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Forbrugerpanelet om brug af vitaminer – primært med fokus på børn  

 

Tre ud af fem respondenter (60%) indtager et eller flere vitaminer og/eller mineraler i 

pilleform – kvinder i noget højere grad end mænd, ligesom også respondenter over 50 år i 

mere udbredt grad end dem under 50 år, spiser vitamin-/mineralpiller.  

 

Flertallet spiser en multivitamin og/eller mineralpille, nemlig tre ud af fire (75%), og flertallet 

heraf spiser også et eller flere andre vitamin- og/eller mineralprodukter sammen med 

multipillen. 

 

 

Blandt de respondenter, som har hjemmeboende børn, er det mere end hver anden (57%), 

der giver deres hjemmeboende børn vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller. 

De respondenter, som selv spiser vitaminer, giver i betydeligt højere grad deres 

hjemmeboende børn vitaminer end dem som ikke selv spiser vitaminer. 

 

Det vitamin/mineralprodukt, som børnene får, er i udpræget grad en multi- og/eller 

mineralvitaminpille, idet dette angives at være tilfældet for mere end ni ud af ti børn (92%). 

 

 
Det typiske er, at de vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller, forældrene giver til deres børn, 
købes i dagligvarehandlen eller på apoteket, idet omkring godt hver anden angiver dette. 
Ved købet vælges der typisk vitamin-, mineral- og multivitaminpille efter, om pillen sikrer, at 
barnet ved indtagelse heraf, får hvad der svarer til anbefalet daglig tilførsel (ADT).  
 

 

Mere end hver anden (54%), som har hjemmeboende børn de giver vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller ved, at der er en risiko for eventuelle bivirkninger, overdosering m.m. ved at 

spise dem. Hver femte (22%) mener dog ikke, at der er en risiko, mens hver fjerde (24%) 

ikke ved, om der er en risiko. Det er generelt respondenter med yngre børn, som ikke ved, 

om der er en risiko, mens respondenter med ældre børn i højere grad ved, at der er en risiko. 

 

Stort set alle respondenter, som giver deres hjemmeboende børn vitaminer og/eller 

mineraler, tror, at der er en grænse for hvor mange vitaminer og mineraler henholdsvis børn 

og voksne må få på en dag. Godt fire ud af fem (83%) forventer da også, at indholdet i 

pillerne er lovreguleret.  

 

 

 

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 973 

danske forbrugere i alderen 18 – 80 år. Data er vejet på køn, alder og geografi, således at 

resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.
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Figur 1 – ALLE 

Indtager du vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller?  

Vi tænker her og i det følgende kun på vitaminer og mineraler, der indtages i pilleform. Hvis 

du tager vitaminer og/eller mineraler i flydende form, fx flydende levertran, skal du ikke 

medtage dette i dine svar 

 

 

 

Tre ud af fem respondenter (60%) 

indtager et eller flere vitaminer og/eller 

mineraler i pilleform. 

 

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, 

indtager kvinder i højere grad end mænd 

vitamin- eller mineralpiller, ligesom også 

respondenter over 50 år i højere grad 

indtager vitaminer eller mineraler i højere 

grad end respondenter under 50 år. 

 

 

Der er også en forskel at spore ud fra respondenternes uddannelsesniveau, idet 

respondenter med en lang, videregående uddannelse i lidt mere udbredt grad indtager 

vitamin- eller mineralpiller end de respondenter, som højst har gennemført en gymnasial 

uddannelse. 

 

Tabel 1 

Indtager du vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller? x Køn, Alder & 

Uddannelsesniveau 

Kvinde Mand

Under

50 år

Over

50 år

Folkeskole 

/ Gymn.

Erhvervs-

faglig

Kort- eller 

ml.lang

Lang

videregående

Ja 66% 52% 56% 64% 57% 60% 61% 63%

Nej 34% 48% 44% 36% 43% 40% 39% 37%

Kilde: Tænk Analyse

KØN ALDER HØJESTE GENNEMFØRTE UDDANNELSE

 
 

 

Det mest udbredte er, at respondenterne spiser multivitamin og/eller –mineral i pilleform, idet 

75% angiver, at det er denne type vitmain/mineral produkt, de indtager i pilleform, jf. figur 2 

på næste side. 
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Figur 2 – HVIS DER INDTAGES VITAMIN-, MINERAL- ELLER MULTIVITAMINPILLER 

Hvilke(t) produkt(er) indtager du?  

Du kan markere flere typer 

 
 

Godt hver tredje (37%) spiser enkelt vitaminpiller, mens hver fjerde (26%) [også] spiser 

enkelt mineralpille.  

Flertallet angiver som nævnt, at de spiser en multivitamin og/eller mineralpille, nemlig tre ud 

af fire (75%), men det er kun godt halvdelen af disse respondenter, som kun spiser denne 

multipille. Flertallet spiser også et eller flere andre vitamin- og/eller mineralprodukter 

sammen med denne. 

 

Opgjort efter antal produkttyper, hvor en produkttype er fx en multivitaminpille eller en 

enkeltvitaminpille, er det godt halvdelen (55%), som kun spiser én produkttype, godt hver 

fjerde (28%), der spiser to typer, hver tiende (11%) der spiser tre forskellige produkttyper, 

mens 3% spiser 4 eller flere forskellige produkttyper. 

 

I forhold til demografi, er det især kønnet, der spiller en forskel. Således spiser næsten tre ud 

af fire mænd (73%) blot én produkttype vitamin og/eller mineral, mens det blandt kvinderne 

”blot” er hver anden (51%), der holder sig til en enkelt produkttype. Hver anden kvinde (49%) 

spiser altså mindst 2 forskellige vitamin/mineralprodukter, mens det blandt mændene blot er 

hver fjerde (27%), der gør tilsvarende.  
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Figur 3 – ALLE 

Får et eller flere af dine eventuelle hjemmeboende børn vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller?  

Vi tænker her og i det følgende kun på vitaminer og mineraler, der indtages i pilleform. Hvis 

du giver dine børn / dit barn vitaminer og/eller mineraler i flydende form, fx vitamindråber, 

skal du ikke medtage dette i dine svar  

 
 

Godt to ud af tre (68%) af de adspurgte, har ikke hjemmeboende børn, men blandt dem som 

har, er det knap hver femte (18%) der angiver, at børnene får vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller. Omregnet betyder det, at af dem, som har hjemmeboende børn, er det 

mere end hver anden (57%), der giver deres hjemmeboende børn vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller. 

 

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, giver de respondenter, som selv spiser vitaminer, i 

betydeligt højere grad deres hjemmeboende børn vitaminer end dem som ikke selv spiser 

vitaminer, nemlig hver fjerde respondent (24%), som selv spiser vitaminer, mod blot hver 

tiende respondent (9%), der ikke selv spiser vitaminer. 

 

Tabel 2 

Får et eller flere af dine eventuelle hjemmeboende børn vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller? x Indtager du vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller? 

 

Hvis tallene omregnes, således at 

alene respondenter med hjemme-

boende børn indgår i beregningen, 

svarer tallene fra tabellen til, at fire 

ud af fem respondenter (81%), som 

spiser vitamin/mineralpiller, og har 

hjemmeboende børn, giver disse 

børn vitamin/mineralpiller.  

 

Ja Nej

Ja 24% 9%

Nej 6% 26%

Jeg har ikke 

hjemmeboende børn
70% 65%

Kilde: Tænk Analyse

INDTAGER SELV VITAMIN
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Blandt dem, som ikke spiser vitamin/mineralpiller, men har hjemmeboende børn, er det blot 

hver fjerde (26%), der giver vitamin/mineralpiller til deres hjemmeboende børn. 

Flertallet af de hjemmeboende børn, der får vitamin/mineralpiller er over 11 år, nemlig 59%, 

jf. figuren herunder. 

 

Figur 3A – HVIS HJEMMEBOENDE BØRN DER FÅR VITAMIN-, MINERAL- ELLER MULTIVITAMINPILLER  

 
 

Hver femte (21%) af børnene, er op til 3 år gamle, mens resten, (44%), er 4-10 år. 

 

 

Det vitamin/mineralprodukt, som børnene får, er i udpræget grad en multi- og/eller 

mineralvitaminpille, idet dette angives at være tilfældet for mere end ni ud af ti børn (92%). 

 

Figur 4 – ALLE 

Hvilke(t) produkt(er) indtager dine børn / dit barn? 
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I modsætning til de voksne vitamin/mineralpille-spisende respondenter, hvoraf godt 

halvdelen (55%) kun spiser én produkttype, er det blandt børnene hele 83% der også kun 

spiser én produkttype, og altså primært multivitamin/-mineral, som figuren ovenfor viser. 

Blot 5% af børnene får 2 forskellige produkttyper eller flere. 

Ligesom der er en sammenhæng mellem, om man selv spiser vitamin-/mineralpiller, og man 

også giver det til sine børn, jf. tabel 2 ovenfor, er der også en sammenhæng mellem antallet 

af forskellige produkttyper, man selv spiser, og antallet man giver til sine børn. 

 

Tabel 3 

Antal produkttyper voksne indtager x Antal produkttyper børn indtager 

 

De forældre, som kun 

spiser én slags 

vitamin/mineralprodukt, 

angiver i 93% af 

tilfældene, at deres 

barn/børn også kun får  

ét vitamin/mineralprodukt 

 
Modsat gælder for de forældre, som elv indtager tre eller flere forskellige 
vitamin/mineralprodukter; her er det mere end halvdelen (53%) som giver deres 
hjemmeboende børn to eller flere forskellige vitamin/mineraltyper. 
 
 
Det typiske er, at de vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller, forældrene giver til deres børn, 
købes i dagligvarehandlen eller på apoteket, idet omkring godt hver anden angiver dette. 
 

Figur 5 – ALLE 

Hvor køber du vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller til dine børn / dit barn?  

Du kan markere flere steder 

 
 

Én slags To slags

Tre eller 

flere slags

Én slags 93% 68% 47%

To slags 3% 27% 37%

Tre eller flere slags 4% 5% 16%

Kilde: Tænk Analyse

DE VOKSNES INDTAG



   

DECEMBER 2011 / JANUAR 2012  FORBRUGERPANELET 

7 
 

Godt hver tredje (38%) har [også] købt i Matas, mens helsekostbutikker, og især internettet, 

er mindst udbredt blandt forældrene. 

 

Figur 6 – ALLE 

Hvad vælger du vitamin-, mineral- og multivitaminpiller ud fra, når du skal købe til dine 

børn / dit barn? 

 
 

Når der skal vælges hvilken vitamin-, mineral- og multivitaminpille, børnene skal indtage, 

vælges der i de fleste tilfælde efter, at pillen sikrer, at barnet ved indtagelse heraf, får hvad 

der svarer til anbefalet daglig tilførsel (ADT).  

 

For knap hver fjerde (23%), kan valget [også] afhænge af, om produktet er fra et kendt 

mærke. Knap hver femte (18%) lader [også] prisen bestemme, og/eller lader barnet/børnene 

vælge ud fra, hvad de bedst kan lide smagen af. 

 

 

 

Smag, farve og aroma har kun en mindre betydning, når der skal vælges vitamin-, mineral- 

eller multivitaminpiller til børnene, idet mere end hver anden (54%) angiver, at disse 

egenskaber ingen betydning har for deres valg af denne type pille(r), jf. figur 7 på næste 

side. 
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Figur 7 – ALLE 

Er nogle af følgende egenskaber ved produktet vigtige, når du køber vitamin-, mineral- 

eller multivitaminpiller til dine børn / dit barn? 

 
 

Den egenskab, hvis nogen, der har størst indflydelse på forældrenes valg er, at vitamin-, 

mineral- eller multivitaminpiller kun indeholder naturlig aroma og farve, som knap hver tredje 

(29%) peger på. Hver tiende (11%) vil dog slet ikke have, at de pågældende piller indeholder 

nogen form for aroma eller farve. 

 

Hver syvende (14%) vil [heller ikke] have, at pillerne er sødet på nogen måde.  
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Figur 8 – ALLE 

Ved du, om der er risiko for eventuelle bivirkninger, overdosering, m.m. ved at spise 

de vitamin-, mineral- eller multivitaminpiller, dine børn / dit barn får? 

 
 

Mere end hver anden (54%), som har hjemmeboende børn de giver vitamin-, mineral- eller 

multivitaminpiller ved, at der er en risiko for eventuelle bivirkninger, overdosering m.m. ved at 

spise dem.  

Hver femte (22%) mener dog ikke, at der er en risiko, mens hver fjerde (24%) ikke ved, om 

der er en risiko. Som tabel 4 herunder viser, er det generelt respondenter med yngre børn, 

som ikke ved, om der er en risiko forbundet hermed, mens respondenter med ældre børn, og 

dermed flere års erfaring, i højere grad ved, at der er en risiko. 

 

Tabel 4 

Ved du, om der er risiko for eventuelle bivirkninger, overdosering, m.m. ved at spise 

de vitamin-[…]piller, dine børn / dit barn får? x Hjemmeboende børns alder 

Under

4 år 4 - 6 år 7 - 10 år

Over

10 år

Ja, der er en risiko 47% 50% 48% 57%

Nej, der er ingen risiko 14% 13% 21% 25%

Ved ikke 39% 37% 31% 18%

Kilde: Tænk Analyse

HAR BØRN I PÅGÆLDENDE ALDRE
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Figur 9 – ALLE 

Tror du, at der er grænser for hvor mange vitaminer og mineraler henholdsvis børn og 

voksne må få på en dag? 

 
 

Stort set alle respondenter, som giver deres hjemmeboende børn vitaminer og/eller 

mineraler, tror, at der er en grænse for hvor mange vitaminer og mineraler henholdsvis børn 

og voksne må få på en dag.  

Alligevel forventer knap hver femte (17%) ikke, at indholdet af vitaminer og mineraler i piller 

er lovreguleret efter de regler for sikkerhedsgrænser der findes for henholdsvis børn og 

voksne.  

Figur 10 – ALLE 

Forventer du, at indholdet af vitaminer og mineraler i piller er lovreguleret efter de 

regler for sikkerhedsgrænser der findes for henholdsvis børn og voksne? 

 
Godt fire ud af fem (83%) har dog netop en forventning om, at indholdet er lovreguleret. 

Respondenter med børn op til 4 års alderen forventer i højere grad, at indholdet er 

lovreguleret, end respondenter med børn over 4 år (ikke gengivet infografisk).  
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Figur 11 – ALLE 

Har du tillid til de eventuelle anprisninger af vitamin- og/eller mineralprodukter til børn, 

der findes på pakken, fra reklamer, hjemmesider, m.v.?  

Anprisninger er en måde hvorpå en vares positive egenskaber kan fremhæves 

 
 

Hver tredje respondent (34%), som giver vitaminer/mineraler til sit/sine hjemmeboende børn, 

har tillid til anprisninger, der kan findes på pillepakkerne, i reklamer, m.v.  

Op mod hver anden (43%) har dog ingen tillid hertil, mens knap hver fjerde (23%) er i tvivl 

herom. Som det fremgår af tabel 5 herunder, er respondenter med de yngste børn mest i 

tvivl om de kan stole på eventuelle anprisninger, idet hver tredje (33%) angiver, at de er i tvivl 

om de kan stole derpå. 

 

Tabel 5 

Har du tillid til de eventuelle anprisninger af vitamin- og/eller mineralprodukter til børn, 

der findes på pakken, fra reklamer, hjemmesider, m.v.? x Hjemmeboende børns alder 

Under

4 år 4 - 6 år 7 - 10 år

Over

10 år

Ja 39% 27% 42% 30%

Nej 28% 46% 48% 48%

Ved ikke 33% 27% 10% 22%

Kilde: Tænk Analyse

HAR BØRN I PÅGÆLDENDE ALDRE

 
Respondenter med børn over 4 år er mere afklarede, idet næsten hver anden af disse (46-

48%) angiver, at de ikke har tillid til anprisninger, mens det ”blot” er godt hver fjerde (28%) 

med børn under 4 år der er tilsvarende afklaret. 
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Figur 12 – ALLE 

Hvilke(t) af følgende produkter køber du til dine børn / dit barn?  

Du kan markere flere produkter 

 
 

Det entydigt mest udbredte produkt er Livols Multi Total, som næsten halvdelen af de 

respondenter, der giver deres børn vitaminer, angiver, at de køber til deres barn/børn.  

 

 

 

 

 

 

 


