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Unges madvaner 2016 

Formål med spørgeskemaundersøgelsen og baggrund 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var, at få et indblik i unges madvaner især med fokus på 

deres indtag af frugt og grønt. Denne viden kunne efterfølgende bruges i arbejdet med projektet 

”Tyg på det”, hvis formål var at få unge til at spise mere frugt og grønt.  

Baggrunden for denne rapport er en større analyse foretaget i perioden 29. april-10. maj 2016 i 

samarbejde med YouGov. Spørgeskemaundersøgelse blev foretaget blandt unge i alderen 17-25 år. 

503 respondenter gennemførte undersøgelsen.  

43 % af de adspurgte var hjemmeboende og 70 % var studerende, lærlinge, elev eller praktikant. 

 

Indeværende analyserapports formål  

Indeværende analyserapport er et uddrag af den større rapport, og fremhæver nogle af de vigtigste 

pointer fra analysen. 

Formålet er her at udfolde spørgsmål/svar ang. barrierer, viden og holdninger til frugt og grønt, 

blandt unge ml. 17-25 år.  

 

Resume og konklusion 

Undersøgelsen viser, at 43 % af de adspurgte ikke kender Fødevarestyrelsens anbefaling om, at 

man dagligt bør indtage 600 g. frugt og grønt og samtidig ved de unge ikke, hvilke frugter og 

grøntsager, der tæller med i de 6 om dagen. Fx ved kun knap en fjerdedel, at flåede tomater (på 

dåse) tæller med.   

Når man spørger til de unges frugt og grøntindtag, mener 30 % af de unge, at de indtager færre 

grøntsager og frugt (i mængde) end den almene dansker, hvilket svarer til mindre end 379 gram.  

Den største barriere for, at de unge ikke spiser flere frugt og grøntsager er, at det er vanskeligt at 

finde inspiration til tilberedningen/brugen samt gamle (dårlige) vaner. Og at det er svært at få 

grøntsagerne ind i deres måltider. Samtidig spiller prisen en afgørende rolle, da 61 % af de unge 

ville købe mere frugt og grønt, hvis prisen var lavere. En sænkning af prisen nævnes også som den 

primære løsning for at få flere unge til at spise mere frugt og grønt.  

Når de unge spiser frugt og grøntsager er årsagen primært sundhedseffekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Antagelsen for, hvor meget frugt og grønt en voksen skal spise i 

løbet af en dag.  

Fødevarestyrelsen har udarbejdet De Officielle Kostråd. Et af dem omhandler, hvor mange gram frugt og 

grøntsager voksne og børn over 10 år bør indtage om dagen. Hvor mange gram frugt og grøntsager tror 

du, at en voksen skal indtage dagligt ifølge Fødevarestyrelsen Officielle Kostråd? 100 gram grøntsager 

eller frugt svarer til en stor gulerod eller et æble. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man dagligt indtager 600 g. frugt og grønt, men 43 % af de danske 

unge kan ikke svare rigtigt på, hvordan anbefalingen lyder. Heraf ved 11 % ikke, hvad det rigtige 

svar er, mens 32 % svarer forkert. 

Der er en tendens til, at der er forskel på køn i forhold til kendskabet til Sundhedsstyrelsens 

anbefaling om 600 gram. Kvinder svarer oftere rigtigt end mændene (65 % vs. 49 %) 

 

Måltider, hvor man typisk indtager frugt og grøntsager 

Ved hvilke måltider på dagen indtager du typisk frugt og grøntsager? 

 



    
 

Kigger man på fordelingen af frugt og grøntsager, er det især til frokost og aftensmad, at andelen af 

grøntsager er størst, mens der spises mere frugt til morgen og som snacks i løbet af dagen.  

 
 

Kortlægning af, om de unge ved, hvilke frugter og grøntsager, 

der tæller med i de ”6 om dagen”.  

Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne og børn over 10 år spiser 600 gram frugt og grøntsager 

om dagen. Hvilke af følgende madvarer mener du tæller med i de anbefalede 600 gram frugt og 

grøntsager om dagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra de 15 valgmuligheder svarede kun 1 af de adspurgte rigtigt på, hvilke frugter og grøntsager, 

der tæller med i ”6 om dagen”. 503 personer blev spurgt, 42 af disse valgte ”ved ikke”  

 

Antal rigtige Personer med rigtigt svar 

15 rigtige 1 

14 rigtige 2 

13 rigtige 15 

12 rigtige 47 

Ud af de 15 svarmuligheder, havde panelet sværest ved at bedømme, om syltede rødbeder talte med 

eller ej.  



    
 

 

Fødevare Rigtige besvarelser  Andel rigtige besvarelser i % 

Syltede rødbeder 89 svarede ja 17,7 
Flåede tomater på dåse 114 svarede ja 22,7 
Tørrede bønner 118 svarede ja 23,5 
Svampe 230 svarede nej 45,7 
Frosne ærter 276 svarede ja 54,9 
Kartofler 278 svarede nej 55,3 
1 glas juice 301 svarede ja 59,8 
Oliven 337 svarede nej 67,0 
Spidskål 345 svarede ja 68,6 
Tørret frugt 356 svarede nej 70,8 
Tomat 375 svarede ja 74,6 
Agurk 382 svarede ja 75,9 
Broccoli 392 svarede ja 77,9 
2 glas juice 392 svarede nej 77,9 
Gulerødder 409 svarede ja 81,3 

Kun 89 vidste, at syltede rødbeder er en del af de ”6 om dagen”. Flåede tomater på dåse og tørrede 

bønner vidste henholdsvis 114 og 118, var en del af de ”6 om dagen”. 

 

 

De unges vurdering af hvor meget frugt og grøntsager, de spiser om 

dagen. 

I gennemsnit spiser den almene dansker (voksne) 379 gram frugt og grøntsager om dagen. Mener du, at du 

spiser mere eller mindre end den almene dansker? 100 gram grøntsager eller frugt svarer til en stor 

gulerod eller et æble.

 
30 % af de unge mener, at de indtager færre grøntsager og frugt (i mængde) end den almene 

dansker, hvilket svarer til mindre end 379 gram. Det indikerer, at en stor gruppe unge har 



    
 

vanskeligt ved at leve op til De officielle kostråd, som mange unge heller ikke kender jf. det tidligere 

spørgsmål.  

 

Barriere for at de unge ikke spiser mere frugt og grøntsager. 

Hvad er grunden til, at du ikke spiser mere frugt? Du kan angive flere svar. 

 
Den hyppigste årsag til, at de unge ikke spiser mere frugt, er vanebaseret (32 %). Mangel på 

inspiration (30 %) og prisen spiller også en væsentlig rolle.  

 

 

Hvad er grunden til, at du ikke spiser flere grøntsager? 

 
Den hyppigste årsag til, at de unge ikke spiser flere grøntsager, er, at det er vanskeligt at finde 

inspiration til tilberedningen/brugen (36 %). Gamle (dårlige) vaner spiller også en rolle (27 %) 

mens de tidsmæssige ressourcer også er afgørende (26 %). 

 



    
 

De unges forhold til frugt og grøntsager 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit forhold til frugt og grøntsager? 

 
Den primære årsag til at de unge spiser frugt og grøntsager er, at det er sundt. 71 % nævner 

sundhedseffekter som årsagen til, at de spiser frugt og grøntsager. Derudover svarer 55 % af de 

unge, at de køber frugt og grøntsager, når det indgår i en ret.  

36 % af de unge har dårlig samvittighed over ikke at spise nok frugt og grønt. Kvinderne har i 

højere grad end mændene dårlig samvittighed over ikke at få nok frugt og grøntsager.  

 

 

De unges forhold til udsagn om frugt og grøntsager 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit forhold til frugt og grøntsager? 

 
 



    
 

 

37 % af de unge ville spise mere frugt og grønt, hvis de ikke selv skulle lave maden. Det indikerer, at 

det skal gøres nemmere for de unge at få grøntsagerne ind i deres hverdag – f.eks. med nemme to-

go-løsninger eller bland selv grøntsager på studiet eller i supermarkedet. 

30 % oplyser, at de har svært ved at få grøntsagerne ind i deres måltider – hvilket hænger sammen 

med tidligere resultater. 

Prisen spiller ifølge de unge den største rolle i forhold til, hvor meget meget frugt og grønt, de unge 

køber. 61 % oplyser, at de ville købe mere, hvis prisen var lavere 

Når man stiller spørgsmålet om, hvordan man får unge til at spise mere frugt og grønt, nævner 

knapt halvdelen, at en sænkning af prisen kunne være en løsning.  

 

 

Hvilke frugter og grøntsager, kan de unge bedst lide? 

Hvilke frugter og grøntsager kan du bedst lide at spise? Skriv alle de frugter og grøntsager, du 
bedst kan lide. Du bedes skrive en frugt eller grøntsag per boks – der kan i alt angives 10 
grøntsager og 10 frugter. 
 
Beder man de unge nævne henholdsvis deres yndlings frugt og grøntsager ser top 5 således ud: 

Top 5 Grøntsag Frugt 

1 Gulerod  Æbler  
2 Agurk  Bananer  
3 Tomater   Pære  
4 Peberfrugt  Jordbær  
5 Broccoli   Appelsin  

 

 

Udover de tidligere nævnte resultater, viser der sig nogle tendenser i gruppen af adspurgte unge. 

Der er blandt andet en tendens til, at studerende på en erhvervsfaglig uddannelse, køber færre 

grøntsager med studerende fra andre uddannelser og samtidig spiser de færre grøntsager til 

frokost.  

 

 

 


