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Baggrund og formål 

Hvert år bliver mange forbrugere syge af fødevarebakterien 

campylobacter, bl.a. fordi det glipper med hygiejnen, når der 

grilles. På baggrund heraf ønsker Fødevarestyrelsen at få en 

dyberegående kvalitativ indsigt i og forståelse af, hvad, hvor 

ofte og i hvilke situationer, det kan gå galt for nogle 

forbrugere ved grillen. Undersøgelsen har til formål både at 

afdække forbrugernes viden og adfærd omkring 

køkkenhygiejne under madlavning på grill. Fokus er særligt på 

forbrugernes håndtering af råt kød ved grillen og herudover 

på at undgå krydsforurening fra det rå kød til spiseklare 

fødevarer som færdigstegt kød, færdiggrillede grøntsager, 

salat, brød mv.  

 

Mere specifikt er formålet med undersøgelsen:   

 At udforske, identificere og konkretisere forbrugernes 

adfærd vedr. hygiejne i forskellige grillsituationer; når 

forbrugerne griller derhjemme, når man griller på en 

engangsgrill på stranden eller i en park, eller når 

forbrugerne griller på en fælles grill ved større 

arrangementer, hvor man hver især griller sit kød.  

 At afdække, hvad, hvor ofte og i hvilke situationer det 

typisk går galt med hygiejnen i håndteringen af kød i 

relation til krydsforurening fra råt kød til e.g. salat, brød, 

færdigstegt kød mv. under madlavning på grillen? 

 At afdække forbrugernes faktiske adfærd omkring 

hygiejnevaner ved grillen i forhold til deres 

oplevede/erkendelsesmæssige adfærd. 

 Hvad er forbrugernes generelle holdning til og 

viden om gennemstegning, krydsforurening, brug 

af grillredskaber og håndtering af kødsaft fra råt 

kød, når der laves mad ved grillen.  

 At høre om forbrugerne kender til Fødevarestyrelsens 

grillråd (”2 fade, 2 tænger og vask hænder” og ”Hold råt 

kød fra stegt – og fra salat og brød”).  

 

 

3 

Grillundersøgelse 



Indsigter fra observationerne 

 

De 20 observationer og efterfølgende dybdeinterview har givet indsigt i og skabt 

et overblik over: 

 

 Deltagernes holdninger, adfærd og rutiner vedr. hygiejne, når der grilles ved 

forskellige grillsituationer.  

 De områder, hvor der er en generel god viden og adfærd i forhold til 

grillhygiejne. 

 De områder, hvor der er en generel god viden, men hvor adfærden og/eller 

holdningen til hygiejne ved grill ikke lever op til Fødevarestyrelsens 

anbefalinger. 

 De områder, hvor der er en generel manglende viden i forhold til 

Fødevarestyrelsens råd om god grillhygiejne. 

 Forholdet mellem deltagernes faktiske adfærd contra deres oplevede 

adfærd. 
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Holdning 

Oplevet  adfærd 

Viden 

Faktiske adfærd 



2. Sammenfatning 



HOLDNING TIL OG VIDEN OM GRILLHYGIEJNE 
Sammenfatning 1/5  

Hygge og socialt samvær går forud for hygiejnen, når der grilles. 

Undersøgelsen viser, at der er et andet ”regelsæt” i forhold til 

hygiejne, når der grilles sammenlignet med, når der laves mad 

inden for. Det, at grilning foregår ude og ofte er forbundet med 

afslapning og hygge er med til at skabe et mere afslappet forhold 

til hygiejnen. Adfærden omkring hygiejne ved grill afhænger 

derfor i høj grad af de fysiske rammer. Jo mere socialt det er, jo 

dårligere er opmærksomheden på hygiejnen og jo dårligere 

sanitære forhold der er, jo dårligere er hygiejnen.   

 

Generelt er de ældre mere hygiejnebevidste end de yngre, på 

samme måde som kvinderne har en tendens til at være bedre 

end mændene. Hvis der både er mænd og kvinde til stede, er det 

typisk mændene der griller og kvinderne, der står for 

tilberedningen af maden. 

 

Hverdagsgrill i hjemmet: Undersøgelsen viser, at det er 

væsentligt lettere at holde en god hygiejne, når der grilles 

hjemme. Der er ligeledes mere opmærksomhed på hygiejnen, når 

de grilles hjemme, sammenlignet med når der grilles ude eller til 

større fællesarrangementer, hvor det sociale træder i fokus.  

 

Det er særligt de fysiske rammer med bedre sanitære forhold, der 

er medvirkende til at opretholde en god hygiejne. 

Maden tilberedes typisk inde i køkkenet,  grillen er ofte større, 

hvilket betyder, at det er nemmere at opdele maden,  der er 

nemmere adgang til flere redskaber, samt nemmere adgang til 

håndvask etc.   

 

Grill ved fællesarrangementer: Ved fællesarrangementer med 

flere grillmestre er det svært for deltagerne at holde styr på 

redskaber og separering af mad på grill. Det sociale aspekt ved 

grill-arrangementer er især med til at fjerne fokus fra hygiejnen. 

Ved fællesarrangementer, hvor al maden tilberedes ude, sker der 

markant flere fejl end ved fællesarrangementer, hvor det kun er 

den mad, der skal grilles, der medbringes til grillen.  

 

Grill ude i park/strand/gårdhave: Ude bruges der oftest færre 

redskaber, og de sanitære forhold gør, at det er svært at 

opretholde en god hygiejne. Enten tænkes der ikke over hygiejnen, 

eller den nedprioriteres. Oplevelsen er, at det er okay at være 

mindre hygiejnebevidst, når der grilles ude. Maden der grilles er 

imidlertid typisk mere simpel end den mad, der grilles hjemme.  
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HÅNDHYGIEJNE VED GRILL 
Sammenfatning 2/5  

Grøn adfærd: Et fåtal går meget op i håndhygiejne, når de 

griller. De, der gør, er gode til at vaske hænder, sørger for ikke 

at røre maden med fingrene, deler fade og redskaber op og 

passer på med kødsaft. Disse forholdsregler skyldes oftest 

sygdom eller arbejdsrelateret hygiejnekendskab. Denne 

adfærd er kun observeret blandt deltagere, der grillede 

hjemme. 

 

Gul adfærd: Den største gruppe af deltagere har en gul 

adfærd. De har generelt et godt kendskab til håndhygiejne, 

som de (efter sigende) overholder indenfor i køkkenet, når de 

laver mad der, men som de slækker på udenfor. Udenfor har 

de et mere afslappet forhold til hygiejne. Dette begrundes 

med, at de ikke føler, at de er i kontakt med kødet på samme 

måde. En stor del af deltagerne har et andet forhold til, hvad 

rent betyder indenfor i forhold til udenfor. Intentionen om at 

vaske hænder er der, og det sker også – blot ikke altid lige 

efter kontakt med e.g. råt kød. 

 

 

Rød adfærd: Primært observeret hos helt unge deltagere, der 

griller ude. Enten så mangler de helt viden eller også er de slet 

ikke opmærksomme på hygiejnen. Det begrundes med, at 

adgangen til e.g. vand og sæbe er markant mere udfordrende 

ude. Nogle påpeger, at det ville fremstå en smule hysterisk at 

medbringe håndsprit eller vand og sæbe til at vaske hænder. 

 

Håndsprit: Ingen af deltagerne benyttede håndsprit. Ved de 

udvidede observationer i strand/park blev der også kun 

observeret enkelte, der havde håndsprit med.   

 

Brug af karklud/viskestykke/køkkenrulle: Generelt bruger 

deltagerne ikke noget til at tørre hænder med. Når de gør det, 

bliver der til tider ikke skelnet mellem rene hænder eller 

hænder med e.g. kødsaft på. I forhold til spildt kødsaft angiver 

deltagerne at være meget mere opmærksomme på dette inde 

end ude. 
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SPREDNING AF KØDSAFT VED GRILL 
Sammenfatning 3/5  

Generelt er deltagerne opmærksomme på den primære 

berøring med kød, samt spredning af kødsaft. De fleste holder 

sig også til at bruge to forskellige fade til råt og stegt kød. 

 

Deltagerne er dog mindre opmærksomme på den sekundære 

berøring – brug af redskaber etc. Her udtrykkes også tvivl om, 

hvornår man skal skifte fra tang til råt kød til tang til stegt kød. 

 

Her er det også de ældre deltagere, som er bedre end de 

yngre til at holde fokus på hygiejnen. 

Logisk nok er det nemmere ved større grill at holde kød og 

grønt adskilt på grillen – derfor er det oftest hjemme, at 

dette overholdes. Det er dog oftere af hensyn til det praktiske 

end af hygiejnehensyn. 

 

Det er derfor oftest udenfor hjemmet og på engangsgrill, at 

de forskellige tilberedte og rå madvarer kom i berøring med 

hinanden på grillen. 

 

Skærebrætter blev kun brugt ved grill hjemme, og her var 

deltagerne generelt opmærksomme på at rengøre dem efter 

berøring med råt kød, omend der var forskellige grader af 

opvask. 
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GENNEMSTEGNING AF KØD  
Sammenfatning 4/5  

Hakkebøf og bøffer: Generelt mener deltagerne, at både 

hakkebøffer og bøffer skal spises rare/medium rare. Enten er 

de ikke klar over, eller også er de ligeglade med, at det kan 

være sygdomsfremkaldende at spise hakkebøffer røde. 

Risikoen for at blive syg vurderes som værende lav. 

 

 Generelt tjekkes oksekøb på gefühlen, ofte fordi 

det ses som synd at skære i kødet. 

 Ved større stege angiver flere af deltagerne 

imidlertid at bruge stegetermometer – dette 

gælder uanset, hvilken slags kød det er. 

 Nogle anvender ‘håndtricket’ til at tjekke, hvor 

meget kødet har fået. 

 En stor del er uvidende om, hvor meget det 

anbefales at stege kødet. De mener dog, at der er 

stor forskel på oksekød i forhold til kylling og 

svinekød. 

Kylling og svinekød: I modsætning til ved oksekød er langt 

størstedelen af deltagerne her opmærksomme på, at 

gennemstege kyllingen.  

 Flere angiver at ville skære igennem kylling for at 

tjekke, om det er gennemstegt.  

 De fleste giver også udtryk for, at svinekød bør 

gennemsteges. 

 

Pølser er det mest populære grillmad. Her foretrækker 

deltagerne generelt, at de er gennemstegte. De skal helst 

være sprukne og knasende. 

 

Branket og forkullet kød: Omend en sjælden hændelse, så 

blev helt forbrændt kød generelt smidt ud. Flere var dog 

ligeglade med, om kødet var blevet branket. Dette sås 

nærmere som værende en del af grill-oplevelsen. Typisk blev 

‘det sorte’ skrabet væk, før kødet blev spist. 
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FØDEVARESTYRELSENS GRILLRÅD 
Sammenfatning 5/5  

Kendskab til grillrådene:  

 Stort set ingen af deltagerne kendte til 

fødevarestyrelsens grillråd. 

 Dette til trods blev de til dels fulgt og set som 

værende ‘sund fornuft’. 

Holdning til grillrådene: 

 Generelt angav deltagerne, at rådene gav god 

mening og var simple og nemme. 

 Det blev dog nævnt, at det i praksis kan være 

svært at overholde. Bl.a. i forhold til at blande 

tænger sammen, etc. 

 Derudover opleves det ikke af deltagerne som, at 

grill udgør en særligt stor fare i forhold til 

hygiejne.  

 

Grillkampagne: Deltagerne anbefalede forskellige ting til de 

fremadrettede grillkampagner: 

 Brug af sociale medier, fokus i sommerperioden, 

sjov, humor, og informationer direkte på 

emballagen var nogle af rådene. 

 Derudover blev det nævnt at et større fokus på 

faren omkring hygiejnen evt. ville have en effekt.  
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3. Holdning til og viden om 
grillhygiejne 
 De tre hygiejne grupper 
 Hygiejnebevidsthed ved forskellige grillsituationer 
 Hygiejnebevidsthed ved hverdagsgrill hjemme 
 Hygiejnebevidsthed ved grill til fællesarrangementer 
 Hygiejnebevidsthed ved grill udenfor 
 Hygiejnebevidsthed ved forskellige grilltyper 

 
 



De tre hygiejne grupper 

 

 

 

Den meget hygiejniske gruppe 

Denne gruppe består af dem, der har stor fokus på grillhygiejne og hygiejne omkring madlavning 

generelt. Deltagerne i denne gruppe har et indgående kendskab til hygiejne ved grill. Det er imidlertid 

tydeligt fra undersøgelsen, at når det kommer til grillning, så er der mange, der ændrer den adfærd, 

de ellers ville udøve under madlavning i et køkken. Grillning bliver anset som en social aktivitet, som 

ofte ikke er underlagt de samme hygiejneregler, som inde i køkkenet. Derfor er der meget få 

deltagere, der hører til den grønne gruppe.  

 Typisk er det personer, der af den ene eller anden årsag har særlig interesse i hygiejne, enten pga. 

sygdom eller arbejde.  

 

Den moderate hygiejniske gruppe 

Den moderate gruppe består af dem, der har en moderat holdning til grillhygiejne. Deltagerne i denne 

kategori har et generelt kendskab til hygiejne ved madlavning, som af forskellige årsager bliver 

nedprioriteret, når madlavningen flyttes ud til grillen.   

 Langt de fleste deltagere tilhører denne kategori. Denne gruppe består både af deltagere, der 

generelt har en moderat holdning til hygiejne omkring madlavningen, samt dem der normalt 

prioriterer en god madhygiejne,  men slækker på grillhygiejnen.  

 

Den lemfældige hygiejniske gruppe 

Den lemfældige hygiejniske gruppe består af dem, der generelt ikke tillægger grillhygiejne megen 

betydning. På trods af, at deltagerne har et generelt kendskab til grillhygiejne, så udøves den ikke. 

Adfærd omkring grillen, der kan karakteriseres som gul eller grøn adfærd sker i højere grad af 

praktiske årsager, end af hensyn til hygiejnen.  

 Der er flere, der under observationerne udøver rød adfærd på nogle områder. Det er dog de 

færreste, der fuldt ud har dårlig og lemfældig hygiejne adfærd ved grillen. De få af deltagerne der 

hører under denne kategori, er ofte de helt unge, som griller udenfor hjemmet.  
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”Jeg bruger kun én 
tang. Det bliver jo 
brændt af” (Mand 

34 år). 

”Hvis jeg taber 
grilltangen på 

græsset herude, så 
tager jeg den bare 
op, ryster den og 
bruger den igen” 

(Mand 26 år).  

”Jeg er jo nok til 
den lidt ekstreme 

side, når det 
kommer til 

hygiejne. Selv ved 
grillpølser, der jo 
ikke er rå, skifter 

jeg fad” (Mand 46 
år). 



Hygiejnebevidsthed ved forskellige 
grillsituationer 
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Generelt er der stor forskel på adfærden omkring grillen alt efter, hvilken grillsituation 

deltagerne befinder sig i. Undersøgelsen tegner et billede af, at der tages mest højde for 

grillhygiejnen, når der grilles i hjemmet, hvorimod grill i park, gård eller strand er der, hvor der 

slækkes mest på hygiejnen. 

 

 Gældende for alle grillsituationer er, at de er socialbetingede situationer, hvor fokus er på 

sammenværet, og hvor der er afsat tid til grillningen. Ingen af deltagerne griller alene, eller 

når de har travlt.  

 

 Hygiejnebevidstheden ved grill er generelt højere hos deltagerne over 25 år, mens de 

yngre deltagere generelt ikke tænker så meget over grillhygiejnen.   

 

 Undersøgelsen viser en tendens til, at mænd er mere afslappede i forhold til hygiejnen ved 

grill end kvinder. Kvinderne – især de lidt yngre har dog en tendens til også at slække mere 

på hygiejnen, når de griller udenfor hjemmet.  

 

 Undersøgelsen peger desuden på, at hygiejnebevidstheden og en korrekt hygiejnisk 

adfærd hænger sammen med de omstændigheder, der grilles i. Jo mere socialbetinget 

grillsituationen er, jo lavere er fokus på hygiejnen, og jo længere afstand til sanitære 

forhold, jo dårligere er hygiejnen.        



Hygiejnebevidsthed ved hverdagsgrill 
hjemme 
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Grill i hjemmet: 

Generelt blev der observeret en god hygiejnebevidsthed ved grill hos deltagerne på +25 år, der grillede 

hjemme. Blandt de yngre deltagere var opmærksomheden og viden omkring grillhygiejnen lavere. De 

fysiske rammer ved at grille hjemme er især medvirkende til at højne hygiejneniveauet.     

 Kendetegnende for grill i hjemmet er, at der i de fleste tilfælde er relativ nem adgang til køkkenet og 

de redskaber, der er brug for, for at holde en ordentlig grillhygiejne.  Herudover er madhåndteringen 

ude ved grillen generelt forholdsvis simpel, da maden typisk tilberedes i køkkenet, inden den skal 

grilles. 

 Ved grillsituationer i hjemmet er der ofte en rutinepræget arbejdsopdeling, hvor manden står 

for selve grillningen, mens kvinden klargør den mad, der skal grilles samt den øvrige mad. 

 Det er ligeledes ved grill i hjemmet, at det mest varierede grillmad bliver lavet, da det er nemt at 

tilberede og klargøre inde i køkkenet og ikke skal fragtes langt. 

 En stor del af deltagerne har også enten en stor grill eller flere griller, hvilket gør det lettere at holde 

madvarerne adskilt.  

 Størstedelen af deltagerne gør enten grillen rent inden eller efter de har grillet. Herudover er der 

flere af især de lidt ældre og mere erfarne grillmestre, der går meget op i, at grillen skal varmes 

igennem inden brug for at dræbe bakterier.  

 Der er typisk kun én grillmester, når der grilles hjemme i hverdagen, hvilket er med til at mindske de 

hygiejniske ”fejl” sammenlignet med observationerne, hvor der er flere grillansvarlige. 

 

 Der er generelt godt styr på redskaberne, når der grilles hjemme. Den største ”synder” er 

håndhygiejnen, som der under nogle af observationerne bliver slækket på, når først deltagerne står 

ude ved grillen. Håndhygiejnen er imidlertid langt bedre end ved observationerne, hvor der grilles 

uden for hjemmet.  

 
 
 
 
 

”Jeg er meget 
opmærksom på 

håndvask efter at 
have rørt ved råt 

kød, men det 
skyldes jo også at 

jeg ikke tåler 
enzymer fra kød” 

(Mand 44 år). 



Hygiejnebevidsthed ved grill til 
fællesarrangementer  

Grill til fællesarrangementer 

Grillsituationer til fællesarrangementer medfører ofte et nedsat fokus på grillhygiejnen. Dette hænger 

sammen med, at fællesarrangementer er styret af det sociale samvær, hvor der typisk er alkohol og en masse 

hyggesnak involveret, hvilket er med til at fjerne fokus fra grillhygiejnen.    

 Det er især antallet af grillansvarlige, der kan medføre, at der ikke er det samme overblik over kødet og 

grøntsagerne på grillen. Selv ved fællesarrangementer, hvor der er en primær grillmester, sker der flere 

fejl end ved hverdagsgrill hjemme. Dette skyldes, at gæster osv. ofte ‘hjælper’, og ikke ved f.eks. hvad 

redskaberne før har været brugt til. 

 Til fællesarrangementer, hvor deltagerne hver især griller deres medbragte kød til en fællesgrill, opstår 

der især let uhygiejniske situationer, da overblikket mistes og ingen naturligt har ansvaret. Det sker både i 

forbindelse med kontakt mellem råt og færdiggrillet kød, men også ved fælles brug af grillredskaber.  

 Observationerne viste flere eksempler på, at madvarer lå sammenblandet både udenfor og på 

grillen, ligesom redskaber blev brugt sporadisk til både råt og grillet kød samt grøntsager, idet der 

ikke var styr på, hvem der havde brugt hvad til hvad og hvornår. Herudover har det betydning, at 

folk kender hinanden til private fællesarrangementer, og derved deler eller let kan tillade sig at 

låne hinandens redskaber, ligesom der er tillid til, at der er én, der holder øje med ens mad, hvis 

man ikke lige selv er opmærksom eller er væk et øjeblik.  

 Undersøgelsen viser, at der blandt deltagerne generelt er en større grad af ansvarsfralæggelse i forhold til 

grillhygiejnen, når der grilles uden for ens eget hjem. Flere deltagere nævner, at de regner med, at dem 

der står for grillarrangementet har styr på, at grillen e.g. er ren, og har den rette temperatur mv. 

 Alder og grillerfaring har indflydelse på adfærden. Mens de helt unge ofte helt eller næsten glemmer 

hygiejnen, så har de lidt ældre stadig nogle indgroede vaner. E.g. er der nogle af de lidt ældre deltagere, 

der ved fællesgrill holder redskaberne over grillen for at brænde bakterierne væk, hvis de er i tvivl om, 

hvad de har været brugt til tidligere.     
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”Ved fællesgrill tager 
man jo lidt chancen og 

tænker bare man nu 
ikke bliver syg. Man 

regner ligesom med at 
dem, der står for 

arrangementet, har 
styr på det” (Kvinde 35 

år). 

”Nej. Generelt så synes 
jeg, at stemningen 

omkring en grill også 
indebærer alkohol og 

hygge. Mere 
afslapning, ikke så 

meget hysteri omkring 
hygiejne”  

(Kvinde  28 år). 



Hygiejnebevidsthed ved grill udenfor  
Grill ude i park/strand/gårdhave: 

Når der grilles i park, strand eller andre steder væk fra køkken og håndvask sker der markant flere hygiejniske 

fejl  end ved de øvrige observerede grillsituationer.  

 

 Der er forskel på adfærden i forhold til hygiejne alt efter, om det er unge eller lidt ældre, der griller. De 

ældre er generelt en smule mere opmærksomme på hygiejnen og gør mere ud af det, end de yngre. Der 

er observeret langt flere unge end ældre, der griller ude i strand/park/gårdhave.  

 Rutinerne omkring grillsituationen blandt de unge er ofte fokuseret på at gøre det så nemt som muligt. 

Ofte er grillarrangementet opstået spontant. Derfor har man ofte ikke særligt mange redskaber med eller 

mulighed for at holde hygiejnen. Til gengæld er den mad, der grilles ofte mere simpel, og mange deltagere 

nævner, at de typisk kun vil vælge en slags kød og fravælger grøntsager til grillen.  

 De ældre planlægger i højere grad end de yngre, når de griller ude. Typisk er der medbragt flere remedier 

såsom borde, stole, køkkenredskaber, køletaske mv, som gør det en smule lettere at holde en god 

hygiejne. De fysiske omstændigheder gør imidlertid, at hygiejnen  ofte  glemmes eller nedprioriteres.  

 Der er en generel opfattelse blandt deltagerne om, at når man griller ude, bliver man tilmed nødt til at 

være mindre opmærksom på og konsekvent med hygiejnen. 

 Flere af især de helt unge deltagere indrømmer, at hygiejnen slet ikke er noget, de tænker på, når de 

griller udenfor.  

 Generelt var der ikke særligt mange, der benyttede fællesgrillene i de parker/strande/ejendomme, hvor vi 

observerede. Størstedelen af deltagerne udtaler ligeledes, at de foretrækker at grille på engangsgill eller 

deres egen grill, når de griller ude. Det virker både lettere og mere hygiejnisk. 
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”Normalt, når jeg laver mad i et køkken, så er jeg opmærksom på redskaber, 
men hvis man er ude og grille, har man bare ikke fire spækbræts med. Man 

bliver lidt mere ligeglad, det er bare andre præmisser” (Kvinde 28 år). 

”Jeg kan faktisk 
godt blive lidt 

frustreret over, at 
ens hygiejneforhold 

ikke kan være 
bedre, når man 

griller ude. Men jeg 
gør jo heller ikke 

rigtig noget for at 
forbedre dem. Man 

vil jo heller ikke 
være den hysteriske, 

der sidder med 
vand og håndsprit” 

(Mand, 27 år). ”Helt ærligt, så er vi ret 
ligeglade med hygiejnen når vi 

griller” (Mand 23 år). 



Hygiejnebevidsthed ved forskellige grilltyper  
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 Gasgrill: 

De deltagere, der anvender gasgrill, beskriver det som den nemmeste måde at grille på, da det er nemt og tidsbesparende at 

bruge gasgrill i forhold til kulgrill. Samtidig er det en grill type, hvor mange synes, det er nemt at holde grillhygiejnen. Flere 

oplever, at det er lettere at kontrollere varmen på gasgrill, hvilket betyder, at fødevarer der bliver tilberedt på en gasgrill ikke 

så let bliver branket,  som det kan ske på kul- eller engangsgrill. Det er ligeledes ofte deltagerne med gasgrill, der griller hele 

året rundt.   

 

 Kulgrill:  

Kulgrillen bliver af flere beskrevet som givende den bedste og mest autentiske grillsmag. Det er også på kulgrill at mange 

mener, der er den bedste varme. I forhold til gasgrill er der flere deltagere, der beskriver, at kulgrillen kan være besværlig og 

tager længere tid. De af deltagerne, der har både gas- og kulgrill fortrækker dog at bruge gasgrillen, når maden skal laves 

hurtigt. 

 

 Engangsgrill: 

Engangsgrillen bliver oftest anvendt til grillsituationer i parker, strande eller andre steder, hvor det ikke er muligt at tilgå 

anden form for grill. Engangsgrillen bliver af nogle deltagere beskrevet som en nem måde at grille på. Samtidig giver 

engangsgrillen dog et begrænset tidsrum, hvor der er god varme på grillen. Det resulterer i, at kødet ofte får for hård varme, 

og bliver branket udenpå, men ikke nødvendigvis færdigstegt indeni. Derudover er det ofte det unge segment, som ikke har 

så megen erfaring med at grille, som anvender engangsgrillene. Flere unge deltagere beskriver, at de fortrækker 

engangsgrillen, da de ikke ved, hvordan de skal håndtere gas- eller kulgrill.      

”Mit kød 

bliver 

sjældent 

sort, fordi 

jeg bruger 

gasgrill og 

kan styre 

varmen” 

(Mand 34 

år). 

”Jeg griller sjældent,  

og jeg bruger altid 

engangsgrill. Det er 

den eneste, jeg kan 

finde ud af” 

(Kvinde 21 år). 

”Kulgrill er 

for mig bare 

den rigtige 

måde at 

grille på, det 

er mere 

autentisk og 

så smager 

det bedre” 

(Mand 52 

år). 



4. Håndhygiejne ved grill 
 Håndhygiejne ved grill – grøn adfærd 
 Håndhygiejne ved grill – gul adfærd 
 Håndhygiejne ved grill – rød adfærd 
 Brug af karklud, viskestykke og køkkenrulle  



Håndhygiejne ved grill – grøn adfærd 

Deltagernes viden om håndhygiejne ved grill er generelt god. Der er imidlertid stor forskel på deltagernes 

faktiske adfærd på dette område, ligesom holdningen til vask af hænder under grill også bærer præg af stor 

diversitet. Vi har delt deltagernes håndhygiejne ved grill op i en grøn, gul og rød adfærd.   

 

Den grønne adfærd dækker over et fåtal af deltagerne, der er meget opmærksomme på at holde en god 

håndhygiejne, når de griller. Denne målgruppe har en generel god viden og nogle indgroede rutiner, der gør, at 

håndhygiejnen er i top – også når der grilles. Det er primært familier og lidt ældre deltagere, der tilhører 

denne gruppe. Typisk er det deltagere, der pga. sygdom eller arbejde har ekstra viden eller opmærksomhed på 

håndhygiejne.  

 

 Den observerede adfærd for denne målgruppe er, at hænderne vaskes korrekt, inden deltageren går i 

gang med at grille, og efter berøring med råt kød eller kødemballage. Herudover vasker deltagerne i 

denne målgruppe også hænderne løbende under grillsituationen, hvis behovet opstår. 

  

 Flere af deltagerne i denne målgruppe går ligeledes meget op i ikke at være i direkte berøring med 

madvarerne ude ved grillen. 

 

 Denne grønne adfærd er kun observeret blandt deltagere, der har grillet hjemme, hvor adgangen til 

håndvask har været relativt tæt på. Deltagerne i denne målgruppe giver udtryk for, at de har den samme 

opmærksomhed på håndhygiejnen uanset om de griller hjemme eller ude, men at det kan være sværere 

at holde en så korrekt håndhygiejne, når faciliteterne ikke er til det. Flere påpeger i den forbindelse, at de 

altid har håndsprit med, når de griller ude. 
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”Det er jo sund 
fornuft med god 

håndhygiejne ved 
de forskellige 

grillsituationer” 
(Mand, 52 år). 

”Som du også 
kunne observere, 

så vasker jeg 
hænder hver 

gang, jeg har rørt 
ved noget ude ved 
grillen. Vi er også 

ekstra 
opmærksomme, 

da vi har en 
plejesøn med 
meget dårligt 

immunforsvar” 
(Mand, 46 år). 



Håndhygiejne ved grill – gul adfærd 
Den gule adfærd dækker over dem, der er bevidste om håndhygiejnen, når der grilles, men har et mere 

afslappet forhold til det eller har en faktisk adfærd, hvor håndhygiejnen glemmes eller nedprioriteres af 

forskellige årsager. Den gule adfærd er primært observeret hos deltagere, der har grillet hjemme eller til 

fællesarrangementer, hvor der har været mulighed for håndvask.  

 Den generelle holdning blandt deltagerne, der tilhører denne målgruppe er, at håndhygiejnen 

selvfølgelig er vigtig, men at man samtidig ikke må blive fanatisk, fordi håndhygiejnen enkelte steder 

overses.   

 Observationerne viste, at mens flere af deltagerne i denne målgruppe var meget opmærksomme på 

håndhygiejnen i køkkenet, så havde de et mere afslappet forhold til det ude ved grillen, hvor 

håndhygiejnen let glemmes, når tingene skal gå hurtigt. 

 På trods af, at der ofte ikke er langt til en håndvask, når der grilles hjemme, er det de færreste, der 

benytter en håndvask, når de først er ude ved grillen. Flere begrunder dette med, at de ikke føler, de er i 

direkte berøring med madvarerne, når de griller.  

 Observationerne viste imidlertid, at selvom deltagerne ikke altid selv oplever, at de er i direkte berøring 

med kødet, så er der alligevel flere, der enten lægger kødet på grillen eller vender det med fingrene 

uden efterfølgende håndvask.  

 Flere deltageres egen oplevelse er, at de vasker hænder efter kontakt med råt kød. Dette gør flere 

af deltagerne også, men typisk først efter et stykke tid, hvor de i mellemtiden har været i berøring 

med andre ting og madvarer. Dette hænger igen sammen med, at det ikke virker naturligt at skulle 

løbe frem og tilbage til køkkenet for at vaske hænder, hver gang man har været i berøring med 

maden.  

 Flere er imidlertid ekstra opmærksomme på håndhygiejnen, hvis de har rørt ved råt kyllingekød.  

 Ingen af deltagerne bruger håndsprit under grillsituationen. Et fåtal nævner, at de godt kunne finde på at 

anvende håndsprit. Størstedelen vasker dog hænder efter de er færdige med at grille.  
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”Jeg synes, det er vigtigt 
at vaske hænder under 
madlavningen, men ved 
grill så glipper det nok 
lidt, for man er jo langt 
væk fra en håndvask” 

(Kvinde, 23 år). 

”Det falder bare ikke én 
så naturligt at gå ind og 
vaske hænder, når man 
griller. Jeg forsøger dog 
ikke at røre for meget 

ved maden,  og så 
vasker jeg hænder inden 

jeg spiser” 
(Mand, 52 år). 

”Når jeg først er ude ved 
grillen, tænker jeg ikke 

over håndhygiejne. 
Medmindre jeg har rørt 

ved kylling. Der er jeg ret 
opmærksom” 
(Mand, 34 år). 



Håndhygiejne ved grill – rød adfærd 
Den røde adfærd dækker både over deltagere, der overhovedet ikke tænker over håndhygiejnen, 

men også dem, der er opmærksomme på det, men ikke prioriterer at gøre noget for at sikre en 

god håndhygiejne, når der grilles. Den røde adfærd er primært observeret blandt de yngre 

deltagere, der har grillet i en park/strand eller gårdhave, hvor der ikke umiddelbart var adgang til 

en håndvask.   

 Adfærden blandt denne målgruppe er, at vask af hænder konsekvent undlades både før, 

under og efter der grilles.  

 Den manglende håndhygiejne er ikke et aktivt fravalg men nærmere en, ifølge deltagerne,  

nødvendig undladelse idet de fysiske rammer ikke gør det muligt at vaske hænder.   

 For størstedelen af deltagerne i denne målgruppe er håndhygiejnen ikke noget, der tænkes 

over, når der grilles ude i det fri. Kun enkelte nævner, at det er noget, der har strejfet deres 

tanker, men at de har accepteret, at det er de præmisser, man griller under, når man griller i 

e.g. en park/ på en strand.    

 Flere påpeger, at de tager det forholdsvist afslappet, da de ikke har oplevet at være 

blevet syge. 

 Generelt beskriver størstedelen af deltagerne i denne målgruppe, at det er klart sværere at 

håndtere håndhygiejnen ude end derhjemme. Herudover påpeger flere, at det sociale aspekt 

ved grillsituationen spiller en væsentlig rolle og derved fjerner fokus på håndhygiejnen.  

 Størstedelen af målgruppen angiver, at hvis de føler behov for at rengøre hænderne under 

grillsituationen,  så vil de finde en måde at skylle dem på. Observationerne viste imidlertid, 

at dette ikke var tilfældet.  

 Ingen af deltagerne havde medbragt klud, sæbe eller håndsprit.  
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”Min oplevelse er generelt, 
at os unge slet ikke tænker 
på håndvask, når vi griller 

ude. Det er sådan lidt ude af 
syne – ude af sind” 

(Kvinde, 24 år). 

”Sidst jeg grillede ude med 
nogle venner, sad vi  i 

parken og lavede grillspyd 
med både råt kød og 

grøntsager uden at vaske 
hænder. Det er slet ikke 

noget, jeg har tænkt over. 
Jeg tænkte bare det var 

super hyggeligt” 
(Kvinde, 22 år). 

”Vi tager det ikke så 
højtideligt at vaske hænder, 
når vi griller” 
(Mand, 29 år). 



Brug af karklud, viskestykker og køkkenrulle 

Brug af Karklud, viskestykke og køkkenrulle til aftørring af hænder: 

 Størstedelen af deltagerne anvender hverken en våd karklud eller viskestykke til at tørre hænder i 

ude ved grillen. Enten vasker de hænder i stedet eller udelader det helt. 

 Kun enkelte benytter viskestykket til at tørre hænderne af ved grillen, i stedet for at vaske hænder. 

Enkelte får her tørret beskidte hænder af i samme viskestykke, som også bruges til at tørre 

vaskede hænder i.  

 

Brug af Karklud, viskestykke og køkkenrulle til aftørring af kødsaft: 

 Der var kun enkelte eksempler fra observationerne, hvor der har ligget tydeligt kødsaft ude ved 

grillen. En deltager tørrede det væk med køkkenrulle, en enkelt med klud, mens de øvrige slet ikke 

tørrede det op.   

 I det efterfølgende interview angiver hovedparten af deltagerne imidlertid, at de ville tørre 

kødsaft op med køkkenrulle eller klud. 

 Generelt viste observationerne, at deltagerne var mere opmærksomme på at fjerne evt. spildt 

kødsaft med køkkenrulle eller klud indenfor i køkkenet end ude ved grillen.  
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”Nogle gange husker 
jeg at tage karklud 

med så man lige kan 
tørrer hænder i det. 

Ved faktisk ikke 
hvorfor jeg ikke har 
taget det med ned i 
dag. Tænkte faktisk 
ikke over det, da jeg 

gik ned” 
(Kvinde, 26 år). 

”Jeg ved ikke, hvordan 
jeg skal forklare det, 
men det virker bare 

ikke helt så ulækkert, 
hvis der ligger lidt 
kødsaft udenfor. 

Inden for derimod er 
jeg helt hysterisk  med 

at få gjort rent, hvis 
der ligger noget 

kødsaft” 
(Kvinde, 28 år). 



5. Spredning af kødsaft ved grill 
 

 Opmærksomhed på spredning af kødsaft 
 Brug af forskellige skærebrætter, fade og grilltænger 

 
 

 



 

Spredning af kødsaft 1/2 

  

 Generel opmærksomhed på spredning af kødsaft: Med undtagelse af nogle af deltagerne, der griller ude, 

er deltagerne generelt opmærksomme på spredning af kødsaft ved den primære håndtering af kødet. 

Dette ses bl.a. ved en generel bedre håndvask efter den primære håndtering end ved den sekundære. 

Herudover holder de fleste sig inden for Fødevarestyrelsens råd om at bruge to fade– et til råt kød og et til 

færdigstegt for at undgå spredning af kødsaft.  

 

 Deltagerne er derimod generelt mindre opmærksomme på den øvrige spredning af kødsaft. Det er særligt 

ved den sekundære håndtering af råt kød, når det skal krydres, svøbes i bacon mv., at der sker fejl. 

Herudover viste observationerne eksempelvis, at flere af deltagerne ikke var opmærksomme på, hvor de 

lagde grilltænger eller madpensel, der havde været i berøring med råt kød, ligesom flere brugte fingrene til 

at vende eller rykke rundt på kødet uden efterfølgende håndvask.  

 

 Generelt viste observationerne, at deltagerne der grillede hjemme var bedre til helt at holde det rå kød 

adskilt fra øvrige madvarer, end de deltagere der grillede til udendørs fællesarrangement eller i en 

park/strand/gårdhave.  

 Dette skyldes primært, at det kun er den mad, der skal grilles, der tages med ud til grillen, når der 

grilles hjemme. Herudover har flere en grill med bordplads på hver side af grillen, således at det rå 

kød kan ligge på den ene side og det grillede på den anden.    

 

 De yngre deltagere er typisk mindre opmærksomme på spredningen af kødsaft end de ældre.   

 

 Generelt er deltagerne mere opmærksomme på kødsaften fra kylling end fra øvrigt kød. Dette skyldes 

primært frygten for salmonella. 
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Spredning af kødsaft 2/2 

 Kødemballage: Der var et stort antal deltagere, som ikke var opmærksomme på, hvor de stillede fadet 

eller emballagen, som kødet havde ligget i.  

 Hvor de fleste delagere var meget opmærksomme på selve det rå kød, var der en begrænset 

opmærksomhed på den smittefare, som emballagen reelt har. Især ved fællesarrangementer og i 

park/på strand, hvor man ikke nødvendigvis har hurtig adgang til en skraldespand, blev emballagen 

flere gange efterladt på bordet, hvor der skulle spises, eller i nærheden af det andet mad. 

 

 Spredning af kødsaft på grillen: Det var meget blandet, om deltagerne tænkte over, hvor på grillen, 

de lagde de enkelte madvarer. De, der tænkte over det, gjorde det imidlertid mere af praktiske hensyn 

end hygiejniske. 

 Kun enkelte var opmærksomme på dette af hygiejniske årsager. Disse deltagere er det generelt  

primært pga.  sygdom i familien, eller fordi de er vegetarer og derfor vil undgå sprøjt fra kød. 

 Observationerne viste, at jo større grill jo lettere er det at være hygiejnebevidst. Derfor er det ofte på 

små grille eller engangsgrille, at råt kød kommer i kontakt med færdigstegt kød eller andre fødevare. 

 Enkelte deltagere griller altid kød et sted bestemt sted på grillen og øvrige madvarer et andet.  

 De deltagere der havde gang i flere griller delte ligeledes madvarerne op, således at kød var på 

én grill og øvrige madvarer på en anden.   

 Flere af deltagerne benytter sølvpapir eller foliebakker til at grille øvrige madvarer. Selvom dette  

primært gøres for at undgå, at maden sætter sig fast på grillen, så er det med til at undgå, at det 

kommer i kontakt med råt kød.   

 Flere nævner, at de ikke er så bekymrede for spredningen af bakterier på grill, da temperaturen er så 

høj, at eventuelle bakterier bliver dræbt.  
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Brugen af forskellige skærebrætter, fade og 
grilltænger   

Skærebræt og fade  

 Stort set alle deltagere er bevidste om, at skærebrætter, der er blevet brugt til råt kød, skal holdes adskilt 

fra dem,  der bruges til grøntsager eller vaskes efterfølgende. Graden af, hvordan dette blev holdt i hævd 

var dog forskellig. Hvor én deltager konsekvent skyllede skærebrætter i kogende vand og opvaskemiddel, 

var der andre, som blot vaskede dem op overfladisk. 

 Skærebræt bliver primært brugt, når der grilles hjemme, i gårdhave eller til fællearrangement. Deltagere, 

der griller i park/ på strand medbringer generelt ikke så mange køkkenredskaber.  

 Deltagerne er generelt meget bevidste om at bruge forskellige fade til råt kød og grillet kød. Mange af 

deltagerne tager kødet direkte fra emballagen, således at de kun skal bruge et fad/tallerken til det grillede 

kød.  

 

Grilltænger og andre redskaber  

 Flere af deltagerne bruger kun én grilltang. Blandt disse deltagere var nogle meget konsekvente med 

brugen af denne tang og opmærksom på at ”riste” tangen af på grillen eller vaske den efter kontakt med 

råt kød. Andre brugte grilltangen mere inkonsekvent og skiftevis til råt og gennemstegt kød samt 

grøntsager.  

 Der er samtidig også flere deltagere, som bruger to grilltænger eller en tang og en gaffel/palet. 

Observationerne viste imidlertid, at flere af deltagerne var inkonsekvente med, hvilket redskab de brugte 

til hvad. Flere angav i den forbindelse, at de er i tvivl om, hvornår der skal skiftes fra tangen til det rå kød til 

tangen med det færdigstegte kød.  

 Nogle af deltagerne deler redskaberne op således, at der er en tang til råt og stegt kød og en anden til 

øvrige madvarer.  

 Enkelte bruger  fingrene til at lægge det rå kød på grillen i stedet for at bruge en grilltang.  
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”Vi bruger 
udelukkende kun 1 
tang til alt, ellers 

bruger vi 
hænderne” 

(Kvinde, 24 år). 



Eksempler på gul og rød adfærd 
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Observation med flere 

grillansvarlige: Deltager tager 

tang, da han skal tage kød af 

grillen. Han kigger på sin 

kammerat og siger:” Hvad har 

den her været brugt til?”. 

Kammerat hører det ikke. 

deltageren venter ganske kort 

og siger: ”Nå pyt, det går nok”. 

Herefter tages kødet af grillen 

med tangen, uden deltageren 

er klar over, hvad den har 

været brugt til tidligere. (Mand 

24 år). 

 

Observation i hjem:  De forskellige 

marinader ligger på bordet ved 

grillen.  Der løber marinade ud fra 

posen, som deltageren rører ved 

flere gange uden håndvask. 

Deltageren kigger lige rundt på et 

tidspunkt og siger: ”Gad vide om 

der er en klud nogle steder”. Da 

deltageren konstaterer, at der ikke 

er det, så fortsætter han med at 

grille. Hænderne vaskes dog 

grundigt med sæbe, da deltageren 

er helt færdig med at grille. (Mand 

55 år). 

 

Fra ekstra observation i park: 4 piger 

lavede grillspyd med både grøntsager 

og kød. Både grøntsager og kød 

sættes på spyd med fingrene. Der er 

ingen håndvask efter.  Den ene pige 

rejser sig og går lidt væk, mens hun 

råber til veninden: ”Min skal ikke 

grilles ret meget, kan ikke lide, når 

tomaterne har fået for meget”. 

Veninden tager den af kort tid efter 

uden at tjekke om kødet er færdigt. 

Hun trykker derimod på tomaterne 

(Piger i 20érne). 

 



Eksempler på gul og rød adfærd 
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Observation i park: 

Kyllingen tages fra pakken 

med en gaffel. Gaflen får 

ikke ordentlig fat, og der 

tabes et stykke på bordet, 

hvor deltagerne skal spise. 

Kødet tages igen op med 

gaflen og lægges på grillen. 

Der er ingen 

opmærksomhed på, om der 

ligger kødsaft fra kyllingen, 

og bordet tørres ikke af 

efterfølgende. (Mand 23 år). 

 

Observation i hjem: Håndvasken er meget sporadisk. I 

starten hvor der ordnes grøntsager vaskes de grundigt og 

hænderne vaskes løbende. Nogle gange med sæbe og 

andre gange ikke. Herefter tørres hænderne i viskestykke. 

Ved kødhåndtering vaskes hænderne i starten med sæbe, 

men på et tidspunkt, hvor deltageren skal ud til grillen og 

se til kartoflerne, tager han viskestykket og tørre sine 

fingre af i det, mens de er smurt ind i kyllingesaft. 

Hænderne vaskes med sæbe, da han kommer tilbage, 

hvorefter han fortsætter med at marinere kylling. Mens 

han står og marinerer kyllingen med sine fingre, åbner 

han køkkenlågen, for at tage en tallerken ned til kyllingen, 

han finder krydderier frem og tager trøjen af – alt dette 

uden at vaske fingre. Fingrene vaskes efter kødet er 

blevet tilberedt (Mand 52 år). 

 

Observation i hjem til 

fællesarrangement: Der 

bruges gaffel til råt kød og 

tang til det stegte. Manden 

der primært står for at grille, 

har helt styr på dette.  

Men han går ind i huset på 

et tidspunkt, hvor en anden 

mand vil vende noget af 

kødet, der er ved at være 

stegt. Han bruges den gaffel, 

der er brugt til det rå kød. 

Dette bemærkes ikke af 

nogen. (Mand 58 år). 

 



6. Gennemstegning af kød 
 Gennemstegning af kød 
 Adfærd omkring kød ved grill 



Gennemstegning af kød 1/2 

Observationerne viser, at der er stor forskel på, hvilket kød der grilles, hvordan stegningen 

foretrækkes, og hvordan det tjekkes. Selvom både fisk, spareribs, flæsk, flanksteaks og øvrige 

samt kylling var på grillmenuen, så viste undersøgelsen imidlertid, at pølser og bøffer er den 

helt store favoritspise, når der grilles.  

  

Pølser: 

 Pølser er helt suverænt den mest foretrukne grillmad. Her foretrækkes det, at pølserne er 

godt gennemstegte, gerne sprukne, på grænsen til sorte. 

 

Hakkekød og bøffer:  

 En stof del af deltagerne griller både hele stykker af oksekød, men også hakket oksekød. 

Størstedelen foretrækker, at kødet skal være rare, medium/rare eller medium. Det er i høj 

grad en smagssag.  

 Det er kun enkelte af deltagerne, der foretrækker deres bøf gennemstegt, eller som 

vælger at gennemstege den for at undgå sygdom.  

 Den generelle opfattelse er, at det er synd at ødelægge kødet ved at gennemstege det. 

 Størstedelen af deltagerne er enten ikke klar over, at det kan være sygdomsfremkaldende 

at spise en rød hakkebøf, eller også vurderer de, at risikoen for at blive syg ikke er særlig 

høj. Dette begrundes typisk med, at de aldrig er blevet syge af at spise en rød hakkebøf.   
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”Det er synd at ødelægge 
kødet ved at gennemstege 

det. Det er fuldt bevidst, at jeg 
ikke gennemsteger det” 

(Mand, 56 år). 

”En hakkedreng, den 
skal være rød” 

(Mand, 23 år). 



Gennemstegning af kød 2/2 

Kylling og svinekød: 

 Alle deltagerne foretrækker kyllingen gennemstegt. Dette hænger bl.a. sammen 

med, at der i deltagernes bevidsthed er en nervøsitet over salmonellaforgiftning og 

andre iboende bakterier.  

 Selv nogle af de deltagere, som ellers ikke er opmærksomme på hygiejnen eller 

gennemstegningen af det øvrige kød er opmærksomme på gennemstegningen af 

kylling. 

 Størstedelen af deltagerne foretrækker svinekød gennemstegt. Et fåtal giver udtryk 

for, at det ikke behøver at være gennemstegt.  

 

Generelt: 

 De fleste af deltagerne er, med undtagelse af kylling,  uvidende om, hvor meget det 

anbefales at grille/gennemstege kødet. Ved hele stege tjekkes dette typisk på 

internettet.   

 Få giver udtryk for og sætter spørgsmålstegn ved, om kødet ikke bare altid 

anbefales gennemstegt. Generelt er opfattelsen, at det er vigtigst, at kylling og til 

dels svinekød gennemsteges, mens oksekød er knapt så vigtigt.  

 Observationerne viste ligeledes, at kylling og svinekød generelt blev gennemstegt i 

tråd med Fødevarestyrelsens anbefalinger. Oksekød og særligt hakket oksekød blev 

derimod ikke altid stegt efter Fødevarestyrelsens anbefalinger.    
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”Jeg har haft 
salmonellaforgiftningen, fordi jeg 

spiste kylling, der ikke var 
færdigstegt. Jeg tog det ikke så 
seriøst før, men det gør jeg nu” 

(Mand 24 år). 

”Jeg ved ikke, hvor meget man 
anbefaler at grille kødet, udover at 
kylling skal være gennemstegt. Men 

har sådan en tommelfingerregel, 
der hedder kylling gennemstegt, 

svinekød også helst, mens oksekød 
gerne må være lidt rødt” (Mand 24 

år). 



Adfærd omkring kød ved grill  

Hvordan tjekkes kødet?  

 Flere tjekker ikke specifikt, hvordan kødet er stegt, da de mener, at de har så stor grillerfaring, 

at det kan tjekkes på ”gefühl”. Det skyldes hos nogle, at de ikke ønsker at skære i og 

”ødelægge” kødet. 

 Størstedelen angiver imidlertid,  at de ved grillning af store stege mv. anvender et 

stegetermometer. 

 Nogle af deltagerne anvender ”håndtricket” til at vurdere, hvor meget kødet har fået. 

 Dele af deltagerne skærer i kødet for at tjekke stegning. Flere udtaler e.g., at de ofte lige 

skærer  i kyllingen for at tjekke, om den er gennemstegt. 

  

Branket og forkullede kød: 

 Observationerne viste kun enkelte tilfælde, hvor kødet var brændt så meget på, at det ikke 

kunne spises. Her valgte deltagerne generelt at smide kødet ud. Der var derimod flere, der  

valgte at spiste kød, der var en smule branket. 

 Størstedelen af deltagerne fortæller, at det indimellem sker, at kødet eller øvrige madvarer 

bliver branket, når de griller. De fleste angiver i den forbindelse, at de spiser maden, selvom 

den er lidt branket eller forkullet. Det skal være meget brændt, før deltagerne ville vælge at 

smide maden ud.  

 Kun enkelte angiver, at de ikke ville spise branket mad. Men dette skyldes typisk, at de 

ikke bryder sig om smagen.   

 Flere af deltagerne mener, at en del af charmen og smagen ved grillmad er, at det gerne må 

være lidt branket og sort.  

 Typisk skrabes det forkullede væk inden det spises.  
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”Jeg ved godt, det ikke er så 
sundt med branket kød, men 
rigtig grillmad skal være sort. 

Det er trods alt relativt få 
gange om året jeg griller, så 

tænker vi udsætter kroppen for 
værre ting end det” 

(Mand, 27 år). 

”Håndtricket” 

”Jeg har grillet en del gange. Så 
jeg ved altså godt, hvornår det er 

færdigt og ikke færdig” 
(Mand, 29 år). 



7. Fødevarestyrelsens grillråd 
 Opfattelse af grillrådene 
 Grillkampagne - anbefaling 



Opfattelsen af grillrådene 

Kender deltagerne grillrådene. Bruger de dem?  

 Kun en enkelt deltager kender grillrådene om ”2 fade, 2 tænger – og vask så hænder”. De resterende 

deltagere kender dem ikke og har aldrig hørt om dem. 

 

 Selvom flertallet ikke kender grillrådene specifikt, anvender dele af deltagerne stadig de 2 fade, 2 tænger 

og håndvask. Dele af deltagerne udtaler i den forbindelse, at det er sund fornuft at anvende grillrådene, 

på trods af de ikke kender dem.  

 

 

Hvad synes deltagerne om grillrådene?  

 Flere deltagere synes de er gode, men at det i praksis kan være let at blande de 2 tænger sammen.  

 

 Da deltagerne blev gjort opmærksomme på grillrådene i dybdeinterviewene, gav flere af deltagerne 

udtryk for, at de var simple, nemme at huske og gav god mening.  

 

 Et fåtal af deltagerne synes de var kedeligeog udtaler, at det ikke er noget, de kommer til at bruge i 

praksis.   

 

 Generelt er der flere af deltagerne, der gerne vil oplyses bedre. De fleste har en oplevelse af, at grillning 

ikke udgør den store hygiejniske fare, da de hverken kender nogen eller selv har været syge.   
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Grillkampagne - anbefalinger 

Følgende er idéer fra deltagerne om, hvordan Fødevarestyrelsen fremadrettet kan gøre opmærksom på grillkampagner. 
Udtalelserne er kategoriseret i følgende: 

 

 

 Informationer hæftet på kødemballage / grillmad  

 

 Sociale medier - Facebook-kampagner mv.   

 

 Sjove og humoristiske grillkampagner  

 

 Generelle TV-kampagner, særligt i madprogrammer med TV-kokke 

 

 Kampagner i og omtale i dagspressen  

 

 Sætte fokus på, hvor farligt og uhygiejnisk det er, såfremt grillrådene ikke anvendes  

 

 Centrér grillrådene i sommerperioden 
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8. Metode 
• Undersøgelsesmetode- og teknik 



  
  

Deltagere 

MEGAFON har efter aftale med Fødevarestyrelsen gennemført 20 observationer med efterfølgende dybdeinterview hos et 

repræsentativt udvalg af danske borgere i aldersgruppen 20-70 år. I rekrutteringen er der vægtet en spredning på geografi, alder, 

uddannelsesniveau og erfaring inden for grill. Deltagerne er rekrutteret på baggrund af MEGAFONs onlinepanel, derudover er der 

benyttet netværksrekruttering. Der er ikke blevet rekrutteret med spredning på køn, da undersøgelsen tager udgangspunkt i, hvem 

der normalt står for at grille i de forskellige grillsituationer, uafhængigt af køn.  

 

Observationer og dybdeinterview 

Observationerne er gennemført under forskellige grillsituationer, hjemme hos deltagerne på almindelig grill, i en park eller på strand 

med ´mini-grill´ eller engangsgrill, til større arrangementer  på fællesgrill- med flere ‘grill-mestre’. Observationerne blev efterfulgt af 

ca. en times dybdeinterview.  

Observatørerne har benyttet samme observationsskema for at opnå en så ensartet observation og afrapportering som muligt. 

 

Tilsammen har observationer og efterfølgende dybdeinterview  typisk haft en varighed af 2½-3 timer.  
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 Undersøgelsesmetode- og teknik 1/2 

MEGAFON er medlem af FMD (Foreningen af Markedsanalyseinstitutter i Danmark) 
samt ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge disse 
organisationer knytter sig til god etik inden for gennemførelse af markedsanalyser. 
Herudover er MEGAFON forpligtet til at overholde de af FMD og ESOMAR vedtagne 
kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). 



Undersøgelsesmetode- og teknik 2/2  
Metoden 

Ved hver observation havde observatøren en person, de primært observerede. De øvrige tilstedeværendes adfærd blev imidlertid også 

observeret og noteret i det omgang, det var muligt. Foruden interview med den primært  observerede, så blev der under størstedelen af 

observationerne også gennemført et fællesinterview med alle deltagerne. Dette var med til bidrage med yderligere empiri, ligesom det 

var medvirkende til, at deltagerne sammen fik mulighed for at udveksle og diskutere adfærd og holdning til grillhygiejne.  

 

Ved grill- og parkobservationerne foretog vi, foruden de to planlagte observationer, to udvidede observationer. Over 2x2 timer gik en 

observatør rundt blandt de folk, der grillede i park og strand for at danne sig et overodnet indtryk af den adfærd folk har, når de griller i 

strand og park. Disse ekstra observationer er ikke bestilt af Fødevarestyrelsen, men er lavet på initiativ fra MEGAFON. Rapporten tager 

udgangspunkt i de 20 primære observationer, men Fødevarestyrelsen har givet tilladelse til, at betragtninger fra de udvidede 

observationer kunne indgå i rapporten i det omfang, det gav mening.    

 

For at undgå, at deltagerne var ekstra fokuserede på hygiejnen, fik deltagerne kun at vide, at vi var i gang med at lave en 

grillundersøgelse. Deltagerne blev informeret om undersøgelsens præcise formål  i det efterfølgende  interview.   

 

Læsning af rapporten 

Under gennemlæsningen af rapporten er det vigtigt at holde sig for øje, at den kvalitative metode afdækker oplevelser, synspunkter og 

årsagssammenhænge, og at resultaterne ikke sigter mod at være kvantitativt repræsentative. Citater, som fremtræder i denne 

kvalitative tekstrapport er indholdscitater, som stammer fra de udsagn, som deltagerne har formuleret i interviewsituationen. Citaterne 

er korrekte, både hvad angår indhold og styrke i udsagnene. Der kan være gennemført sproglige tilpasninger for at få citaterne til at 

fremstå mere klare, mere præcise og lettere forståelige for læserne.  
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6. Bilag 
 Deltageroversigt 
 Om Megafon 
 Konsulenterne på opgaven 
 



Deltageroversigt 1/5 

Antal personer/Køn/alder Grill location Geografisk 
placering 

Mad der grilles 

1. • 1 person grillede (mand 55 år).  
• 3 personer lavede det øvrige mad 

(kvinde 55 år, pige 16 år, dreng 19 
år).  

• Der blev lavet mad til 10 personer i 
alt. 

Hjemme hos 
deltageren i hus  
til grillarrangement 

Jylland Kød: Kyllingefilet i marinade,  flanksteak, 
2 svinemørbrad i hver sin marinade, og 
pølser.  
 
Øvrigt mad på grill: Majskolber, 
grøntssagsspyd, og kartofler.  

2. • 2 personer grillede (mand 52 år, mand 
58 år. Observation primært på mand 
52 år).  

• 3 personer lavede det øvrige mad 
(kvinde 50 år, kvinde 26 år, kvinde 24 
år). 

• Der blev lavet mad til 12 personer i 
alt.  

Hjemme hos 
deltageren i hus til 
grillarrangement 
 

Jylland Kød: Oksekoteletter, svinekoteletter, 
kylling og pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Peberfrugt og brød.   

3. • 2 personer grillede og de lavede også 
det øvrige mad. (kvinde 26 år, kvinde 
48 år. Observation primært på kvinde 
26 år). 

• Der blev lavet mad til 6 personer i alt. 

Hjemme hos 
deltageren i hus 

Jylland Kød: Spareribs og pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Kartofler, 
grøntssagsspyd, majskolber og brød. 

4. • 1 person grillede og lavede det øvrige 
mad (mand 52 år). 

• Der blev lavet mad til 3 personer 

Hjemme hos 
deltageren i hus 

Jylland Kød: Kyllingefilet i marinade og pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Kartofler, 
champignon, peberfrugt og kartofler.  

5. • 5 personer grillede og lavede det 
øvrige mad (mand 20 år, mand 23 år, 
mand 24 år, mand 24 år, mand 24 
år). Observation primært på mand 24 
år). 

I gårdhave – ved 
lejlighed 

Jylland Kød: Grillpakker med hakkebøf, 
hvidløgsmarineret mørbradbøf og 
nakkekoteletter. Herudover Kyllingefilet i 
marinade og pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Majskobler, 
asparges svøbt i bacon og hvidløgsflutes. 



Deltageroversigt 2/5 

Antal personer/Køn/alder Grill location Geografisk 
placering 

Mad der grilles 

6. • 1 person grillede (mand 46 år). 
• 2 personer lavede det øvrige mad 

(kvinde 46 år, mand 18 år). 
• Der blev lavet mad til 6 personer i 

alt. 
 

Hjemme hos 
deltageren i hus 
 

Fyn Kød: Kylling, stribet flæsk og 
svinemørbrad svøbt i bacon. 
 
Øvrigt mad på grill: Blandede 
grøntsager i grillpakke. 
 

7. • 1 person grillede (mand 44 år). 
• 1 personer lavede det øvrige mad 

(kvinde 35 år). 
• Der blev lavet mad til 4 personer i 

alt  
 
 

Hjemme hos 
deltageren i hus 

Fyn Kød: Spareribs, kyllingeben, bacon og 
pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Peberfrugt og 
vegetarbøf.  

8. • 1 person grillede (mand 52 år) 
• 1 person lavede det øvrige mad 

(kvinde 50 år). 
• Der blev lavet mad til 2 personer i 

alt 

Hjemme hos 
deltageren  i hus 

Fyn Kød: Kyllingfilet og pølser 
 
Øvrigt mad på grill: Majs. 

9. • 1 person grillede og lavede det 
øvrige mad (mand 56 år). 

• Der blev lavet mad til 4 personer. 
 

Hjemme hos 
deltageren i hus 

Sjælland Kød: Cote de boeuf, tigerrejer, 
chorizopølse og kødspyd 
 
Øvrigt mad på grill: Tomater med 
mozzarella og hvide asparges. 

10
. 

• 2 personer grillede og lavede det 
øvrige mad sammen (mand 23 år, 
kvinde 22 år. Observation primært 
på mand 23 år). 

• Der blev lavet mad til 4 personer 

I gårdhave ved 
lejlighed 

Sjælland Kød: Kalvetern og pølser 
 
Øvrigt mad på grill: Squash, 
peberfrugt, majs og spidskål. 



Deltageroversigt 3/5 

Antal personer/Køn/alder Grill location Geografisk 
placering 

Mad der grilles 

11
. 

• 2 person grillede (kvinde 26 år, 
kvinde 26 år. Observation primært 
på kvinde 26 år). 

• 3 personer lavede det øvrige mad 
(kvinde 26 år, kvinde 26 år, kvinde 
27 år). 

• Der blev lavet mad til 6 personer i 
alt. 

I baggård hos 
deltager til 
fællesarrangeme
nt 
 

Sjælland Kød: Marineret kylling, pølser.    
 
Øvrigt mad på grill: Asparges, rød 
peber, aubergine, brød. 

12
. 

• 5 person grillede (dreng 15 år, 
mand 19 år, mand 21, kvinde 22, 
kvinde 28. Observation primært på 
kvinde 22 år).  

• 2 personer lavede det øvrige mad 
(kvinde 27 år, kvinde 21 år). 

• Der blev lavet mad til 8 personer i 
alt. 

I gårdhave til 
fællesarrangeme
nt  
 

Sjælland Kød: Pølser, laks, marineret kylling. 
(Informanten medbragte laks til den 
fælles engangsgrill) 
 
Øvrigt mad på grill: Flute.   

13
. 

• 3 personer grillede og lavede det 

øvrige mad (kvinde 23 år, mand 23 

år  og mand 22 år) 

• Der blev lavet mad til 5 personer i 

alt. 

Middag i 
kollektiv. Grill i 
gård 

Sjælland Kød: Oksesteg, laks og pølser 
 
Øvrigt mad på grill: Aubergine, 
asparges og flute.  



Deltageroversigt 4/5 
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Antal personer/Køn/alder Grill location Geografisk 
placering 

Mad der grilles 

14
. 

• 1 personer grillede (mand 34 år. 
Observation primært på mand 34 
år.) 

• 1 person lavede det øvrige mad 
(kvinde 33 år). 

• Der blev lavet mad til 3 personer i 
alt.  

Hjemme hos 
deltageren 
lejlighed 

Sjælland Kød: Svinekoteletter og pølser.  
 
Øvrigt mad på grill: Squash, rød 
peber.  

15
. 

• 2 personer grillede (mand 28 år, 
mand 26 år. Observation primært 
på mand 26 år).  

• 4 personer lavede det øvrige mad. 
(Mand 25 år, mand 26 år, kvinde 
29 år, kvinde 27 år.) 

• Der blev lavet mad til 10 personer 
i alt.  

Middag i kollektiv 
til 
grillarrangement 
i haven 
 

Sjælland Kød: Oksebøffer, pølser i svøb. 
 
Øvrigt mad på grill: Auberginer og 
brød.   

16 • 1 person grillede (mand 27 år) 
• 1 person lavede det øvrige mad 

sammen med personen der 
grillede (kvinde 26 år) 

• Der blev lavet mad til 4 personer i 
alt.  

Hjemme hos 
deltageren i 
lejlighed 

Sjælland Kød: Flanksteak og pølser. 
 
Øvrigt mad på grill: Tomater, 
peberfrugt og brød. 

17 • 1 person grillede (mand 29 år) 
• 1 person lavede det øvrige mad 

(kvinde 28 år) 
• Der blev lavet mad til 3 personer i 

alt.  
 
 

I en nyttehave Sjælland Kød: Flanksteak og pølser. 
 

Øvrigt mad på grill: Majskolber og 
asparges med bacon. 



Deltageroversigt 5/5 
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Antal personer/Køn/alder Grill location Geografisk 
placering 

Mad der grilles 

18. • 5 person grillede (dreng 15 år, mand 
19 år, mand 21, kvinde 22, kvinde 
28. Observation primært på kvinde 
28 år).  

• 2 personer lavede det øvrige mad 
(kvinde 27 år, kvinde 21 år). 

• Der blev lavet mad til 8 personer i 
alt. 

I gårdhave til 
fællesarrangement  

 

Sjælland Kød: Pølser, laks, marineret kylling. 
(Informanten medbragte kylling til den 
fælles engangsgrill) 
 
Øvrigt mad på grill: Flute.   

19. • 4 personer grillede (mand 22 år, 

mand 23 år, mand 27 år. 

Observation primært på mand 23 år 

). 

• Der blev lavet mad til 4 personer i alt 

Park Sjælland Kød: Kylling og hakkebøf 
Øvrigt mad på grill:  kartofler og 
flute.   

20. • 2 personer grillede (Kvinde 48 år og 
kvinde 62 år. Observation primært på 
kvinde 48 år). 

• Der blev lavet mad til 7 personer i alt. 

Strand Sjælland Kød: Kylling og oksebøffer 
 
Øvrigt mad på grill: Brød og tomater 



Kvalitetssikring - MEGAFON 

MEGAFON er dedikeret til at levere præcise og klare analyser, som giver vores kunder det bedste beslutningsgrundlag 

  

Danmarks mest præcise analysefirma 

Ved valg og folkeafstemninger siden 1999 har MEGAFON generelt været det mest præcise analyseinstitut. Valg og afstemninger er oplagte 
anledninger til at sammenligne institutternes kvalitet, fordi analyserne kan holdes op mod en facitliste, og vores meningsmålinger og exit-
polls har oftest været dem, der kom tættest på det endelige resultat. 

  

Full service og metodeintegration 

MEGAFON er et full service analysefirma med speciale i metodeintegration, hvilket betyder at vi løser opgaver og tænker på tværs af de 
traditionelle kvalitative og kvantitative kategorier, ligesom vi integrerer telefon og internetundersøgelser, og ofte udvikler nye og kreative 
metoder. MEGAFON har stærkt fokus på internetbaserede undersøgelser, og laver webundersøgelser, der er blandt de bedste i branchen. 

  

Kvalitetscertificeret 

MEGAFON er certificeret efter SO-20252:2012 standarderne. ISO 20252 er de internationale branchespecifikke standarder for markeds-, 
opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol på alle led i procedurerne fra 
den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR’s regler vedrørende etiske 
retningslinjer og korrekt adfærd over for kunder og deltagere. 

  

Medlem af ESOMAR 

MEGAFON er medlem af ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik 
inden for gennemførelse af markedsanalyser. Herudover er MEGAFON forpligtet til at overholde de af ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder 
for markedsanalyse (EMAQS). 
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