 

Hvilke af disse blogs eller facebooksider/grupper om mad og sundhed, bruger du? 

 Ja (1) Nej (2) 

Madbanditten (1)  o  o  

Morten Elsøe (2)  o  o  

My New Roots (3)  o  o  

Clean Food, Dirty City (4)  o  o  
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NeoHippie (5)  o  o  

Ninkasdetox (6)  o  o  

Kirstenskaarup (7)  o  o  

LCHF/Lavkarbo (8)  o  o  

Facebook.com/Arla (9)  o  o  

Facebook.dk/kostraad (10)  o  o  

Sense – slank med fornuft (11)  o  o  

 

 

Hvor ofte besøger du sider på de sociale medier om mad og sundhed (fx Facebooksider, Instagram eller blogs)? 

o Mindst en gang om dagen (1)  

o Mindst en gang om ugen (2)  

o Mindst en gang om måneden (3)  

o Sjældnere (4)  

o Aldrig (5)  
 

Hvad gør du på den eller de blogs, facebooksider/grupper om mad og sundhed, du bruger? (vælg gerne flere) 

▢ Læser og evt. liker indlæg (1)  

▢ Deler indlæg med venner og bekendte (2)  

▢ Kommenterer på indlæg (3)  

▢ Uploader selv indlæg (4)  
 

Til sidst, vil vi gerne vide noget om din baggrund (husk at vi garanterer fuld anonymitet).  

 

Hvad er dit køn?  
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o Kvinde (1)  

o Mand (2)  
 

 

Hvad er din alder?  

o 18-24 år (1)  

o 25-35 år (2)  

o 36-45 år (3)  

o 46-55 år (4)  

o 56-65 år (5)  

o +65 år (6)  
 

Hvilken region bor du i? 

o Nordjylland (1)  

o Midtjylland (2)  

o Syddanmark (3)  

o Sjælland (4)  

o Hovedstaden (inkl. Bornholm) (5)  

o Jeg bor i udlandet (6)  

o Ved ikke (7)  

o Hovedstaden (1)  

o en stor by (over 100.000 indbyggere: Aarhus, Odense, Aalborg) (2)  

o en stor provinsby (20.000-100.000 indbyggere fx Esbjerg, Randers, Vejle, Hjørring, Sønderborg) (3)  

o en mindre provinsby (1.000-20.000 indbyggere fx Skanderborg, Ikast, Nakskov, Rønde) (4)  

o en landsby (fx 50-1.000 indbyggere) (5)  

o på landet/ikke i en by (6)  
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Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 

o Folkeskole (1)  

o Gymnasial uddannelse (herunder HH, HTX og HF) (2)  

o Erhvervsuddannelse (3)  

o Kort videregående uddannelse 2-3 år (4)  

o Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (5)  

o Lang videregående uddannelse 5 år eller mere (6)  

o Forskeruddannelse (Ph.d.) (7)  

o Ønsker ikke at oplyse (8)  
 

Hvad er din årlige indkomst før skat? 

o Under 300.000 kr. (1)  

o 300.000-599.999 kr. (2)  

o Over 600.000 (3)  

o Ønsker ikke at oplyse (4)  
 

Hvad er din samlivsstatus? 

▢ Gift/samlevende (1)  

▢ Enlig (2)  

▢ Fraskilt/enke/enkemand (3)  

▢ Andet – angiv venligst (4) ________________________________________________ 

▢ Ønsker ikke at oplyse (5)  
 

Har du børn? 

o Ja (1)  

o Nej (2)  
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Hvor mange? 

o Over 18 å (1) ________________________________________________ 

o Under 18 år (2) ________________________________________________ 
 

Hvor høj er du? (cm) 

▼ Mindre end 140 cm (1) ... Mere end 200 cm (140) 

 

Hvad vejer du? (kg) 

▼ Mindre end 45 kg (1) ... Mere end 190 kg (305) 

 

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 

o Fremragende (1)  

o Vældig godt (2)  

o Godt (3)  

o Mindre god (4)  

o Dårligt (5)  
 

Lider du af nogen form for allergi eller anden lidelse, der har indflydelse på hvad du kan spise?  

o Ja (1)  

o Nej (2)  
 

Angiv venligst hvilke/hvilken...  

________________________________________________________________ 

 

Tak 

Mange tak for din deltagelse! 
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Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppe 

Introduktion (5 min.) 

Vi laver dette interview i forbindelse med en større undersøgelse om opfattelser af mad, sundhed og 

forskellige kilder til information. Svarene vil sammen med resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse 

blive præsenteret i en rapport fra Aarhus Universitet. Vi starter med at tale kort om det praktiske og går 

herefter videre til selve interviewet. 

Diktafon, samtykke, anonymitet 

Agenda 

Moderator/suppleantens rolle  

Der findes ingen rigtige eller forkerte svar  

Tidsforbrug: ca. 1,5 time 

Indledende (10 min.) 

(Der indledes med samtaler om respondenternes opfattelse af sundhedsbegrebet og af mad generelt.) 

Vi starter med en præsentationsrunde, hvor i siger hvad i hedder (anonymiseres), og hvad i fik til 

aftensmad i går. Jeg begynder… 

Efter præsentationsrunden: Hvordan definerer i generelt sundhed? Hvorfor? 

Er der nogle bestemte fødevarer i tænker er mere sunde / usunde end andre? Hvorfor? 

Er der forskel på, hvad i spiser i hverdagen og i weekenden/særlige lejligheder? 

Hvis økonomi eller andre begrænsninger ikke var til stede, hvordan ville i så spise? 

Informationssøgning (10 min.) 

Nu har vi talt lidt generelt om sundhed og mad, men skal nu tale om, hvor i finder informationer om 

forskellige mad- og fødevarer og sundhed. 

Føler I jer godt informeret om, hvad der betegnes som sunde kostvaner? 

Eksempel: Kan I læse jer frem til, hvor sundt et produkt er, ved at læse på varedeklarationen? (viden om 

fødevarekategorier og ingredienser) 

Hvor finder i informationer omkring, hvad der er sunde / usunde kostvaner?  

Søger I (aktivt) efter informationer om kost, diæter eller lignende? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvordan ved I om informationerne er korrekte og sande? 
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Udsagn og PP-præsentation (40 min.) 

Nu skal vi tale om forskellige kostråd, anbefalinger og tendenser, hvor jeg vise nogle forskellige billeder, 

hjemmesider om kost, som jeg gerne vil høre jeres mening om. Jeg introducerer hvert slide inden, at vi 

taler om det. 

Udsagn/slide 1: Om energifordeling, fedt, LCHF 

Her ser i to eksempler på hvordan de forskellige næringsstoffer fedt, protein og kulhydrat kan fordeles. 

Det ene beskriver en energifordeling (uofficiel) inden for LCHF-diæten og den anden er en 

tallerkenmodel fra Fødevarestyrelsens materiale om kostrådene. 

Hvilken af de to eksempler viser den sundeste måde at spise på? 

Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor? 

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Hvad er de sunde/usunde egenskaber for hhv. fedt, protein og kulhydrat? 

Hvordan ville i rangordne fedt, protein og kulhydrat (energifordeling)? Hvad bør man spise mindst/mest 

af? 

Udsagn/slide 2: Om mættet fedt, kokosolie 

Nu har vi allerede talt lidt om fedt. Her ses to hjemmesider, som hver især udtaler sig om kokosfedt/-olie, 

hvor den ene er en mad/sundheds-blog, mens den anden er Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Altomkost.dk. 

Hvad er jeres opfattelse af kokosolie? Er det sundt/usundt? 

Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor? 

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Hvordan ville i rangordne forskellige fedtstoffer efter, hvor sunde de var? Hvorfor? (viden) 

Udsagn/slide 3: Hvordan passer kokosolie ind i Fødevarestyrelsens anbefaling om mættet fedt?  

Udsagn/slide 4: Fokus på kommutationen af varieret kost og mængder 

Her ser i to opfattelser af sunde kostvaner. Det ene eksempel er en hjemmeside, som beskriver principper 

for Sense-kuren, hvor man anvender blandt andet håndens størrelse til at bestemme mængder. Det 

andet eksempel er en plakat og oversigt over De Officielle Kostråd, som forholder sig til forskellige 

fødevarekategorier. 

Hvilken af de to måder, at spise på er sundest? 
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Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor? 

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Hvordan ved man, om man spiser de rette mængder af mad? 

Eksempel: Kalorietælling, inddeling af tallerken, fornemmelse/mærke efter osv. 

Hvor mange måltider skal man spise på en dag? Er det sundt at faste? 

Eksempel: 5:2 

Udsagn/slide 5: Vegetarisk/fleksi/vegansk 

Billederne viser to eksempler på dagskostforslag for vegansk kost, et officielt og et uofficielt eksempel. 

Hvad tænker i umiddelbart om de to eksempler? 

Vegansk blog: ”Vegansk mad indeholder alt, hvad du har brug for” 

Officiel: Kosttilskud til veganere 

Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor? 

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Er det sundere at udelade kød (og animalske) produkter fra kosten? Hvorfor? 

Eksempel: Bearbejdning, kræft mm. 

Udsagn/slide 6: Stenalder/palæo 

Vi har været lidt inde på protein og kulhydrat allerede, og nu ser vi nærmere på stenalderkost eller 

palæo, som er højt på protein og lavt på kulhydrater fra stivelsesholdige produkter. Det ene medie er en 

blog, som har lavet en video om palæo. Det andet er udsnit fra en oversigt Fødevarestyrelsen har lavet 

over forskellige kure, hvor de blandt andet forholder sig til palæo. 

Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor? 

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Hvad har den største mæthedsværdi, protein eller kulhydrat? 

Hvorfor tror i at kulhydrat og stivelsesholdige produkter opfattes negativt i stenalder/palæo kostformen? 

Evt. gluten 

Udsagn/slide 7+8: Gluten / detox + superfoods 

Her ser i eksempler på to medier som behandler emner detox (7). Her ses der to eksempler på 

information omkring superfoods (8).  
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Officiel om detox og anprisninger: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet* har i en konkret sag afgjort, at 

betegnelsen ”detox” er en uspecifik sundhedsanprisning, som ikke er ledsaget af en specifik beslægtet 

godkendt sundhedsanprisning. Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at produktet har en 

afgiftende effekt, og anprisningen er således vildledende, jf. fødevareforordningens artikel 16.” (link) 

Hvad er jeres umiddelbare tanker omkring detox? 

Til slide om detox (7): Hvordan vil i vurdere troværdigheden af de to eksempler (magasin, læge som 

udtaler sig på online websted for sundhed og vægttab) 

Hvad er jeres umiddelbare tanker omkring superfoods 

Til slide om superfood (8): Hvilket af de to medier finder i mest troværdig? Hvorfor?  

Har det noget at gøre med: Afsender, forklaring, layout, billeder, personer mm.? 

Hvad tror i at Fødevarestyrelsen og/eller forskere mener om: 

Detox? Gluten? Superfoods? 

Kommunikation og troværdighed: Fakta vs. følelser (20 min.) 

Indtil nu har vi været inde på forskellige steder at søge information mad og set på eksempler på 

kostformer og anbefalinger. Nu vil jeg gerne høre Jeres opfattelse af forskellige informationskilder. 

Hvordan foretrækker i at anbefalinger / kostråd er præsenteret? 

Eksempelvis: Grundig forklaring, video-materiale, simpel opstilling med tekst osv. 

Kontrollerer i at oplysninger i støder på omkring mad og sundhed er sande? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvad kan gøre, at et kostråd/anbefaling/anprisning virker overbevisende og sandt? Hvorfor? 

Hvilke kilder til information finder i mest overbevisende? 

Eksempler: Officielle anbefalinger, forskning, blogs, medier, netværk osv. 

Hvor mener i, at ny viden om kost og sundhed først kommer til syne? Er det troværdigt? Er det solidt 

funderet? 

Om håndtering af uoverensstemmelser ift. Fødevarestyrelsens anbefalinger 

Hvad er jeres opfattelse af Fødevarestyrelsen sammenlignet med andre kilder? 

Finder i Fødevarestyrelsens anbefalinger troværdige? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Stoler i på, at anbefalinger fra Fødevarestyrelsen er baseret på grundig forskning? 

Har i en opfattelse af at anbefalingerne ændrer sig ofte? 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/anprisningsvejledning/Sider/7-3-Varemaerker-og-handelsbetegnelser.aspx
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Hvad er jeres oplevelse af Fødevarestyrelsens synlighed i medier/på sociale medier? 

Hvordan tænker I, at Fødevarestyrelsen kan håndtere forskellige mediers holdninger til kost og 

sundhed? 

Bør Fødevarestyrelsen være mere proaktiv ift. synlighed af anbefalinger og kostråd? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

Debriefing (5 min) 

Interviewet er ved at være slut  

Er der nogen som har noget de gerne vil tilføje i forhold til det vi har snakket om i dag? 

Der har været mange spændende emner og holdninger på banen hvor i blandt andet fremhæver… 

(kort opsummering af resultater og spejling af resultater/svar) 

Tusind tak fordi i tog jer tid til at deltage i interviewet, det sætter vi meget stor pris på. Resultaterne vil, 

som nævnt indledningsvist, indgå i en større rapport hvor der også er lavet en spørgeskema-

undersøgelse. 

Tak for i dag. 
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Bilag 3: Oplæg til fokusgruppe 
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Bilag 4: Indsamling og rensning af data 

Userneeds har indsamlet data med fokus på repræsentativitet med hensyn til køn, alder, region og 

uddannelsesniveau ud fra nedestående kvoter. 

  Region hovedstaden  Region Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland  

Region 

Nordjylland 

  Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

18-34 år 5% 5% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 2% 1% 

35-49 år 5% 5% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 

50-70 år 6% 6% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 

Tabel 4.1: Køns-, alders- og regionsfordeling.  

Uddannelsesniveau 18-70 årige 

Kort 20-25% 

Mellem 45-50% 

Lang 25-30% 

Tabel 4.2: Fordeling af uddannelsesniveau.  

Datasættet blev efterfølgende tjekket for missing values. Respondenter der ikke havde gennemført hele 

spørgeskemaet blev slettet. 

Der er indsamlet 1284 besvarelser hvoraf 1076 har besvaret hele spørgeskemaet. De 208 respondenter, 

der ikke havde besvaret det hele, blev slettet.  

Dernæst blev undersøgt hvor lang tid respondenterne har brugt på at besvare spørgeskemaet ved 

hjælp af variablen Duration_in_seconds. De respondenter der har brugt mindre end fem minutter på at 

gennemføre spørgeskemaet eller som havde svaret det samme hele vejen igennem, blev slettet.  

Det betød at yderligere 44 respondenter, som enten havde en urealistisk lav svartid eller meget 

ensartede svar, blev slettet. 

Den totale stikprøve endte derefter med at være på 1032 valide besvarelser.   
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Bilag 5: Socio-demografiske karakteristika  

Demografiske karakteristika  

  N % 

Antal 1032 100 

Køn 

Kvinder 537 52 

Mænd 495 48 

Alder 

18-24 år 95 9,2 

25-35 år 168 16,3 

36-45 år 168 16,3 

46-55 år 200 19,4 

56-65 år 238 23,1 

65+ år 163 15,8 

Region 

Nordjylland 89 8,6 

Midtjylland 224 21,7 

Syddanmark 230 22,3 

Sjælland 163 15,8 

Hovedstaden (inkl. Bornholm) 325 31,5 

Ved ikke 1 0,1 

By størrelse  

Hovedstaden  221 21,4 

Stor by (over 100.000 indbyggere fx Aarhus, Odense, Aalborg) 150 14,5 

Stor provinsby (20.000-100.000 indbyggere fx Esbjerg, Randers, Vejle, Hjørring, 

Sønderborg) 
226 21,9 

Mindre provinsby (1.000-20.000 indbyggere fx Skanderborg, Ikast, Nakskov, Rønde) 268 26 

Landsby (50-1.000 indbyggere) 122 11,8 

Landet/ ikke i en by 45 4,4 

Uddannelse 

Folkeskole 197 19,1 

Gymnasial uddannelse (herunder HHX, HTX og HF) 144 14 

Erhvervsuddannelse 330 32 

Kort videregående uddannelse 2-3 år 86 8,3 

Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år 182 17,6 

Lang videregående uddannelse 5 år eller mere (inkl. Ph.d.) 88 8,5 

Ønsker ikke at oplyse 5 0,5 

Indkomst     

Under 300.000 kr. 406 39,3 

300.000-599.999 kr. 360 34,9 

Over 600.000 kr. 69 6,7 
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Ønsker ikke at oplyse 197 19,1 

Samlivsstatus     

Gift/samlevende 632 61,2 

Enlig 287 27,8 

Fraskilt/enke/enkemand 70 6,8 

Andet 33 3,2 

Ønsker ikke at oplyse 21 2 

Børn 

Ja 642 62,2 

Nej 390 37,8 

Helbred alt i alt  

Fremragende 85 8,2 

Vældigt godt 310 30 

Godt 411 39,8 

Mindre godt 191 18,5 

Dårligt 35 3,4 

Allergi eller anden lidelse 

Ja 198 19,2 

Nej 834 80,8 

BMI kategorier 

Under 18,5 40 3,9 

18,5-25 390 37,8 

25,1-30 361 35 

Over 30 241 23,4 

Tabel 5.1: Socio-demografiske karakteristik af respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen.  
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Bilag 6: Skalaer  

6.1 Diæter  

Hver af de syv diæter består af mellem to og fire udsagn målt på en 7-punktskala.  

For at vurdere om udsagnene er egnede til at måle holdningen til de enkelte diæter samt at sikre 

berettigelse af sammenlægning af de enkelte udsagn som samlet mål for diæterne, blev der lavet en 

faktoranalyse.  

Nedenstående faktoranalyse viste, at målene for de seks (5:2, LCHF, Sense, Stenalder/palæo, 

vegetar/fleksitar) ud af de syv udvalgte diæter, var egnede, mens det var nødvendigt at slå glutenfri og 

detox-diæterne sammen til ét mål (se den roterede matrix med factor loadings i tabel 6.1).  

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Det er ikke sundt at spise gluten ,731       

2.1 Kroppen har brug for udrensning for at 
fjerne de giftstoffer, vi får fra vores mad 

,728       

1.2 Hvis man vil tabe sig, er det en god 
idé at spise glutenfrit 

,718       

2.2 Ophobede giftstoffer fra fødevarer er 
hovedårsagen til både fedme og kræft 

,667       

2.3 Kroppen kan udrenses ved, at man i 
én til flere dage lever udelukkende af 
grøntsagsjuice 

,622       

3.1 Det er sundt at faste (kun drikke vand) 
hver anden dag  ,863      

3.2 Det er sundt at faste (kun drikke vand) 
2 ud af 7 dage hver uge  ,831      

3.3 Det er sundt at nøjes med 1 eller 2 
måltider om dagen  ,717      

4.1 En kost rig på fedt er sundere, end en 
kost fyldt med kulhydrater (brød, ris, pasta, 
kartofler og sukker) 

  ,791     

4.2 Hvis man spiser meget fedt, bliver 
man bedre til at forbrænde det, og derfor 
taber man sig nemmere 

  ,650     
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4.3 Hvis man undgår kulhydrater er det 
nemmere at tabe sig   ,639     

4.4 Fedt mætter generelt mere end 
kulhydrat   ,597    ,327 

5.1 Det er sundere at vælge det kroppen 
kan lide, fremfor at se på deklarationer og 
sundhedsmærker 

   ,794    

5.2 Det er sundere at mærke efter, 
hvordan man har det med forskellig mad, 
frem for at følge bestemte kostråd 

   ,782    

5.3 Det er sundere at lave mad med 
nogle håndfulde af gode ingredienser 
fremfor at tælle kalorier 

   ,703    

6.1 Det er sundt helt at undgå forarbejdet 
mad     ,804   

6.2 En kost, der er så naturlig som muligt, 
forebygger sygdomme     ,736   

6.3 Det er sundt at spise, som man gjorde i 
stenalderen 

,318    ,428   

7.1 Man kan sagtens undvære proteiner 
fra animalske produkter (fx kød, ost, æg)      ,848  

7.2 En kost fri for kød, mælk og æg er 
sundest 

,392     ,641  

7.3 Kartofler og andre rodfrugter feder 
ikke       ,716 

7.4 Hvis man ellers holder sig fra kød, er 
det sundt at spise fisk, mælk og æg       ,671 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

Tabel 6.1: Oversigt over faktor loading for de syv udvalgte diæter. Glutenfri består af udsagn: 1.1. og 1.2, Detox: 2.1, 2.2. og 2.3, 

5:2: 3.1, 3.2 og 3.3, LCHF: 4.1, 4.2,4.3 og 4.4, Sense: 5.1, 5.2 og 5.3, Stenalder/palæo: 6.1, 6.2 og 6.3, Vegetar/fleksitar: 7.1, 7.2, 7.3 

og 7.4.  
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6.2 Tillid 

Hver af de tre kilder til sundhedsinformation (de officielle kostråd, ernæringsforskere og sociale medier) 

består af mellem fire udsagn målt på en 7-punktskala.  

For at vurdere om udsagnene er egnede til at måle holdningen til de enkelte kilder samt at sikre 

berettigelse af sammenlægning af de enkelte udsagn som samlet mål for kilderne, blev der lavet en 

faktoranalyse.  

Nedenstående faktoranalyse viste, at målene for den ene (sociale medier) kilde til sundhedsinformation, 

var egnede, mens det var nødvendigt at slå de to andre kilder (officielle kostråd og ernæringsforskere) 

sammen til ét mål (se den roterede matrix med factor loadings i tabel 6.2).  

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

1.1 Fødevareforskere... - er betalt af fødevareindustrien ,803   

1.2 Fødevareforskere... - ignorerer viden, der modsiger dem ,793   

2.1 De officielle kostråd... - er lavet af myndighederne, som er i lommen 

på fødevareindustrien 
,783   

2.2 De officielle kostråd... - er gammeldags og tager ikke højde for ny 

viden 
,707   

1.3 Fødevareforskere... - er ligeglade med om folk kan forstå deres 

resultater 
,702   

1.4 Fødevareforskere... - er generelt til at stole på -,548 ,527  

2.3 De officielle kostråd... - ændrer sig hele tiden ,486   

3.1 Kost- og sundhedsinformation på de sociale medier... - er generelt til 

at stole på 
 ,807 -,397 

3.2 Kost- og sundhedsinformation på de sociale medier... - er baseret på 

den nyeste viden 
 ,788  

2.4 De officielle kostråd... - er generelt til at stole på -,506 ,543  

3.3 Kost- og sundhedsinformation på de sociale medier... - ændrer sig 

hele tiden 
,392  ,729 

3.4 Kost- og sundhedsinformation på de sociale medier... - er afhængig af 

fødevareindustrien 

,463 ,309 ,541 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

Tabel 6.2: Oversigt over faktor loading for tillidsspørgsmålene – de officielle kostråd, ernæringsforskere og sociale medier. 
Fødevareforskere består af udsagn: 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4, De officielle kostråd: 2.2, 2.2, 2.3 og 2.4, sociale medier: 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4. 
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Bilag 7: Sammensatte variable 
Som det fremgår af tabel 7.1, var Cronbachs alpha (CA)-værdierne høje for diæterne 5:2 og 

glutenfri/detox, hvilket tyder på, at de er gode måleskalaer for de enkelte diæter. For Sense, 

stenalder/palæo, LCHF og vegetar/fleksitar var de acceptable, hvilket indikerer, at de er tilstrækkelige 

mål for disse diæter. (Bilag 6). Madrelateret livskvalitet (SWFL) og information om sundhed havde begge 

en høj CA. Hvad angår de officielle kostråd/forskere og sociale medier, var CA-værdierne acceptable. 

Sammensatte variable α 

Diæter:  

5:2 (3) 0,767 

Sense (3) 0,660 

Stenalder/palæo (3) 0,625 

LCHF (3) 0,640 

Vegetar/fleksitar6 (4) 0,513 

Glutenfri (2)/detox (3)7 0,788 

Fødevarekategorier:  

Kød (3) 0,844 

Mælk (5) 0,874 

Sukker (4) 0,683 

Kokosolie (2) 0,802 

Protein (2) 0,749 

Superfoods (3) 0,853 

Sødemidler8 (3) 0,559 

Kosttilskud (3) 0,090 

Madrelateret livskvalitet (SWFL) (5) 0,888 

Tillid:  

• Officielle kostråd (4) + forskere (4) 0,584 

• Sociale medier (4) 0,526 

 Information om sundhed (5) 0,805 

Tabel 7.1: Oversigt over sammensatte variable, antallet af spørgsmålsenheder brugt til at danne dem samt Cronbachs alpha (α) 

værdier.   

                                                           
6 CA for vegetar/fleksitar, blev forbedret fra 0,448 til 0,513 efter udsagn 3: ”Kartofler og andre rodfrugter feder ikke”, blev taget 
ud.  
7 De to diæter glutenfri og detox blev slået sammen til ét mål, hvilket gjorde at de syv diæter, blev til seks 
8 CA for sødemidler, blev forbedret fra 0,348 til 0,559 efter udsagn 2: ”Man tager ikke på, hvis man holder sig fra lightprodukter”, 
blev taget ud.  
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Bilag 8: Oversigt over mean-værdier og korrelationer mellem eksplicitte og implicitte 

mål 

Som tabel 8.1 viser, er der signifikante positive korrelationer mellem de eksplicitte og implicitte mål 

(pearson: p<0,05) bortset fra Sense. Sammen med resultaterne fra faktoranalysen betyder dette, at de 

udviklede mål for diæterne har høj reliabillitet og validitet.  

  

 

Eksplicitte 

 

Implicitte Eksplicitte vs. implicitte 

  

 

Mean Korrelationer 

Diæter      

5:2 

 

3,18 

 

2,20 0,332 

Sense 3,23 4,29 0,027 

Stenalder/palæo 3,06 3,92 0,451 

LCHF 3,02 3,56 0,336 

Vegetar 3,21 3,23 0,472 

Glutenfri  2,66 2,73 0,589 

Tabel 8.1 Oversigt over respondenternes gennemsnitlige vurdering af diæternes sundhed, eksplicitte vs. implicitte mål, på en 7-

punkt-skala fra 1(Helt uenig til 7 (Helt enig), samt korrelationer mellem implicitte og eksplicitte mål for diæterne, N = 1.032. 
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Bilag 9: Liste over nævnte sider/blogs om mad og sundhed 

Caroline Fibæk 

Finns Mærkelige marmelader  

Ismageriget. 

Karolines køkken 

My meatless meals 

Naturli`g 

Plantepusherne 

Sense 

Sæson 

Thefeedfeed, 

Aarstiderne 

5:2 Kuren  

Alletiders kogebog 

Alt for damerne, 

Alt om kost 

Anette Harbech Olsen   

Anneauchocolat 

Annemad 

Arla 

Best of vegan, 

Carrotstick 

Christian Bitz 

COOP's opskrifter 

De 10 kostråd 

Morten Ellsøe 

Delish 

Den medicinske seer 

Diabetesforeningen 

Ditsen 

Annemad 

Dyrenes beskyttelse 

Emma Martiny  

Femina 

Foodporn 

Stopmadspild, 

For the love of chocolat 

Fruit.dk 

Fuldkorn.dk 

Funky g 

Fødevarestyrelsen 

Gastromand.dk 

Gigtforeningen 

Glutenfri kost 

Go mad 

Goodfood  

Gordan Ramsey 

Grødgrisen, twinfood 

Healhytoturial 

Healthy food 

Healthyskinnybitch.dk  

Helenes sunde køkken 

Helse mathilde 

Hjerteforeningen 

Hvad skal vi spise til aften   

IFORM 

Isabella Smith 

Jette Uhre 

Juice og blenderfolket 

Kager der smager. 

karolines køkken 

keto carnevore intermittent fasting 

Kostvejleder Janne Damgaard  

laktosefri mad 

LCHF 

Lene Hansson 

Lone landmands blog 

Mad og bolig 

Louises madblog 

Louisesmadblog  

Mad for livet  

Mad med medfølelse  

Mad med mindre kemi 

Mad og gastromoni 

Mad pakken 

mad på kvisten 

Madbanditten 

Maden i mit liv 

Madens Verden  

Madet mere pilens køkken  

Madforfattigrove.dk  

Madiharmoni 

Madmagasinet 
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Madplan 

Mia Sommer 

Neohippie 

Ninka 

Om Diabetes 

Peas and carrots 

Per Brændgaard 

Philip Ghezelbash  

Pinterest, iform, 

Plantebevægelsen (naturli) 

plantetinget,  

Popsugar fitness  

Pølsemanden 

Salatbasen 

Salattøsen SuperBrugsen 

salattøsen, 

Samvirke og Coop mad 

Samvirkes madplan 

Slutmedforbudt, Morten elsøe 

Souls 

Spis Bedre, Fit & Sund 

Sst.dk  

stenalderkost 

Stinna vegetarretter  

Stinnas.dk 

Sund mad 

Sund mad - let at lave, 

Sunde kostråd 

Sunde madplaner 

Sundemadpakker.dk  

Sundhed.dk 

Tasty vegetarian 

Tasty 

Thrust fitness 

Twisted_food Tasty 

Umahro cadogan 

Valdemarsro 

Vanløse Blues 

Veganersiden "Englerod" 

Vegansk mad 

Vegetarforeningen 

Vægtkonsulenterne 

Whole30 

Vegally 

Vegetarian & vegan recipes 

 


	Følgebrev
	Rapport_Kostopfattelser_endelig_ udgave_04_01_2018
	Resultater og perspektivering
	1. Introduktion
	2. Metode
	2.1 Spørgeskemaundersøgelse
	2.1.1 Opfattelse af udvalgte diæter (implicit)
	2.1.2 Opfattelse af udvalgte diæter (eksplicit)
	2.1.3 Overbevisninger i forhold til udvalgte fødevarekategorier
	2.1.4 Informationssøgning
	2.1.5 Madrelateret livskvalitet
	2.1.6 Viden om de officielle kostanbefalinger
	2.1.7 Tillid til myndigheder og eksperter samt sociale medier
	2.1.8 Medievaner
	2.1.9 Socio-demografi
	2.1.10 Sammensatte variable

	2.3 Fokusgruppeundersøgelse

	3. Resultater
	3.1 Spørgeskemaundersøgelse
	3.1.1 Forbrugernes opfattelse af udvalgte diæter
	3.1.1.1 Implicitte opfattelser af diæternes sundhed
	3.1.1.2 Opfattelse af udvalgte diæter (eksplicit)
	3.1.1.3 Diæternes følgere
	3.1.1.4 Overbevisninger i forhold til udvalgte fødevarekategorier
	3.1.1.5 Informationssøgning
	3.1.1.6 Egen kost
	3.1.1.7 Madrelateret livskvalitet (SWFL)

	3.1.2 Viden om de officielle kostanbefalinger
	3.1.2.1 Fisk
	3.1.2.1.1 Hvor ofte anbefales det at spise fisk om ugen?

	3.1.2.2 Fuldkorn
	3.1.2.2.2 Hvor mange gram fuldkorn anbefales det at spise om dagen?

	3.1.2.3 Kød
	3.1.2.3.1 Hvor ofte anbefales det at spise kød fra okse, kalv, lam eller svin om ugen?

	3.1.2.4 Fedt
	3.1.2.4.1 Hvilken type fedt anbefales det at indtage mindst af?

	3.1.2.5 Frugt og grønt
	3.1.2.5.1 Hvor meget anbefales det at spise om dagen?


	3.1.3 Videns-score
	3.1.4 Tillid til myndigheder, eksperter og sociale medier
	3.1.4.1 De officielle kostråd
	3.1.4.2 Ernæringsforskere
	3.1.4.3 Sociale medier
	3.3.9.4 Opsamling på tillid


	3.2 Medievaner
	3.2.1 Kendskab til sundhedsblogs/facebooksider (uhjulpet)
	3.2.2 Kendskab til og brug af sundhedsblogs/facebooksider (hjulpet)
	3.2.3 Hyppighed i brug af de sociale medier
	3.2.4 Aktivitet på de sociale medier

	3.3 Opfattelser af diæter og kategorier: Demografiske og andre forskelle
	3.3.1 Diæter/fødevarekategorier vs. socio-demografiske faktorer
	3.3.1.1 Køn, alder og indbyggertal

	3.3.2 Diæter/fødevarekategorier vs. livsstilsfaktorer
	3.3.2.1 BMI, selvvurderet helbred og fødevareallergi

	3.3.3 Diæter/fødevarekategorier vs. medievaner
	3.3.3.1 Hvor ofte besøges de sociale medier

	3.3.4 Diæter/fødevarekategorier vs. tillid
	3.3.4.1 Sociale medier og officielle kostråd/forskere

	3.3.5 Diæter/fødevarekategorier vs. madrelateret livskvalitet (SWFL)
	3.3.6 Diæter vs. videns-score

	3.4 Opsummering
	3.5 Fokusgruppeundersøgelse
	3.5.1 Sundhedsopfattelser og holdninger til de officielle anbefalinger
	3.5.2 Opfattelse af diæter og kategorier
	3.5.3 Kilder til kostinformation
	3.5.4 Forholdet mellem kostanbefalinger fra officielle og alternative kilder


	4. Konklusion og perspektivering
	5. Referencer
	6. Bilagsliste
	Bilag 1: Spørgeskema
	Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppe
	Bilag 3: Oplæg til fokusgruppe
	Bilag 4: Indsamling og rensning af data
	Bilag 5: Socio-demografiske karakteristika
	Bilag 6: Skalaer
	6.1 Diæter
	6.2 Tillid

	Bilag 7: Sammensatte variable
	Bilag 8: Oversigt over mean-værdier og korrelationer mellem eksplicitte og implicitte mål
	Bilag 9: Liste over nævnte sider/blogs om mad og sundhed



