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Forbrugerpanelet om anprisninger på fødevarer 

 
 
Efter at have fået vist følgende eksempler på mulige sundhedsanprisninger: ”Den D-
vitaminberigede mælk bidrager til et normalt fungerende immunsystem” og ”Det naturlige selen i 
leverpostej vedligeholder dit hår”, svarer mere end fire ud af fem (86%), at de ikke har manglet 
denne type informationer.  Selvom det fra december 2012 bliver muligt for 
fødevareproducenter at anprise dette, angiver knap to ud af tre respondenter (61%), at de 
umiddelbart ikke i højere grad vil vælge produkter, hvor sundhedsanprisninger er synlige.  
 
Adspurgt om deres umiddelbare tanke om sundhedsanprisninger er over halvdelen (57%) 
overvejende skeptiske heroverfor og angiver fx, at de helst er fri for flere 
oplysninger/mærkninger på fødevarer generelt, og/eller, at de får denne type oplysninger 
andre steder. 
 
Hver tredje (34%), er umiddelbart mere positivt indstillet, og mener, at sundhedsanprisninger 
på fødevarer kan være anvendelige oplysninger. 
 
Det er i udbredt grad respondenter, der føler de har manglet sundhedsanprisninger af den 
ovennævnte type, der i højere grad vil vælge produkter påført dermed. Blandt de 
respondenter som ikke har savnet denne type information på fødevarer, vil mere end to ud af 
tre (70%), ikke i højere grad vælge produkter med synlige sundhedsanprisninger. 
 
 
 
 
Undersøgelsen er gennemført i juni og juli 2012. Resultaterne er baseret på svar fra 1.011 
danske forbrugere i aldrene 18 – 80 år. Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, 
således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i forhold til denne målgruppe. 
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Figur 1 - ALLE 
Fra december i år bliver det muligt for fødevareproducenter at anprise næringsstoffer i deres 
produkter for at have en sundhedsfremmende effekt. Fx må det angives, at den D-
vitaminberigede mælk bidrager til et normalt fungerende immunsystem, eller at det naturlige 
selen i leverpostej vedligeholder dit hår.   
Har du manglet denne type informationer på fødevarer i Danmark? 

 
Langt flertallet af respondenterne, mere 
end fire ud af fem (86%) har ikke manglet 
information fra producenter om, hvilke 
sundhedsfremmende effekt næringsstoffer, 
produkterne indeholder, kan have. 

En ud af syv respondenter (14%) angiver 
dog, at de har manglet information af 
denne type. Køn har ingen betydning for, 
om det vurderes at være anvendelige 
informationer, og der er kun en svag 
geografisk og aldersbetinget forskel i 
holdningen, jf. tabel 1 herunder. 
 
 

Yngre og respondenter bosat i Region Hovedstaden mener i lidt mindre grad end de øvrige 
respondenter, at anprisninger på fødevarer, er noget de har savnet. 
 
 
Tabel 1 
Har du manglet denne type informationer på fødevarer i Danmark? X Alder & Region 
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Figur 2 – ALLE 
Hvad er din umiddelbare tanke om denne type sundhedsanprisninger på fødevarer? 
Du kan sætte flere kryds    

 
 
Mere end hver fjerde respondent (28%) er helst fri for flere oplysninger/mærkninger på 
fødevarer generelt, mens en tilsvarende andel (også) angiver, at de får denne type 
oplysninger andre steder.  

Modsat disse synspunkter angiver godt hver femte (22%), at de anser sundhedsanprisninger 
på fødevarer som anvendelige oplysninger, og hver sjette (17%) angiver (også), at 
sundhedsanprisninger gør det nemmere at vælge sunde produkter. 
 
 
Når man betragter respondenternes svar nærmere, kan det beregnes, at mere end hver 
anden (57%) har afkrydset en eller flere af de mere ”afvisende” udsagn; ”Jeg er helst fri for 
flere oplysninger/mærkninger på fødevarer”, ”Jeg får denne type oplysninger andre steder”, ”Jeg ved 
ikke, hvordan jeg skal bruge oplysningerne” og/eller ”Jeg kigger aldrig på indhold, anprisninger el. 
lign. på produkter”. 

Godt hver tredje (34%) har derimod markeret et eller flere af de imødekommende udsagn; 
”Det er anvendelige oplysninger”, ”Det gør det nemmere at vælge sunde produkter” og/eller ”Det gør 
det nemmere at spise sundt”. 

Knap hver tiende (9%) har ikke kunne angive nogen umiddelbare tanker om 
sundhedsanprisninger på fødevarer. 
 
Af tabel 2 på næste side fremgår det, at de mere imødekommende indstillede respondenter, i 
høj grad er respondenter, som har angivet, at de har savnet informationer som 
sundhedsanprisninger på fødevarer. 
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Tabel 2 
Hvad er din umiddelbare tanke om denne type sundhedsanprisninger på fødevarer? X 
Har du manglet denne type informationer på fødevarer i Danmark?  

 
 
Mens respondenter, som har manglet sundhedsanprisninger, er imødekommende/positivt 
indstillet overfor denne type informationer, er de respondenter, som ikke har savnet denne 
type informationer, mere skeptiske og flere endda mistroiske1. Flertallet fra denne gruppe, 
dvs. respondenter der ikke har manglet sundhedsanprisninger på fødevarer, vil heller ikke i 
højere grad vælge produkter, der netop er påført anprisninger, jf. tabel 3 på næste side. 
 
Generelt angiver op mod to ud af tre (61%), at de umiddelbart ikke i højere grad vil vælge 
produkter, hvor sundhedsanprisninger er synlige. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Respondenterne kunne komme med deres yderligere umiddelbare tanker om anprisninger på 
fødevarer, og disse er gengivet i bilag 1, bagerst i dokumentet.	  
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Figur 3 - ALLE 
Tror du umiddelbart, du i højere grad vil vælge produkter, hvor denne type 
informationer er synlige? 

 
Som det fremgår af tabellen herunder er det også i mere udbredt grad de ældste 
respondenter, der føler sig sikre på, at de i højere grad vil vælge produkter, hvor 
sundhedsanprisninger er synlige.  
 
Tabel 3 
Tror du umiddelbart, du i højere grad vil vælge produkter, hvor denne type 
informationer er synlige? X Alder & Har du manglet denne type informationer på 
fødevarer i Danmark? 

 
 
Hele to ud af tre respondenter (67%) der føler de har manglet denne type informationer, er 
helt sikre på, at de i højere grad vil vælge produkter dermed, og yderligere hver fjerde (24%) 
vil gøre det for nogle produkter. Blot knap hver tiende (9%) vil ikke i højere grad vælge denne 
type produkter, mens det blandt respondenter, som ikke har savnet denne type information 
på fødevarer, er mere end to ud af tre (70%), der ikke i højere grad vil vælge produkter med 
synlige sundhedsanprisninger. 
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GENERELLE KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN: 
 
 Det er en god ide at tage denne slags oplysninger op til diskussion. Folk bliver tit villedt af 

oplysninger, som bliver fremhævet som gode, og så skjuler man at produktet faktisk ikke 
er sundt alligevel - [af kvinde, 66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, 
og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 Det er fint, at der står på produkterne, at de er tilsat kemikalier, så er det lettere at 
fravælge dem - [af mand, 66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, og 
ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 Godt arbejde, hvis ikke har tjækket så holdninger til tjæk også tilsætning af vitaminer, 
mineraler, sporstoffer i almindelige fødevare og  i silk og andet plader vi putter i kroppen - 
[af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, men for godt kunne 
tilvælge nogle produkter, med denne type information] 

 Det er jo i virkeligheden ekstra reklame - [af kvinde, 41-50 år, der har manglet 
anprisninger på fødevarer, men ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type 
information] 

 Det er grundlæggende forkert at ”forbedre” fødevarer ud ovr det naturlige indhold. 
Forbrugerrådet burde i stedet føre kampagner for varieret kost. Ved at apise varieret, har 
man normalt ikke brug for manipulerede fødevarer - [af mand, 51-65 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne 
type information] 

 Det er noget salgs gas, for der står jo ikke de negative ting ved at spise/drikke lige det 
produkt - [af mand, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, og ikke 
umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 For informationen er ikke videnskabeligt underbygget - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne 
type information] 

 Foreslår en liste over området hvor man med baggrund i videnskabelige undersøgelser 
med fordel kan vælge produkter med vitamin-/mineraltilskud. Fx kan mad tilsat jod og 
folinsyre forebygge hhv. struma og neuralrørsdefekter. Og øl tilsat b-vitaminer kunne 
muligvis forebygge alvorlige følger af b-vitaminmangel hos alkoholikere. Men mange 
andre produkter bliver tilsat fuldstændigt overflødige tilskud uden reelle sundhedseffekter - 
kun i marketingsøjemed. - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer, men godt kunne tilvælge nogle produkter, med denne type information] 

 Hvad er anprisning dog for et mærkeligt udtryk? Der må kunne findes et  andet! Ikke at jeg 
har et forslag, desværre - [af kvinde, 66-80 år, der har manglet anprisninger på fødevarer, 
og helt sikker vil tilvælge nogle produkter, med denne type information] 

 Hvis man får den type informationer kan man jo også vælge dem FRA - [af mand, 41-50 
år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, men godt kunne tilvælge nogle 
produkter, med denne type information] 

 Igen bør oplysningerne alle være tilgængeligt i maskinelæslige formater på nettet istedet 
for på pakkerne. Det vil gøre det muligt let at lave kostplaner. Man kunne evt. kombinere 
det ved anvendelse af QR koder som link til websider med indholdet - [af mand, 31-40 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, 
med denne type information] 
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 Jeg afgører helst selv hvad der er sundt, men vil meget gerne have oplysninger - og helst 
større og mere læselig tekst, om hvad produktet indeholder. Det er fx. fint når der står fri 
for gluten og laktose - så man ikke behøver at læse hele ingredienslisten igennem. Eller 
andre typiske allergener - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 Jeg nærer mistillid til hvor sandfærdig anprisningen bliver - [af kvinde, 66-80 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med 
denne type information] 

 Tværtimod - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, og ikke 
umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 Ved frugt og grønt  kunne jeg godt bruge oplysningerne - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer, men godt kunne tilvælge nogle produkter, med denne 
type information] 

 Jeg skriver nej til det sidste spørgsmål af overbevisning, men kan ikke afvise at man 
alligevel bliver fristet til at vælge fødevarer med anprisninger - [af mand, 41-50 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med 
denne type information] 

 Jeg tror ikke jeg er anderledes end de fleste og vil blive påvirket af den Info der springer i 
øjnene - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer, men godt 
kunne tilvælge nogle produkter, med denne type information] 

 Jeg vil tværdimod undgå produkter som er tilsat vitaminer, er derfor bange for jeg måske 
vælger nogle produkter fra hvor vitaminen er naturligt - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne 
type information] 

 Jeg vil undgå disse produkter hvis muligt - [af mand, 31-40 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type 
information] 

 Jeg vælger dem hellere fra. De vil til en hver tid pirre min tvivl; ”Hvad skjuler de nu, at 
skidt og møg i varen” - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer, og ikke umiddelbart vil tilvælge produkter, med denne type information] 

 Måske kunne I i Jeres undersøgelse spørge til hvilke sundhedsanprisninger forbrugeren 
er bekendt med, evt. spørge ind til de mest kendte og forbrugerens tilfredshed med dem. 
For ellers kan det blive for upræcist hvad de mener og hvad der virker for dem. Det 
vigtigste er, at der i takt med anprisningern i højere grad meldes ud til befolkningen, 
hvordan anprisningerne skal tolkes - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer, men godt kunne tilvælge nogle produkter, med denne type 
information] 

 Produkter bør beskrives meget mere udførligt på nettet og emballagen kun indholde et 
link, f.eks. til scan med mobil-telefon - [af mand, 66-80 år, der har manglet anprisninger på 
fødevarer, og godt kunne tilvælge nogle produkter, med denne type information] 
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 BILAG 1: RESPONDENTERNES UMIDDELBARE TANKER OM SUNDHEDSANPRISNINGER 
 
 De fleste sundhedsanprisninger er grunden rigtig gode eks. nøglehulsmærket og D-

vitamin i mælken, da det kan gøre det nemmere for forbrugeren, men det kan også blive 
problematisk. For nogle forbrugere kan misforstå nogle af de sundhedsanprisninger der 
er. Eks. ”jamen så drikker man bare en masse mælk og får d-vitamin på den måde eller 
spiser en masse leverpostej”, selvom mælk og leverpostej ikke er sundt i store mængder. 
og især ikke hvis kosten derfor bliver mindre varieret. Men vælger forbrugeren derimod 
den ”sunde” mælk eller leverpostej frem for de tilsvarende alm. produkter er det jo fint. Der 
vil altid være nogle der misforstår sundhedsanprisningerne - [af kvinde, 18-30 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er humbug - [af mand, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 
 Det er noget man lære igennem ens skoleliv samt så ligger det også i opdragelsen. Jeg 

har ikke behov for at få at vide at fx mælk er sundt - For det ved jeg i forvejen. Almen 
viden. Jeg tror de fleste mennesker i Danmark ved hvad der er sundt - Sund fornuft. Der 
er bare mange der ikke gider bruge den sunde fornuft når de køber ind, men det er jo 
folks eget valg og sådan burde det stafdig være - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det virker mere som endnu en måde, hvorpå firmaerne kan få deres egen produkt til at 
virke bedre end det er - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Det virker som kynisk markedsføring, ikke andet - [af mand, 18-30 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Forekommer mest af alt som et utroværdigt markedsføringstiltag - [af mand, 18-30 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er bange for at firmaerne vil bruge dem til at fremhæve sunde elementer i deres 
produkter selv om produktet som helhed er usundt. Det er ikke et problem for mig, men 
jeg kender da en del som tager firmaers ord for gode vare. Et eksempel på dette kunne 
være mælkesnittereklamerne som altid i deres tv-reklamer fremhæver den ”sunde” 
mælmk der er i men produktet som helhed er jo ikke ligefrem en helsesnack - [af mand, 
18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er skeptisk, når det er producenten som selv kan angive de gunstige effekter - [af 
kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg frygter at det vil blive udnyttet af producenter til at få deres produkter til at virke 
sundere - [af mand, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg frygter at det vil få folk til at spise/drikke for meget af en given ting så det lige 
pludselig har den modsatte effekt - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger 
på fødevarer] 

 Jeg synes anvsiningerne kan være vildledende for forbrugere, som ikke ved hvordan 
anvisningerne skal bruges - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg synes typisk disse anprisninger er misvisende; at det får forbrugeren til at tro at 
fødevaren er sunderen end den egentlig er: selv om der er selen i leverpostej, kan den jo 
godt have et (for) højt fedtindhold - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger 
på fødevarer] 
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 Jeg synes det er misvisende. Der finde jo altid en eller anden form for indhold i mad, som 
man kan skrive er god for et eller andet. Det gør ikke hele produktet sundt som sådan. - 
[af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes forbrugere selv aktivt skal undersøge hvilken fødevare er sunde i stedet for at 
sætte deres lid til producenterne og alle deres lovprisninger - [af kvinde, 18-30 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes, at nøglehullet og fuldkornsmærket er to gode mærkninger, som burde være 
nok - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes, det er forkert og misvisende kun at skrive de gode ting, der er ved en vare. Så 
skal man også skrive de skadelige virkninger, den har. F.eks. er der ofte alt for meget fedt 
i en leverpostej - mere end den anbefalede daglige dosis. Så alt i alt, synes jeg ikke 
sådanne ting skal stå på varer. Man må kunne blive oplyst om fordele og ulemper på en 
anden måde... - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg syntes det er at vildlede forbrugerne. Er slik blevet mere sundt, bare fordi det er tilsat 
vitamin? Er mælk blevet sundere af at der er skrevet på den at den indeholder selen. Alt 
for meget mærkning vildleder en - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger 
på fødevarer] 

 Jeg tror det kan hjælpe mig, jeg har umiddelbart ikke savnet det, men jeg har manglet 
informationen, som nok er gået lidt tabt generation til generation - [af mand, 18-30 år, der 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg tænker at det vil kunne udbyttes for meget i producentens interesse og mindre i 
forbrugerens. Svært at gennemskue hvad der er reelt og hvad der markedsføringskneb - 
[af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg vil mene, det kan skabe forvirring, eller være vildledende, eftersom nogle forbrugere 
måske vil tænke, at hvis leverpostej er godt for håret, så er det ikke usundt at spise det i 
lange baner. Der kan være en lille procentdel af noget i en vare der er sundt, og en langt 
større procentdel, der er usund - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger 
på fødevarer] 

 Nogle mærker virker mere seriøse end andre. Det medfører for mig at der desværre er 
nogle mærker jeg har mindre tiltro til - altså ikke stoler på om varerne reelt lever op til 
mærkets kvalitet mv. - [af kvinde, 18-30 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Sundhedsanprisninger *kan* være misvisende (lade brugerne forstå, at usunde produkter 
er ”sunde”), og den eneste grund til, at industrien ønskede dem lovliggjort, er, at de *vil* 
blive misbrugt. På nuværende tidspunkt er jeg bosat i USA, og der er ikke grænser for 
vores gode henvisninger, der findes til et produkts ”sundhed”, selvom der er i danske øjne 
ekstreme mængder af sukker, fedt og/eller sodium - blot fordi der er tilsat tilfældige 
vitaminer. Morgenmadsprodukter til børn er et godt eksempel, hvor man kan få op til 10-
20 % af ens sukkerindtag ved en enkelt portion morgenmad. Jeg finder 
sundhedsansvisninger og lignende lovforslag problematiske, da det tydeligvis er en 
glidebane, og da det tydeligvis er onde intentioner bag indførslen fra industriens side 
(selvom det er hen ved umuligt at bevise dette) - [af mand, 18-30 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Det handler jo ikke om forbrugernes sundhed, men om fødevareindustriens bundlinjer - [af 
kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Sådanne anprisninger er i bedste fald misvisende. Du kan for eksempel have et produkt 
der oplyser nu uden X så du undgår Y, eller et tilsvarende produkt der oplyser nu med X 
så du opnår Y. Begge dele vil virke favorabelt på grund af formuleringen - [af mand, 18-30 
år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Anprisninger skal bruges forsigtigt, da det ellers kan give et misvisende (for optimistisk) 
billede af en vares sundhedsfremmende egenskaber - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er fuldstyændig værdiløst hvis det er producenten der har indflydelse på hvad der 
står; det bliver bare endnu en ting man skal lære at ignorere - [af mand, 31-40 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er kritisabelt at det nu bliver lovligt - det er jo noget af et postilat da det for det meste 
vil være meget individuelt om der er tale om en (positiv) virkning - [af kvinde, 31-40 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det kan hurtigt blive for uoverskueligt med for mange informationer, fx. Hvilken vare der 
virker bedst på netop et specifikt område, hvis producenterne skal fremme netop deres 
vare som det sundeste alternativ - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger 
på fødevarer] 

 Flæskesvær med D-vitamin... Det kan hjælpe hvis folk ved hvad de skal kigge efter. Hvis 
folk derimod ikke ved hvad de skal kigge efter kan det få den modsatte effekt. Indsæt 
nedsættende tale om ADT - [af mand, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg har kontrol med min kost - [af mand, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg synes at det er dårligt hvis det kommer på de vare jeg bruger - [af mand, 31-40 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes ikke det er til at stole på de i forvejen oplysninger og slet ikke hvis der er nogle 
produkter som fremhæves som f.eks. som godt for helbredet - [af kvinde, 31-40 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes IKKE fødevare skal beriges med vitaminer - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg vil hellere have andre slags informationer om fødevarer; Sort af grøntsager oplysning 
om evt. skadevirkning ved tilsætningsstoffer - [af mand, 31-40 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg vil nok tage oplysningerne med et gran salt - tænker producenten vil smøre lidt tykt. 
Og vil tro jeg skal spise rigtig meget leverpostej, hvis mit hår skulle blive sundere eller 
flottere af det :) - [af kvinde, 31-40 år, der har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Kan frygte at det kan forlede folk til at tro at indtag af pågældende fødevarer er 
tilstrækkeligt til at leve sundt, og det derved kan ende med at få dem modsatte effekt, fordi 
folk så propper sig m usundt ved siden af - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Selvfølgelig er det godt, hvis det får nogen mennesker til at vælge sundere varer.. men 
generelt er min opfattelse, at den slags bare misbruges af producenterne til at fuppe 
forbrugerne. Ex ”Den her vare indeholder X, derfor er den vildt sund for dig” men det 
udelades, at varen også indeholder masser af Y, hvilket er usundt - [af mand, 31-40 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Min umiddelbare tanke om anprisninger på berigede produkter er at de er vildledende og 
udelukkende er markedsførig for at forsøge at sælge katten i sækken, ved at ”berige” 
produkter for at få dem til at fremstå sunde, uden de er det - [af mand, 31-40 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Oplysningerne kan ikke opfattes som uafhængige - det er derfor mere uigennemskueligt 
for forbrugere. Omvendt er det relevant at forklare fx hvorfor der tilsættes jod til salt. Så 
det er en balancegang med hvad der er egentlig sundt og hvad der er bare et nyt 
salgsargument - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Personligt vil det nok bare gøre at jeg forholder mig endnu mere kritisk til dét producenter 
skriver om ”sundhedsværdien” af deres varer - [af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Sundhedsanprisninger er til gavn for producenterne og ikke forbrugerne. GDA er et godt 
eksempel på en mærkning, som er helt hen i skoven, og som anpriser et givent produkt. 
GDA rummer ikke mere information end indholdsfortegnelsen. Der burde være streng 
kontrol med, hvad der tilsættes produkter. Jod har gennem mange år været tilsat salt, 
men dette har en helbredsmæssig effekt (modvirker optagelsen af noget radioaktiv 
stråling) , som kan være svær at opnå bredt på anden vis. At tilsætte vitaminer til slik har 
intet med hensyn til forbrugeren at gøre - kun mersalg for øje - [af mand, 31-40 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 SYnes nogen gange at de fratager forbrugeren at tænke selv over at leve en sund livsstil - 
[af kvinde, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Taget ud af kontekst som et enkelt produkt er har det ingen effekt. Faktisk kan det lede til 
at folk for overdosis af ting som normalt er sunde men som ikke er det i store mængder. 
Folk ved for lidt om kost generelt til at kunne anvende oplysningerne til noget - [af mand, 
31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Tilsatte vitaminer bekymre mig, så for mig er det en advarsel. Nå det kommer på slik mm. 
syntes jeg det er stærkt forkasteligt, at fylde det med vitaminer, for at lokke folk til at købe 
det, udover at få sliket, får de måske også for mange vitaminer, Danmark burde gå imod 
EU og forbyde det - [af mand, 31-40 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Der findes endnu ikke et klokkeklart facit på, hvad der er sundt. Mælkeproducenter vil altid 
prøve at bevise at mælk er sundt, skønt det i højere og højere grad dokumenteres og 
bevises (af mælkerelaterede sygdomme) at det er det IKKE. Ren logik: Komælk er for 
kobørn, menneskemælk er for menneskebabyer. Større børn og voksne har ikke brug for 
mælk...bare et eksempel - ligesom kornprodukter heller ikke er naturlig kost for 
mennesker.. Man kan skrive indhold og så må det være op til forbrugeren at afgøre om 
det er sundt - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Der skal IKKE være anprisninger på fødevarer - det er IKKE medicin ! Der skal være 
advarsler på de meste skadende fødevarer (fedt, sukker etc.) omkring skader ved 
overdrevent brug. Ligesom cigaretpakningerne ! - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Det er fint at disse oplysninger kommer i spil, mennesker har det dog med at mere er 
bedere, sååå hvad med max grænser for indtag ol. - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Er en lille smule skeptisk om det nu holder hvad det lover - [af mand, 41-50 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Det vil blive brugt som reklamefremmende informationer, og dermed vil de blive 
misvejledende (i værste fald utroværdige) - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Er bange for at informationerne kan vildlede. Bruges jo allerde ift. oplysninger om kostfibre 
etc. - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Er nervøs for det bruges til ”reklame” for at produktet er bedre end det faktisk er - [af 
mand, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Finder denne type oplysninger manipulerende. Der er mange andre vigtige forhold at 
forholde sig til i forbindelse med indkøb - for eksempel etik, miljø og produktionsforhold - 
[af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 For mange oplysninger kan dræne forbrugeres lyst til at sætte sig ind i det basale. Alle 
burde have indsigt i ernæring - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Har i forvejen kendskab til fødevarers indhold af vitaminer mm. - [af kvinde, 41-50 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Hvad f.. betyder anprise - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Indholds deklarationen benytter jeg og stoler på. Anprisninger kan få produkterne til at 
virke mindre troværdige og give mig mindre lyst til at købe dem - [af mand, 41-50 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg bruger den typen mærkning til at undgå vitaminberigede fødevarer. En svarmulighed 
jeg savner i jeres vvalg. Ikke alle ønsker at spise vitaminberigede fødevarer - [af kvinde, 
41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er i tvivl om det vil blive nemmere at skjule at en fødevare ikke er sund. F.eks. ved at 
vise at der er vitamin B i den. Det gør den jo ikke nødvendigvis sund, hvis der f.eks. 
meget sukker i. Jeg mener vi er bedre tjent ved at have et videnskabsbaseret 
opslagsværk, hvor vi kan finde frem til fødevarer der naturligt indeholder en given type 
vitamin - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg kigger på indhold, men ikke anprisninger - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg læser altid hvad der er af indhold i varen, men har ikke lyst til varer der er beriget med 
vitaminer. Jeg har mere behov for varer der er lavet af sunde og gode råvarer, og ikke af 
kemikalier.  At anprise er at skjule alt det usunde de kommer i varen, og alt det kemikalie 
skidt der kommer i vores mad, uden vi aner det - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg stoler ikke på anprisningerne og det grundlag de gives på med mindre de er 
dokumenterede af en offentlig (og uafhængig) myndighed - [af mand, 41-50 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes at det hurtigt kan ende galt for forbrugeren; især, hvis mere usunde varer kan 
anprise dele af indholdet som sundt. Jordnødder indeholder sikkert noget god olie, men 
det gør ikke en Snickers sund - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Synes det er ulækkert, jeg ville aldrig stole på disse informationer. Men man kan frygte at 
mange vil henholde sig til disse oplysninger, og at det, i yderste konsekvens, kan føre til 
fejlernæring - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Jeg synes det er en form for markedsføring, der favoriserer noget i produkttet men andet 
kan være dårligt uden de skriver det fx meget fedt i leverpostej som en ”rød” anmærkning, 
men det påføres ikke - [af mand, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg synes ikke det er en god ide. Der er formodentlig bedre og sundere måder at få pænt 
hår på, end ved at spise leverpostej - derfor synes jeg at den slags anprisninger kan være 
vildledende - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes ikke det er rigtigt med denne type ensidige anprisninger - [af kvinde, 41-50 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Nogle mærkninger er fine guide lines - men at berige fødevare med vitaminer er imod min 
overbevisning - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Syntes det er fup og fidus - [af kvinde, 41-50 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Anprisninger burde forbydes da de ofte ”oversælger” varen og ikke giver et objektivt 
billede af anprisningen ift. andre indholdsstoffer i produktet og dagligt indtag af samme - 
[af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Anprisninger kommer vel an på hvem der skriver dem og om det bare er for at sælge- 
istedet kunne det være godt, at det var lødige fødevarer vi alle fik - istedet for billig kvalitet 
- [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Anprisningers giver jo kun en lille del af de oplysninger man har brug for når man skal 
vurdere en vares kvalitet, jeg forestiller mig ikke at man vil skrive at denne vare er 
fedtfattig, stoppet med D vitaminer men den indeholder til gengæld ikke andet end det - 
[af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Desværre blev det ikke nævnt i lovgivningen, at anprisningerne skal være relevante. Det 
gør det vanskeligt for den danske myndighed at forbyde anprisningerne af næringsstoffer, 
som den danske befolkning får rigeligt af gennem den normale kost - [af kvinde, 51-65 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er en meget uheldig udvikling. Med erfaring fra udlandet, især USA, er der erfaring for 
at producenterne vi overdrive denne markedsføringsmulighed, at forbrugerne bliver 
forvirret, at focus bringestil et specifik lille stof og måske slører en større mængde susundt 
i produktet - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er ofte de forkerte tilsætningstoffer, vitaminer og mineraler er syntitiske, og hjælper 
ikke en døjt. Det skal være organiske... Men det bævnes sjældent - [af kvinde, 51-65 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er som at lade ræven vogte gæs - anprisning af egne produkter - [af mand, 51-65 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er svært at læse indhold mm på vaarer da de er skrevet meget småt - [af kvinde, 51-
65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det er uoverskuelige varedeklarationer - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Det gør det nemmere at vælge dem fra - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg bryder mig generelt ikke om anprisninger på fødevarer, det gir mig et fordrejet indtryk 
af, at noget er mere sundt end det i virkeligheden er - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Det kan bruges af producenter som som forvrængende reklame for et produkt der er mere 
usundt end det er sundt - [af kvinde, 51-65 år, der har manglet anprisninger på fødevarer] 

 For mange oplysninger på varerne. Tager for lang tid at informere sig imedens man 
handler - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg bryder mig ikke om sundhedsanprisninger. Det kan let komme til at sende nogle 
forkerte signaler og i stedet blive en salgsfremmende foranstaltning - [af kvinde, 51-65 år, 
der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er af den holdning at vores fødevare ikke skal beriges med vitaminer - [af kvinde, 51-
65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er bange for, at det bliver ren reklame uden sundhedsmæssig værdi - [af kvinde, 51-
65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er helst fri for tilsætninger. Visse vitaminer kan vel også blive overdoseret - [af mand, 
51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er i tvivl om, hvorvidt det bidrager til at øge befolkningens sundhedstilstand. Skal 
producenterne kunne dokumenterer, at anprisningerne rent faktisk har en gavnlig effekt - 
hvis man dagligt indtager div. kosttilskud/vitaminprod. vil der så være risici for evt. for stort 
indtag - hvad er begrundelsen for at indføre denne praksis - Det er bare nogle uafklarede 
spørgsmål for mig - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er imod tilsætningers i fødevarer! - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er indifferent: Disse oplysninger vil sikkert ikke påvirke mine købsbeslutninger - [af 
mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er skeptisk over for den påståede effekt - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg kikker mest kun på fedtprocent ;-) - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg mener generelt ikke at man skal sminke maden. Det skal være gode og friske råvarer, 
og der skal være kort vej fra jord til bord. Jeg læser inholdfortegnelse, og vælger gode og 
sunde produkter, dog har jeg ikke brug for at der tilsættes D vitamin eller ander for at gøre 
f.eks. sodavand eller juice mere sundt - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg mener, det kan give et falsk billede af, hvor sunde fødevarerne er, da der kun nævnes 
de positive ting - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes det er en skidt ide, da det kunne forlede nogle mennesker til at vælge disse 
produkter ud fra disse mineraler/vitaminer/oplysninger og ikke ud fra hvor sundt produktet 
så eller måtte værer - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg synes det er uetisk Jeg ser et problem, hvis en billigere vare med samme indhold ikke 
anpriser Jeg ser det som en oplysning der rent faktisk kan give store problemer - [af 
kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg tror at den slags oplysninger er til mere skade end gavn, vil blive overfortolket. Jeg vil 
have et sundt hår så nu spiser jeg kun leverpostej... nej varieret kost er sundere - spis 
varieret med fornuft! - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg tror ikke der er så meget kontrol med anprisningerne at man kan forledes til at stole 
på disse - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 



   
NOVEMBER 2012                                                                 
FORBRUGERPANELET 

15	  
	  

 Jeg tror jeg vil have svært ved at tro 100% på de anførte oplysninger. f.eks. den med 
leverpostegen - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg ved, hvilke produkter jeg skal købe for at leve sundt. Køber det meste af mine 
fødevarer så lidt forarbejdede som muligt og vil selv holde styr på mit indtag af 
”kosttilskud”. Ikke påduttes ekstra - det kan da gå helt galt! - [af kvinde, 51-65 år, der ikke 
har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg vil alligevel selv dobbelttjekke andetsteds - evt. via nettet - hvis der er en påstand, jeg 
ikke er sikker på, er rigtig - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jo mere de anprises jo ringere er de som regel... - [af mand, 51-65 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 MEd sunde mener jeg ”ikke-modificerede” produkter. Dog kan ekstra D-vitamin vel være 
OK - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Mener den type informationer reelt ikke er fuldt dækkende, og mange forstår ikke at læse 
dem (med forbehold og sund fornuft :-)) - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Mennesker som kan læse har derudover en paratviden om hvilke varer som er sunde og 
hvorfor. Formynderi er det. brug kruttet på det usunde og evt. flere kontroller hos dem der 
laver varerne - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Oplysningerne vil stresse og vildlede folk - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Ser det som en måde man vil sælge varer,mere end det vil hace noget med sunhed at 
gøre - [af mand, 51-65 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Tænker at en alm.  spisning nedgør bruget af dette - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Vil hellere kunne stole på, at det der står er helt korrekt - [af kvinde, 51-65 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Anprisninger er ren reklame-gimmik om eet indholdsstof, og siger ikke om alt det andet 
der kan være i det. Eks.: Kinderæg, mælkesnitte etc. Spis varieret og med gode råvarer - 
alt fabrikeret er oftest noget junk-food - [af mand, 66-80 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Det gør at vi fravælger disse produkter, fordi det jo blot er yderligere kemikalier (ofte 
syntetiske kemikalier), der bliver tilsat og det forurener de ellers sunde og friske fødevarer 
- [af mand, 66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Det kan også blive en videnskab at handle ind det har jeg ikke brug for - [af kvinde, 66-80 
år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Disse anprisninger kan bruges til at lokke et ellers dårligt produkt ned i indkøbskurven. 
Eks. Cola - indeholder ikke sukker. Og så står der med småt: sødet med aspartam !!!som 
består af 2 aminosyrer og træsprit. Velbekomme sir’ jeg bare - [af kvinde, 66-80 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Frygter, at det bliver uoverskueligt i fremtiden med disse anprisninger! - [af kvinde, 66-80 
år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Hvem BETALER for alle disse OVERFLØDIGE mærkningsordninger?  Formentlig 
KUNDERNE, der er ikke andre til at betale, altså er det en måde at gøre varerne 
DYRERE - [af kvinde, 66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 
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 Hver varenr. burde have sit eget hjemmesidebeskrivelse udfra EAN-nr.  Der udsendes for 
mange signaler om sundhed i alle mulige retninger... - [af mand, 66-80 år, der har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 I den udstrækning at ”anprisningen” er garanterede tilsætninger af f.eks vitaminer, er det 
OK. Hvis det ”anprisningsprosa” uden forpligtelser, foretrækker jeg at søge min 
information i div. fagbøger og internettet - [af mand, 66-80 år, der ikke har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er helst fri for at de tilsætter alt muligt i fødevarerne,hvis vi ønsker det mere sundt kan 
alle købe vitaminer og tage - [af mand, 66-80 år, der har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Jeg er ikke altid sikker på at det er sandheden der bliver sagt - [af kvinde, 66-80 år, der 
ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg er interesseret i en varedeklaration, intet andet - [af mand, 66-80 år, der ikke har 
manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg ser helst, at der kun står hvad fødevaren indeholder, f.eks. af fedt, sukker, proteiner, 
salt m.m. Så skal jeg nok selv vurdere om varen er, hvad jeg vil have - [af kvinde, 66-80 
år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Jeg synes generelt det må være op til den enkelte forbrugers sundefornuft at sørge for 
varieret og sund kost - [af kvinde, 66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på 
fødevarer] 

 Oplysningerne er anvendelige, men jeg er helst fri for tilsætninger. Jeg ønsker alm. 
fødevarer uden tilsætninger. Jeg skal nok selv tilsætte det der skal tilsættes - [af mand, 
66-80 år, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 

 Pålideligheden af disse oplysninger kan være tvivlsomme - medmindre der er 
kildeangivelser på hver enkelt oplysning - [af kvinde, 66-80 år, der har manglet 
anprisninger på fødevarer] 

 Det kræver stor viden om ernæring, hvis nogen skal have gavn af disse oplysninger. Hvor 
meget leverpostej spiser man/interagerer leverpostejen med andre fødevarer osv - [af 
kvinde, ukendt alder, der ikke har manglet anprisninger på fødevarer] 


