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Metode 



Baggrund og formål 
De nordiske fødevaremyndigheder (Helsedirektoratet, Fødevarestyrelsen, Mattilsynet og Embætti landlæknis) har gennemført en nordisk 
befolkningsundersøgelse med fokus på at afdække de nordiske befolkningers kendskab til og adfærd vedrørende salt.  
 
Denne rapport afbilder resultaterne for Danmark.  

Metode 
Undersøgelsen er gennemført i perioden 3.-16. juni 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.  

Målgruppe  
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Der er gennemført 1.007 interview med denne målgruppe.  

Vejning af data og materialets sammensætning 
Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik således, at resultaterne er  
repræsentative for den danske befolkning i alderen 18-74 år. 

Offentliggørelse – af resultater 
Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. 
Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: 
 
”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden 3.-16. juni 2014 i alt gennemført 1.007 CAWI-interview med  
danskere i alderen 18-74 år.” 
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Metodebeskrivelse  



Grafer og kommentarer 
I afsnittet med resultater fremstilles hovedresultatet for hvert  
spørgsmål (dvs. svaret fra totalbasen) via grafer. Hovedresultatet  
beskrives med tekst, som desuden fremhæver forskellige relevante  
betragtninger baseret på læsning af tabelmaterialet og heraf  
forskellige afvigelser de forskellige baggrundsgrupper imellem.  
  

Tabelsættet 
Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle  
baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se  
svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige  
nedbrydningsgrupper.  

Signifikante afvigelser 
Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante  
afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i  
tabellerne, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til,  
hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte  
spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en  
given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra  
en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper.  

 

Chi2-test og T-test  
For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige  
grupper af danskere er der foretaget to forskellige statistiske  
tests, Chi2-test og T-test:  
 
Chi2-test: Chi2-testformen er repræsenteret i tabellerne ved 

henholdsvis ’+’ eller ’-’. Hvis ’+’ er vist i tabellerne, betyder det, 
at resultatet i den givne kolonne er signifikant højere end 
totalen. Hvis ’-’ er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i 
den givne kolonne er signifikant lavere end totalen. Der er 
valgt et konfidensinterval på 95%. 

T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. 
Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at 
resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den 
kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der 
ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%. 
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Metodebeskrivelse  



Hovedkonklusioner 



• Danskerne er usikre på den anbefalede mængde saltindtag pr. dag, men har dog en rigtig god fornemmelse af, at mængden ikke 
overstiger 5-6 gram. Danskernes usikkerhed kommer primært til udtryk ved, at 4 ud af 10 ikke ved (38%), hvor mange gram salt det 
anbefales at indtage om dagen. Hver femte dansker ved, at den anbefalede mængde er 5-6 gram (20%) salt pr. dag, men lige så mange 
svarer 3-4 gram (21%).  

• Danskerne er ikke et sekund i tvivl om, at den almene danske spiser for meget salt. Knap 9 ud af 10 tror, at danskerne generelt spiser 
lidt mere (43%) eller meget mere (43%) end den anbefalede daglige mængde salt på 5-6 gram.  

• Danskerne er heller ikke i tvivl om, at størsteparten af den salt, de indtager, kommer fra industrielt forarbejdede fødevarer. 8 ud af 10 
danskere tror, at mellem 40-100% af deres saltindtag kommer fra industrielt forarbejdede fødevarer. Ud af disse vurderer flertallet, at 
saltindtaget fra industrielt forarbejdede fødevarer udgør 60-80% af danskernes samlede saltindtag (39%).  

• Størsteparten af danskerne, 8 ud af 10, tror, at salt i industrielt forarbejdede fødevarer er den primære kilde til salt i deres kost (81%).  

• Danskerne er klar over, at et for stort indtag af salt kan påvirke helbredet negativt. Det tydeliggøres ved, at kun 2% svarer, at salt ikke 
har en negativ helbredsmæssig indvirkning. Ud af danskerne, der kender til salts negative indvirkning på helbredet, tror 38% i høj grad, 
at salt kan påvirke helbredet. Det samme tror 44% af danskerne i nogen grad og 11% i mindre grad.  

• Danskerne er klar over, at et for stort saltindtag kan medvirke til øget risiko for forhøjet blodtryk (68%) og hjerte-karsygdomme (64%). 
Få danskere tror, at for meget salt kan resultere i kræft (6%), osteoporose (4%) eller astma (1%).  
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Hovedkonklusioner – viden om indtag af salt  



• Danskerne er ikke særligt bevidste deres daglige indtag af salt. I sammenligning med indtagelse af andre ting via maden som f.eks. 
sukker, kulhydrater, pesticider, kalorier mv., er danskerne mindst opmærksomme på deres indtag af salt.  

• Samlet set er kun hver femte dansker i høj grad (13%) eller i meget høj grad (6%) opmærksom på deres daglige indtag af salt. Mere end 
tre gange så mange danskere er samlet set kun i mindre (29%) eller i nogen grad (34%) opmærksomme på, hvor stor en mængde salt, 
de dagligt indtager. 16% af danskerne angiver som bekræftelse af den manglende grad af opmærksomhed på saltindtaget, at de slet 
ikke er opmærksomme på dette.  

• Hver tredje dansker tror, at de cirka spiser den af myndighederne anbefalede mængde salt hver dag (35%). Lige så mange tror samlet 
set, at de spiser lidt mere (29%) eller meget mere (5%) salt end den anbefalede mængde pr. dag. 

• Danskernes indsats for at sænke deres saltforbrug er ganske sparsom. Samlet set forsøger 2 ud af 3 danskere kun af og til (26%), 
sjældent (24%) eller aldrig (15%) at sænke deres saltforbrug. Den øvrige andel på 1 ud af 3 forsøger til gengæld ofte (18%) eller 
altid/næsten altid (12%) at sænke deres saltforbrug. 

• Ifølge danskerne er den bedste metode til at reducere saltindholdet i sin mad at smage på den, før man salter den (61%). 43% af 
danskerne reducerer saltindholdet i deres mad ved at salte mindre, når de laver mad, og 37% tilfører ikke maden ekstra salt, inden de 
spiser den. 17% reducerer deres saltindtag ved at gå efter Nøglehulsmærkede produkter, når de køber ind, og 10% kigger på 
saltindholdet i næringsdeklarationen. 

• Danskerne er meget påvirkelige overfor at reducere deres saltindtag, hvis de opdager, at det er for stort. Samlet vil 7 ud af 10 danskere 
sandsynligvis (47%) eller meget sandsynligvis (25%) spise mindre salt, hvis de gør denne erkendelse.  
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Hovedkonklusioner – egen adfærd vedrørende salt 



• Hvis de får muligheden for at vælge madvarer med et lavere saltindhold end tilsvarende produkter inden for en given produktkategori, 
vil samlet set halvdelen af danskerne sandsynligvis (38%) eller helt sikkert (11%) vælge en saltreduceret madvare. 

• Ifølge danskerne er det først og fremmest fødevareindustriens opgave at hjælpe dem til at spise mindre saltet mad ved generelt at 
sænke saltindholdet i fødevareprodukter (60%) og ved at gøre det lettere at se indholdet af salt i madvarer (44%). Hver fjerde dansker 
peger på en mærkning som Nøglehulsmærket (25%) som et redskab, der kan hjælpe dem med at reducere deres saltindtag.  
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Hovedkonklusioner – egen adfærd vedrørende salt 



Resultater 



Betydningsfulde faktorer i indkøbssituationen 



Betydningsfulde faktorer i indkøbssituationen 

 11 

1 

10 

15 

23 

23 

25 

75 

81 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sp.1 Hvad lægger du vægt på, når du køber madvarer? Du må max. markere 3 svar. 

Base (1007)  

Ved ikke 

Andet 

At de er Nøglehulsmærkede 

Næringsindholdet 

At de er økologiske 

Indholdet af kalorier 

Smagen 

Prisen Danskerne lægger uden 
sammenligning allermest 
vægt på prisen (81%) og 
smagen (75%), når de 
køber madvarer.  
 
Hver fjerde dansker 
lægger vægt på indholdet 
af kalorier (25%), at 
madvarerne er økologiske 
(23%) og 
næringsindholdet (23%).  
 
Hver syvende dansker 
lægger vægt på, at 
madvarerne er 
Nøglehulsmærkede (15%).  

Ud af aldersgrupperne har prisen størst indflydelse på de unges (18-34 år) (87%) valg af madvarer. Ud af kønnene lægger mænd (79%) en del mere 
vægt på smag end kvinder (71%). Kvinder (19%) og aldersgruppen 50-64 år (21%) lægger markant mere vægt på Nøglehulsmærkning end mænd 
(10%) og de øvrige aldersgrupper, 18-34 år (11%), 35-49 år (13%) og 65+ (13%). Økologi vægtes højest af danskere fra Hovedstaden (36%) og endda 
markant højere end af danskere fra helt små byer med under 10.000 indbyggere (13%) og landet (15%). At have børn påvirker opmærksomheden 
på kalorieindholdet i en negativ retning, idet børnefamilier (par med børn 19% og singler med børn 21%) går mindre op i dette end danskere i 
andre familiesituationer. I forhold til alder betyder næringsindholdet mindst for de 35-49-årige (17%) og mest for danskere over 64 år (29%).  
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Opmærksomhed på indhold i mad 



Opmærksomhed på indhold i mad 
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Slet ikke
opmærksom [1]

I mindre grad
opmærksom [2]

I nogen grad
opmærksom [3]

I høj grad
opmærksom [4]

I meget høj grad
opmærksom [5]

Ved ikke

3,27 

3,02 

3,22 

3,02 

3,02 

3,01 

2,95 

2,97 

3,22 

Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? 

Base (1007)  

Bakterier 

Miljøgifte 

Pesticider 

Til- 
sætningsstoffer 

Proteiner 

Kulhydrater 

Kostfibre 

Mættet fedt 

Fedt 

Sukker 

Salt 

Kalorier Til højre ses en samlet 
oversigt over, hvor 
opmærksomme 
danskerne er på indholdet 
i den mad, de spiser. På 
de følgende sider 
gennemgås svarene for 
den enkelte svarmulighed 
separat.  
 
Når gennemsnittene 
sammenholdes, ses det, 
at danskerne er mindst 
opmærksomme på 
saltindholdet i deres mad 
(gennemsnit 2,70.) De er 
omvendt allermest 
opmærksomme på 
indholdet af fedt 
(gennemsnit 3,27) og 
sukker (gennemsnit 3,26) 
i deres mad.   

3,15 

Gennemsnit 

2,70 

3,26 

Kvinder, danskere over 49 år og danskere med en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort, mellemlang eller lang 
videregående uddannelse er generelt mere opmærksomme på indholdet i deres mad end mænd, danskere under 50 år og 
danskere, som maksimalt har gennemført en folkeskole/grundskole eller en gymnasial uddannelse.  
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Opmærksomhed på salt  
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Salt 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne er ikke ret 
opmærksomme på 
indtaget af salt i den mad, 
de spiser.  
 
Flertallet af danskerne på 
6 ud af 10 er kun i nogen 
(32%) eller i mindre grad 
(28%) opmærksomme på 
deres saltindtag. Oveni 
dette er 16% slet ikke 
opmærksomme på 
saltindholdet i deres mad.  
 
Hver fjerde dansker er i 
høj grad (15%) eller i 
meget høj grad (8%) 
opmærksomme på 
saltindholdet i deres mad.  

SALT 

Kvinder (topbox 23%) og mænd (topbox 21%) er stort set lige opmærksomme på deres saltindtag. Opmærksomheden på 
salt stiger med alderen, 18-34 år (topbox 14%), 35-49 år (topbox 19%), 50-64 år (topbox 29%) og 65+ (topbox 35%). Jo 
lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på saltindholdet i deres mad, grund-/folkeskole 
(bottombox 52%), gymnasial uddannelse (bottombox 50%), erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 41%) og kort-, 
mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 35%).  
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Opmærksomhed på kalorier 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Kalorier 

Base (1007)  

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Omkring 4 ud af 10 
danskere er i høj grad 
(24%) eller i meget høj 
grad (13%) 
opmærksomme på 
kalorieindholdet i deres 
mad.  
 
Flertallet på 5 ud af 10 er 
kun i nogen (34%) eller 
mindre grad (14%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 10 er slet ikke 
(11%) opmærksomme på 
kalorieindholdet i deres 
mad.  

KALORIER 

Kvinder (topbox 46%) er markant mere opmærksomme på kalorier end mænd (topbox 30%). Alder har også indflydelse på 
kalorieopmærksomheden, idet danskere over 49 år er en del mere opmærksomme herpå end danskere under 50 år. Jo 
lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på kalorieindholdet i deres mad - grund-
/folkeskole (bottombox 33%), gymnasial uddannelse (bottombox 31%), erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 24%) og 
kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 18%).  
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Opmærksomhed på sukker 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Sukker 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

4 ud af 10 danskere er i 
høj grad (26%) eller i 
meget høj grad (15%) 
opmærksomme på 
sukkerindholdet i deres 
mad.  
 
Flertallet på 5 ud af 10 
danskere er kun i nogen 
(34%) eller mindre grad 
(14%) opmærksomme på 
dette.  
 
1 ud af 10 er slet ikke (8%) 
opmærksomme på 
sukkerindholdet i deres 
mad.  

SUKKER  

Kvinder (topbox 46%) er en del mere opmærksomme på sukkerindholdet i deres mad end mænd (topbox 35%). 
Opmærksomheden på sukker stiger med alderen, 18-34 år (topbox 34%), 35-49 år (topbox 38%), 50-64 år (topbox 47%) og 
65+ (topbox 51%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på sukkerindholdet i deres 
mad - grund-/folkeskole (bottombox 31%), gymnasial uddannelse (bottombox 26%), erhvervsfaglig uddannelse 
(bottombox 21%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 16%).  
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Opmærksomhed på fedt 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Fedt 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne er delt i to 
nogenlunde lige store 
lejre set i forhold til, hvor 
meget de går op i 
fedtindholdet i deres 
mad. 
 
47% er i høj grad (32%) 
eller i meget høj grad 
(15%) opmærksomme på 
fedtindholdet i deres 
mad.  
 
43% er kun i nogen (32%) 
eller i mindre grad (11%) 
opmærksomme på 
fedtindholdet i deres 
mad.  

FEDT  

Kvinder (topbox 55%) er markant mere opmærksomme på fedtindholdet i deres mad end mænd (topbox 39%). 
Opmærksomheden på fedt stiger med alderen, 18-34 år (topbox 38%), 35-49 år (topbox 42%), 50-64 år (topbox 54%) og 
65+ (topbox 66%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på fedtindholdet i deres 
mad - grund-/folkeskole (bottombox 28%), gymnasial uddannelse (bottombox 21%), erhvervsfaglig uddannelse 
(bottombox 17%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 11%).  
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Opmærksomhed på mættet fedt 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Mættet fedt 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre 
grad op i indtaget af 
mættet fedt i den mad, de 
spiser. 
 
3 ud af 10 danskere er i 
høj grad (21%) eller i 
meget høj grad (12%) 
opmærksomme på 
indholdet af mættet fedt i 
deres mad.  
 
Flertallet på 5 ud af 10 er 
kun i nogen (31%) eller 
mindre grad (18%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 8 er slet ikke (13%) 
opmærksomme på 
indholdet af mættet fedt i 
deres mad.  

MÆTTET  
FEDT  

Kvinder (topbox 37%) er lidt mere opmærksomme på indholdet af mættet fedt i deres mad end mænd (topbox 30%). 
Opmærksomheden på fedt stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 23%), 35-49 år (topbox 25%), 50-64 år (topbox 
43%) og 65+ (topbox 57%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på indholdet af 
mættet fedt i deres mad, grund-/folkeskole (bottombox 38%), gymnasial uddannelse (bottombox 35%), erhvervsfaglig 
uddannelse (bottombox 33%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 21%).  
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Opmærksomhed på kostfibre 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Kostfibre 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne er delt i to 
nogenlunde lige store 
lejre i forhold til 
indtagelse af kostfibre i 
den mad, de spiser.  
 
4 ud af 10 danskere er i 
høj grad (28%) eller i 
meget høj grad (13%) 
opmærksomme på 
indholdet af kostfibre i 
deres mad.  
 
Lidt flere er kun i nogen 
(33%) eller mindre grad 
(13%) opmærksomme på 
dette.  
 
1 ud af 10 er slet ikke 
(10%) opmærksomme på 
indholdet af kostfibre i 
deres mad.  

KOSTFIBRE 

Kvinder (topbox 46%) er lidt mere opmærksomme på indholdet af kostfibre i deres mad end mænd (topbox 36%). 
Opmærksomheden på kostfibre stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 33%), 35-49 år (topbox 39%), 50-64 år 
(topbox 47%) og 65+ (topbox 52%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på 
indholdet af kostfibre i deres mad - grund-/folkeskole (bottombox 33%), gymnasial uddannelse (bottombox 28%), 
erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 22%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 13%).  
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Opmærksomhed på kulhydrater 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Kulhydrater 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre 
grad op i indtaget af 
kulhydrater i den mad, de 
spiser. 
 
1 ud af 3 danskere er i høj 
grad (21%) eller i meget 
høj grad (11%) 
opmærksomme på 
indholdet af kulhydrater i 
deres mad.  
 
En del flere, 5 ud af 10, er 
i nogen (35%) eller mindre 
grad (18%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 8 er slet ikke (12%) 
opmærksomme på 
indholdet af kulhydrater i 
deres mad.  

KULHYDRATER 

Kvinder (topbox 39%) er mere opmærksomme på indholdet af kulhydrater i deres mad end mænd (topbox 26%). 
Opmærksomheden på kulhydrater stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 29%), 35-49 år (topbox 28%), 50-64 år 
(topbox 36%) og 65+ (topbox 41%). Uddannelse spiller i mindre grad en rolle i forhold til graden af opmærksomhed på 
kulhydrater i maden. Danskere med grundskole/folkeskole (topbox 25%) er dog som undtagelse noget mindre 
opmærksomme på kulhydrater end de øvrige uddannelsesgrupper (topbox mellem 33-38%)   
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Opmærksomhed på proteiner 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Proteiner 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre 
grad op i indtaget af 
proteiner i den mad, de 
spiser. 
 
1 ud af 3 danskere er i høj 
grad (21%) eller i meget 
høj grad (11%) 
opmærksomme på 
indholdet af proteiner i 
deres mad.  
 
En hel del flere, 5 ud af 
10, er i nogen (33%) eller 
mindre grad (18%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 8 er slet ikke (12%) 
opmærksomme på 
indholdet af proteiner i 
deres mad.  

PROTEINER 

Kvinder (topbox 38%) er mere opmærksomme på proteinindholdet i deres mad end mænd (topbox 28%). Danskere over 
49 år er lidt mere opmærksomme på proteinindhold i maden end danskere under 50 år. Uddannelse spiller ikke i 
nævneværdig grad ind på graden af opmærksomhed på proteinindhold i mad.  
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Opmærksomhed på tilsætningsstoffer 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Tilsætningsstoffer 

Ved ikke 

I meget høj grad  
opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre grad 
op i indtaget af 
tilsætningsstoffer i den mad, 
de spiser. 
 
Lidt flere end 1 ud af 3 
danskere er i høj grad (23%) 
eller i meget høj grad (11%) 
opmærksomme på 
indholdet af 
tilsætningsstoffer i deres 
mad.  
 
En del flere, 5 ud af 10, er i 
nogen (29%) eller mindre 
grad (20%) opmærksomme 
på dette. 
 
1 ud af 8 er slet ikke (13%) 
opmærksomme på 
indholdet af 
tilsætningsstoffer i deres 
mad.  

TILSÆTNINGSSTOFFER 

Kvinder (topbox 35%) og mænd (topbox 34%) er lige opmærksomme på indholdet af tilsætningsstoffer i deres mad. 
Opmærksomheden på tilsætningsstoffer stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 28%), 35-49 år (topbox 31%), 50-
64 år (topbox 39%) og 65+ (topbox 50%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på 
indholdet af tilsætningsstoffer i deres mad - grund-/folkeskole (bottombox 43%), gymnasial uddannelse (bottombox 32%), 
erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 34%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 24%).  
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Opmærksomhed på pesticider 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Pesticider 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre grad 
op i indtaget af pesticider i 
den mad, de spiser. 
  
1 ud af 3 danskere er i høj 
grad (18%) eller i meget høj 
grad (16%) opmærksomme 
på indholdet af pesticider i 
deres mad.  
 
En del flere, 4 ud af 10, er i 
nogen (23%) eller mindre 
grad (20%) opmærksomme 
på dette. 
 
1 ud af 6 danskere er slet 
ikke (17%) opmærksomme 
på indholdet af pesticider i 
deres mad.  

PESTICIDER 

Kvinder (topbox 34%) og mænd (topbox 33%) er lige opmærksomme på indholdet af pesticider i deres mad. 
Opmærksomheden på pesticider stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 20%), 35-49 år (topbox 31%), 50-64 år 
(topbox 42%) og 65+ (topbox 52%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på 
indholdet af pesticider i deres mad - grund-/folkeskole (bottombox 44%), gymnasial uddannelse (bottombox 43%), 
erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 38%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 28%).  
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Opmærksomhed miljøafgifte 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Miljøgifte, som tungmetaller 
og dioxiner 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne går i mindre 
grad op i indtaget af 
miljøgifte i den mad, de 
spiser. 
 
Lidt flere end 1 ud af 3 
danskere er i høj grad 
(19%) eller i meget høj 
grad (16%) 
opmærksomme på 
indholdet af miljøgifte i 
deres mad.  
 
Flere, 4 ud af 10, er i 
nogen (22%) eller mindre 
grad (21%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 6 er slet ikke (17%) 
opmærksomme på 
indholdet af miljøgifte i 
deres mad.   

MILJØGIFTE 

Kvinder (topbox 36%) og mænd (topbox 35%) er lige opmærksomme på indholdet af miljøgifte i deres mad. 
Opmærksomheden på miljøgifte stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 20%), 35-49 år (topbox 31%), 50-64 år 
(topbox 46%) og 65+ (topbox 59%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på 
indholdet af miljøgifte i deres mad - grund-/folkeskole (bottombox 44%), gymnasial uddannelse (bottombox 50%), 
erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 38%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 26%).  
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Opmærksomhed på bakterier 
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Sp. 2 Set i forhold til dit helbred, hvor opmærksom er du da på dit indtag af følgende i den mad, du spiser? Bakterier 

Ved ikke 

I meget høj grad opmærksom [5] 

I høj grad opmærksom [4] 

I nogen grad opmærksom [3] 

I mindre grad opmærksom [2] 

Slet ikke opmærksom [1] 

Base (1007)  

Danskerne er delt i to lige 
store lejre, hvad angår 
hvor meget de går op i 
indtagelse af bakterier via 
den mad, de spiser. 
 
4 ud af 10 danskere er i 
høj grad (22%) eller i 
meget høj grad (21%) 
opmærksomme på 
indholdet af bakterier i 
deres mad.  
 
Omkring 4 ud af 10 er i 
kun i nogen grad (23%) 
eller i mindre grad (16%) 
opmærksomme på dette. 
 
1 ud af 8 er slet ikke (13%) 
opmærksomme på 
indholdet af miljøgifte i 
deres mad.  

BAKTERIER  

Kvinder (topbox 46%) er lidt mere opmærksomme på indholdet af bakterier i deres mad end mænd (topbox 38%).  
Opmærksomheden på bakterier stiger i høj grad med alderen, 18-34 år (topbox 22%), 35-49 år (topbox 41%), 50-64 år 
(topbox 55%) og 65+ (topbox 64%). Jo lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på 
indholdet af bakterier i deres mad - grund-/folkeskole (bottombox 32%), gymnasial uddannelse (bottombox 40%), 
erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 27%) og kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse (bottombox 25%).  
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Viden om anbefalede daglige indtag af salt 
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Sp. 4 Hvor mange gram salt anbefales det af myndighederne, at man maksimalt indtager om dagen?  

Ved ikke 

11-12 gram 

9-10 gram 

7-8 gram 

5-6 gram 

3-4 gram 

1-2 gram 

Base (1007)  

Hver femte dansker ved, at den 
anbefalede mængde er 5-6 gram salt 
pr. dag, men lige så mange svarer 3-
4 gram (21%).  
 
Danskerne forekommer generelt lidt 
usikre på den anbefalede mængde 
saltindtag pr. dag, men har dog en 
rigtig god fornemmelse af, at 
mængden ikke overstiger 5-6 gram.  
 
Danskernes usikkerhed kommer 
primært til udtryk ved, at 4 ud af 10 
ikke ved (38%), hvor mange gram 
salt det maksimalt anbefales at 
indtage om dagen. Men at 
danskerne alligevel har en god 
fornemmelse af loftet på det daglige 
saltindtag, udtrykkes ved, at et fåtal 
svarer en højere mængde salt end 
den anbefalede mængde - 7-8 gram 
(5%), 9-10 gram (2%), 11-12 gram 
(0%).   

ANBEFALET MÆNGDE  
5-6 GRAM 

Lige mange kvinder (20%) og mænd (20%) svarer 5-6 gram. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper svarer lidt færre 
mellem 35-49 år (16%) 5-6 gram om dagen. Danskere, som maksimalt har gennemført en gymnasial uddannelse (32%), 
eller som bor hjemme hos deres forældre (28%), svarer 5-6 gram i markant højere grad end de øvrige uddannelsesgrupper 
og danskere i andre familiesituationer.  
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Viden om eget daglige indtag af salt 
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Sp. 5 Det anbefales, at man maksimalt indtager 5-6 gram salt om dagen. Tror du, at du selv spiser mindre eller mere salt, end hvad der 
anbefales af myndighederne? 

Ved ikke 

Meget mere [5] 

Lidt mere [4] 

Ca. som det  
anbefales [3] 

Lidt mindre [2] 

Meget mindre [1] 

Base (1007)  

De fleste danskere er klar over, at 
de ikke spiser mindre salt end den 
anbefalede mængde.  
 
De fleste danskere svarende til 
hver tredje tror, at de cirka spiser 
den anbefalede mængde salt hver 
dag (35%).  
 
Samlet set vurderer lige så mange 
danskere dog, at de spiser lidt 
mere (29%) eller meget mere (5%) 
end den anbefalede mængde salt 
pr. dag.  
 
Hver fjerde vurderer samlet set, at 
de spiser en lidt mindre (18%) 
eller meget mindre (6%) mængde 
salt end den anbefalede pr. dag. 

Lige mange kvinder (topbox 34%) og mænd (topbox 34%) mener, at indtager lidt mere eller meget mere salt end den anbefalede 
mængde på 5-6 gram om dagen. Ud af de øvrige baggrundsgrupper oplever de følgende grupper i højere grad end andre inden for deres 
kategori, at de indtager lidt mere/meget mere salt end den daglige anbefalede mængde (topbox):  

• Unge i alderen 18-34 år (topbox 41%)  
• Danskere fra Hovedstadsområdet (topbox 40%)  
• Samboende uden børn (topbox 38%)  
• Danskere, der af og til (topbox 46%) og sjældent (topbox 43%) forsøger at sænke deres saltforbrug  
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Vurdering af danskernes saltindtag kontra anbefalingerne 
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Sp. 6 Tror du generelt, at danskerne spiser mindre eller mere salt, end hvad der anbefales af myndighederne?  

Ved ikke 

Meget mere [5] 

Lidt mere [4] 

Ca. som det  
anbefales [3] 

Lidt mindre [2] 

Meget mindre [1] 

Base (1007)  

Danskerne er ikke et sekund i tvivl 
om, at den almene dansker 
generelt spiser for meget salt. 
Samlet tror knap 9 ud af 10, at 
danskerne generelt spiser lidt mere 
(43%) eller meget mere (43%) end 
den anbefalede daglige mængde 
salt på 5-6 gram.  
 
Det står i skarp kontrast til, at hver 
tredje dansker efter egen vurdering 
tror, at han eller hun selv kun 
spiser cirka den daglige anbefalede 
mængde salt (35%), mens kun 6% 
mener, at danskerne spiser den 
anbefalede mængde.  
 
I danskernes optik er det meget få 
danskere, der spiser meget mindre 
(1%) eller lidt mindre (1%) end den 
anbefalede mængde salt.  

Flere kvinder (topbox 91%) end mænd (topbox 82%) vurderer, at danskerne generelt spiser lidt mere/meget mere salt end den af 
myndighederne anbefalede mængde. Ud af uddannelsesgrupperne mener færrest med grundskole-/folkeskole-baggrund (topbox 79%), at 
danskerne indtager lidt mere/meget mere salt end anbefalet; de øvrige gruppers topbox-niveau er mellem 88%-90%. Aldersgrupperne er stort 
set lige enige (topbox mellem 81%-88%). Danskere, der slet ikke (78%) er opmærksomme på deres eget daglige saltindtag, eller som aldrig 
forsøger at sænke deres saltindtag (76%) vurderer danskernes daglige saltindtag som værende lavere end danskere, som i højere grad er 
opmærksomme på deres eget daglige indtag af salt, eller som i et eller andet omfang forsøger at begrænse deres eget indtag af salt (topbox 
mellem 84%-92%).  
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Viden om andel af salt fra industrielt forarbejdede fødevarer 
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Sp. 7 Hvor stor andel af det salt, som danskerne indtager, tror du, at der kommer fra industrielt forarbejdede fødevarer (de varer du 
køber, f.eks. brød, kødpålæg, ost, morgenmadsprodukter og færdigretter)?  

Ved ikke 

Mere end 80% 

60-80 % 

40-59 % 

20-39 % 

Under 20 % 

Base (1007)  

Danskerne er ikke i tvivl 
om, at størsteparten af 
den salt, de indtager, 
kommer fra industrielt 
forarbejdede fødevarer.  
 
Samlet tror 8 ud af 10 
danskere, at mellem 40-
100% af danskernes 
saltindtag kommer fra 
industrielt forarbejdede 
fødevarer. Ud af disse 
vurderer flertallet, at 
saltindtaget fra industrielt 
forarbejdede fødevarer 
udgør 60-80% af 
danskernes saltindtag 
(39%).  

Svarene fra de forskellige grupper ligner generelt hinanden meget for dette spørgsmål  
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Viden om den primære kilde til salt i kosten 
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Sp. 8 Hvilke af følgende, tror du, er den primære kilde til salt i kosten? 

Ved ikke 

Salt, der er naturligt  
forekommende i råvarer 

Salt, som tilsættes i forbindelse  
med madlavning eller ved  
spisebordet 

Salt i industrielt forarbejdede  
fødevarer (f.eks. brød, kødpålæg,  
ost, morgenmadsprodukter og  
færdigretter) 

Base (1007)  

8 ud af 10 danskere tror, 
at salt i industrielt 
forarbejdede fødevarer er 
den primære kilde til salt i 
deres kost (81%).  
 
1 ud af 10 tror, at det er 
salt, som tilsættes i 
forbindelse med 
madlavning eller ved 
bordet, der er den 
primære kilde til salt i 
deres kost (10%). 
 
3% tror, at det er salt, der 
er naturligt 
forekommende i 
fødevarer, der er den 
primære saltkilde i deres 
kost.  

”Salt i industrielt forarbejdede fødevarer” svares særligt af:  

• Kvinder (83%) 
• De 50-64-årige (85%) 
• Hovedstadsområdet (85%) 
• Danskere med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse (88%) 
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Viden om, hvorvidt stort indtag af salt har negativ helbredsmæssig indvirkning 
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Sp. 9 Tror du, at for meget salt kan påvirke helbredet negativt? 

Ved ikke 

Nej, slet ikke 

Ja, i mindre grad 

Ja, i nogen grad 

Ja, i høj grad 

Ja (NET) 

Base (1007)  

Danskerne er klar over, at 
et for stort indtag af salt 
kan påvirke helbredet 
negativt. Det tydeliggøres 
ved, at kun 2% svarer, at 
salt ikke har en negativ 
helbredsmæssig 
indvirkning, og at få (6%) 
svarer ved ikke.  
 
Ud af danskerne, der 
kender til salts negative 
indvirkning på helbredet, 
tror 38% i høj grad, at salt 
kan påvirke helbredet. Det 
samme tror 44% af 
danskerne i nogen grad og 
11% i mindre grad.  

Flere kvinder (NET Ja 96%)  end mænd (NET Ja 90%) tror, at et for stort saltindtag kan påvirke helbredet negativt. Aldersgrupperne 
adskiller sig ikke signifikant fra hinanden. Ud af uddannelsesgrupperne tror færrest med grundskole/folkeskole (NET Ja 87%), at for 
meget salt kan påvirke deres helbred i en negativ retning, mens stort set alle med en kort, mellem eller lang videregående uddannelse 
tror dette (NET Ja 98%). I desto højere grad danskerne er opmærksomme på deres eget daglige saltindtag, tror de, at salt kan være 
negativt for helbredet. Det betyder f.eks., at de danskere, der slet ikke (NET Ja 77%) er opmærksomme på deres eget saltforbrug, i 
mindst grad tror, at salt kan have en skadelig indvirkning på helbredet, og at dem, der i meget høj grad (NET Ja 100%) er opmærksomme 
på deres eget saltindtag, alle tror, at salt kan være negativt rent helbredsmæssigt.  
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Viden om risikofaktorer relateret til for stort saltindtag 
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Sp. 10 Hvad tror du, at et for stort indtag af salt kan medvirke til øget risiko for? 

Ved ikke 

Ingen af disse 

Astma 

Osteoporose 

Kræftsygdom 

Hjerte-karsygdomme 

Forhøjet blodtryk 

Base (1007)  

Danskerne er ikke i tvivl 
om, at et for stort 
saltindtag kan medvirke til 
øget risiko for forhøjet 
blodtryk (68%) og hjerte-
karsygdomme (64%).  
 
Få danskere tror, at for 
meget salt kan resultere i 
kræft (6%), osteoporose 
(4%) eller astma (1%).  

Kvinder tror i højere grad end mænd, at for stort saltindtag kan føre til forhøjet blodtryk (kvinder 72% /mænd 65%) og hjerte-karsygdomme (kvinder 69% /mænd 
60%). Aldersgrupperne kender stort set lige meget til risikoen for forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme som følge af for stort saltindtag. Men ud af 
aldersgrupperne mener markant flest unge mellem 18-34 år (11%), at for meget salt kan føre til kræftsygdom (de øvrige aldersgrupper mellem 2%-6%) og 
osteoporose (7% - de øvrige aldersgrupper mellem 2%-4%). Ud af urbaniseringsgrupperne mener klart flest fra Hovedstaden (75%), at for meget salt kan resultere i 
forhøjet blodtryk. Færrest med grundskole/folkeskole (60%) kender til risikoen for forhøjet blodtryk grundet for stort saltindtag, mens flest med kort, mellemlang 
eller lang videregående uddannelse (77%) kender denne risiko. I jo højere grad danskerne er opmærksomme på eget saltforbrug, selv forsøger at begrænse dette og 
har viden om, at for meget salt kan være negativt for helbredet, i desto større omfang har de kendskab til sammenhængen mellem for stort saltindtag og risikoen for 
forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme.  
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Egen adfærd vedrørende salt 



Opmærksomhed på dagligt indtag af salt  
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Sp. 3 I hvilken grad er du opmærksom på, hvor meget salt du indtager om dagen?  

Ved ikke 

I meget høj grad [5] 

I høj grad [4] 

I nogen grad [3] 

I mindre grad [2] 

Slet ikke [1] 

Base (1007)  

Danskerne er kun i mindre 
udtalt grad bevidste om 
deres daglige indtag af 
salt. Det ses ved, at kun 
hver femte dansker i høj 
grad (13%) eller i meget 
høj grad (6%) er 
opmærksom på deres 
daglige indtag af salt.  
 
Flertallet af danskere på 6 
ud af 10 er omvendt kun i 
mindre (29%) eller i nogen 
grad (34%) 
opmærksomme på, hvor 
stor en mængde salt, de 
dagligt indtager, mens 
16% faktisk slet ikke er 
opmærksomme på dette.  

Kvinder (topbox 19%) og mænd (topbox 19%) er lige opmærksomme på deres daglige indtag af salt. Sammenlignet med 
danskere under 50 år er danskere over 49 år dobbelt så opmærksomme på, hvor meget salt de indtager om dagen. Jo 
lavere uddannede danskerne er, i desto lavere grad er de opmærksomme på deres dagligt indtagne mængde af salt - 
grund-/folkeskole (bottombox 51%), gymnasial uddannelse (bottombox 64%), erhvervsfaglig uddannelse (bottombox 45%) 
og kort, mellemlang og lang videregående uddannelse (bottombox 34%).  
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Sp. 11 Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? 

Ved ikke 

Jeg forsøger aldrig  
at sænke mit saltforbrug 

Jeg forsøger sjældent  
at sænke mit saltforbrug 

Jeg forsøger af og til  
at sænke mit saltforbrug 

Jeg forsøger ofte  
at sænke mit saltforbrug 

Jeg forsøger altid/næsten altid  
at sænke mit saltforbrug 

Base (1007)  

Danskerne gør ikke en 
særlig indgående indsats 
for at sænke deres 
saltforbrug.  
 
Samlet forsøger 2 ud af 3 
danskere kun af og til 
(26%), sjældent (24%) 
eller aldrig (15%) at 
sænke deres saltforbrug.  
 
1 ud af 3 danskere 
forsøger ofte (18%) eller 
altid/næsten altid (12%) 
at sænke deres 
saltforbrug.  

Kvinder gør en lidt større indsats end mænd i forhold til altid/ofte/af og til at sænke deres 
saltforbrug. Danskere over 49 år er markant mere opmærksomme på altid/ofte/af og til at 
sænke deres saltforbrug end danskere under 50 år.  
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Sp. 12 Hvad gør du for at reducere saltindholdet i din mad? 

Base: Forsøger at  
reducere saltindhold  
i egen mad (802)  

Ved ikke 

Andet 

Kigger på saltindholdet  
i næringsdeklarationen 

Går efter Nøglehulsmærkede 
 produkter, når jeg køber ind 

Spiser mindre af de fødevarer, der  
bidrager med meget salt (f.eks. brød,  

kødpålæg, ost og færdigretter) 

Laver eller bager selv mad, så jeg  
ved, hvor meget salt der er i 

Spiser mindre af meget saltede  
fødevarer (f.eks. chips, saltede  

nødder, salte kiks mv.) 

Tilfører ikke maden ekstra  
salt, inden jeg spiser den 

Salter mindre,  
når jeg laver mad 

Smager på maden,  
før jeg salter den 

Den bedste metode til at 
reducere saltindholdet i 
egen mad er uden tvivl at 
smage på den, før man 
salter den. Den metode 
anvender 61% af de 
danskerne, der i en eller 
anden grad, forsøger at 
mindske saltindholdet i 
deres mad.  
 
43% salter mindre, når de 
laver mad, og 37% tilfører 
ikke maden ekstra salt, 
inden de spiser den.  
 
17% går efter 
Nøglehulsmærkede 
produkter, når de køber ind.  
 
10% kigger på saltindholdet i 
næringsdeklarationen. 

En del flere kvinder end mænd gør følgende for at reducere saltindholdet i deres mad: 

• Salter mindre, når de laver mad (kvinder 48%/mænd 37%) 
• Laver eller bager selv maden, så de ved, hvor meget salt der er i (kvinder 33%/mænd 27%)  
• Spiser mindre af de fødevarer, der bidrager med meget salt (kvinder 25%/mænd 16%)  
• Går efter Nøglehulsmærkede produkter, når de køber ind (kvinder 20%/ mænd 13%) 

I takt med alderen begynder danskerne at smage mere på maden, inden de salter den, og at spise mindre af de meget saltbidragende 
fødevarer. Ud af aldersgrupperne  går flest i alderen 18-34 år (19%) og 50-64 år (20%) efter Nøglehulsmærkede produkter, når de køber ind.  
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Sp.13 Hvis du fik at vide, at du spiser for meget salt, hvor sandsynligt er det da, at du vil forsøge af spise mindre salt? 

Ved ikke 

 Meget sandsynligt [5] 

 Sandsynligt [4] 

 Hverken sandsynligt  
eller usandsynligt [3] 

 Usandsynligt [2] 

 Meget usandsynligt [1] 

Base (1007)  

Danskerne vil være meget 
påvirkelige overfor at 
reducere deres saltindtag, 
hvis de bliver bekendte 
med, at de spiser for 
meget salt. 
 
7 ud af 10 danskere 
tilkendegiver samlet set, 
at det er sandsynligt 
(47%) eller meget 
sandsynligt (25%), at de 
vil spise mindre salt, hvis 
de finder ud af, at deres 
saltindtag er for stort.  

Det er mere sandsynligt, at de danske kvinder (topbox 77%) end de danske mænd (topbox 67%) vil forsøge at spise 
mindre salt, hvis de finder ud af, at de spiser for meget salt. Ud af aldersgrupperne er der størst sandsynlighed for, at 
danskerne over 49 år vil spise mindre salt (50-64 år topbox 76% og 65+ år topbox 86%). Det er mindst sandsynligt, at 
danskere med grundskole/folkeskole (topbox 61%) vil ændre deres adfærd i forhold til salt, og mest sandsynligt, at 
danskere med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse vil ændre deres saltadfærd (topbox 80%).  
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Sp. 14 Hvis der fandtes madvarer f.eks. brød eller pålæg, som indeholder mindre salt end andet brød eller pålæg, hvor sandsynligt er det 
da, at du vil vælge et sådan produkt? 

Ved ikke 

 Vil helt sikkert  
vælge et sådan produkt [5] 

 Vil sandsynligvis  
vælge et sådan produkt [4] 

 Vil måske/måske ikke  
vælge et sådan produkt [3] 

 Vil sandsynligvis ikke  
vælge et sådan produkt [2] 

 Vil helt sikkert ikke  
vælge et sådan produkt [1] 

Base (1007)  

Danskerne er på ingen 
måde afvisende over for 
at vælge madvarer med et 
lavere saltindhold end 
tilsvarende produkter 
inden for samme kategori. 
Kun 1 ud af 20 vil helt 
sikkert ikke (1%) eller 
sandsynligvis ikke (5%) 
vælge en sådan produkt.  
 
Halvdelen af danskerne vil 
til gengæld sandsynligvis 
(38%) eller helt sikkert 
(11%) vælge et produkt 
med et lavere saltindhold.  
 
4 ud af 10 vil måske (38%) 
vælge et produkt med et 
lavere saltindhold end 
tilsvarende produkter.  

Sammenlignet med mænd (topbox 43%) er det mere sandsynligt, at kvinder (topbox 56%) vil vælge madvarer med et 
lavere indhold af salt. Det er også noget mere sandsynligt, at danskere over 49 år end danskere under 50 år vil være 
tilbøjelige til at vælge saltreducerede madvarer. Ud af uddannelsesgrupperne er det mindst sandsynligt, at danskere 
med grundskole/folkeskole (topbox 43%) eller erhvervsfaglig uddannelse (topbox 45%) vil vælge madvarer med mindre 
salt. Valg af saltreducerede madvarer er også mere sandsynligt blandt danskere, som i forvejen i høj grad (topbox 77%) 
eller i meget høj grad (topbox 75%) er opmærksomme på deres daglige indtag af salt.  
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Sp. 15 Hvad kan hjælpe dig med at spise mindre saltet mad?  

Ved ikke 

Det er der ikke noget, der kan 

Andet 

Opskrifter med mindre salt 

En mærkning som Nøglehulsmærket, der viser,  
at saltindholdet er lavere end i tilsvarende  

produkter i samme produktkategori 

Kendskab til alternative  
smagsforstærkere til salt 

At det bliver lettere at se,  
hvor højt indholdet af salt er  

i de produkter, jeg køber 

At industrien sænker  
saltindholdet i produkter 

Base (1007)  

Danskerne er enige om, 
at det primært er 
fødevareindustriens 
opgave at hjælpe dem til 
at spise mindre saltet 
mad. Det skal ske ved, at 
industrien sænker 
saltindholdet i produkter 
(60%) og ved, at det 
bliver lettere at se 
indholdet af salt i 
madvarer (44%).  
 
Hver tredje efterlyser 
kendskab om alternative 
smagsforstærkere til salt 
(31%).  
 
Hver fjerde peger på, at 
en mærkning som 
Nøglehulsmærket (25%) 
kan hjælpe dem til at 
reducere deres 
saltindtag.  

Kvinder er generelt en del mere påvirkelige end mænd i forhold til samtlige af de forskellige foreslåede tiltag. Ud af aldersgrupperne er 
det særligt unge mellem 18-34 år (32%), der efterspørger en mærkning som Nøglehulsmærket, mens aldersgruppen 65+ år (54%) i særlig 
grad efterspørger, at det bliver lettere at se, hvor højt indholdet af salt er i de produkter, de køber. Personer med maksimalt gymnasial 
uddannelse efterspørger i særlig grad en mærkning som Nøglehulsmærket (37%) og kendskab til andre smagsforstærkere end salt (44%), 
mens danskere med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse særligt efterspørger, at industrien sænker saltindholdet i 
produkter (71%), og at det bliver lettere at se, hvor højt indholdet af salt er i de produkter, de køber (51%).  
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We’re a global market research company providing insights for 
brands across the world. Our sector experts help you understand 
your consumers, your industry and the wider world using custom 
research and through syndicated products built upon continuous 
streams of data. 

Hvem er YouGov? 
• YouGov er en professionel analyse- og konsulentorganisation, som 

har været frontløber i anvendelsen af internettet og 

informationsteknologi som dataindsamlingsmedie for markeds- og 

interessentanalyser.  

• Som datterselskab af den børsnoterede analysegruppe, YouGov plc, 

har vi tilgang til over 400 kvalificerede kollegaer og mere end 2,5 

millioner respondenter i store dele af verden. 

 

YouGov i punkter: 

• Smarte og enkle løsninger for at levere det rette 

beslutningsgrundlag i rette tid med effektive 

undersøgelsesmetoder som giver hurtige resultater til en god 

pris. 

• YouGov har gennemført online-undersøgelser siden år 2000 

• Vi har gennemført ca. 15.000 undersøgelser online – flere end 

nogen anden virksomhed i Norden 

• Vi var de første i Norden, som lancerede præcise politiske 

målinger online 

• Vi har 90 ansatte på vore kontorer i den nordiske region 

(København, Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki) 

• International dækning med over 2,5 millioner panelmedlemmer 

på verdensplan. 
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