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1. Baggrund 
• Om undersøgelsen 
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Om undersøgelsen 
Denne undersøgelse er lavet af MEGAFON i samarbejde med Fødevarestyrelsen med henblik på at afdække 

danskernes forhold til hygiejne i madlavningen. Målgruppen for undersøgelsen er personer over 18 år. Der er 

foretages en vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til denne 

målgruppe. 

 

Undersøgelsen er udført som en kombineret internet- og telefonundersøgelse i perioden fra d. 7/12 2015 til d. 10/12 

2015. Stikprøven er udtrukket blandt en bruttostikprøve på 2400 e-mail og 2000 telefonnumre. 1101 respondenter 

har gennemført undersøgelsen på internettet, mens de resterende 503 har gennemført undersøgelsen telefonisk. 

Internetundersøgelsen opnåede en gennemførselsprocent på 46% og telefonundersøgelsen en 

gennemførselsprocent på 39%.  

 

Metoden sikrer en høj grad af repræsentativitet, da befolkningsgrupper med en lavere internetpenetration end den 

generelle befolkning, får mulighed for at deltage i undersøgelsen via telefoninterview. Undersøgelsen består primært 

af lukkede skalaspørgsmål og spørgsmål med begrænsede hjulpne svarkategorier, og dermed er af en sådan 

karakter, at der ikke er væsentlig forskel i svarmønstret som følge af hvilken af de to metoder, der er brugt. 

 

Resultaterne for denne undersøgelse sammenlignes ved enkelte spørgsmål med en undersøgelse fra 1999 

foretaget af CASA og en undersøgelse fra 1993 foretaget af AIM Research. Ved disse sammenligninger skal der 

dog i høj grad tages forbehold for, at der er  forskelle i spørgsmålenes formuleringer på tværs af undersøgelserne. 

 

Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er 

kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% 

indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig 

sammenhæng. Afvigelser, der ligger inden for dette konfidensinterval, kan ikke beskrives som en egentlig forskel, 

men kan blot være udtryk for tilfældighed. For en uddybende forklaring af 95%-signifikansniveauet henvises til 

tabelrapporten for denne undersøgelse.   

 

I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i 

parentes, hvilket skyldes afrundinger.   
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2. Madlavningsfrekvens 
• Hvor ofte laver du mad fra bunden med råvarer i løbet af en 

gennemsnitlig uge? 

• Hvor ofte ca. tilbereder du kød i løbet af en gennemsnitlig 

uge? 



6 

Hvor ofte laver du mad fra bunden med råvarer i løbet af en gennemsnitlig uge? 
46% laver mad fra bunden med råvarer mindst 5 dage om ugen, mens 39% gør det mellem 1 og 4 gange om ugen. 6% laver mad mindre end 1 

gang om ugen, mens 9% aldrig laver mad. 

Kvinder laver oftere mad fra bunden end mænd. 55% af kvinderne laver mad fra bunden mindst 5 dage om ugen, mens andelen er 36% blandt 

mændene. Omvendt laver 12% af mændene aldrig mad fra bunden, mens det samme kun gælder 5% af kvinderne, 

Det er særligt personer i alderen 30-49 år, der ofte laver mad fra bunden. Således er det 51% af de 30-39-årige og 48% af de 40-49 årige, der 

laver mad fra bunden mindst 5 dage om ugen, mens hhv. 5% og 6% i disse grupper aldrig laver mad fra bunden. 

 

 

17% 29% 24% 15% 6% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hver dag 5-6 dage om ugen
3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen
Jeg laver mad mindre end 1 gang om ugen Aldrig
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Hvor ofte ca. tilbereder du kød i løbet af en gennemsnitlig uge? 
41% tilbereder kød mindst 5 dage på en gennemsnitlig uge og 51% gør det mellem 1 og 4 gange om ugen. 6% tilbereder kød mindre end 1 dag 

om ugen og 2% spiser slet ikke kød. 

Også her er der forskel i forhold til køn. Således tilbereder 46% af kvinderne kød mindst 5 dage om ugen, mens det er tilfældet for 37% af 

mændene. 

Det er også personer i alderen 30-49 år, der oftest tilbereder kød. Hele 51% af både de 30-39-årige og de 40-49 årige tilbereder kød mindst 5 

dage om ugen, hvilket er signifikant flere end gennemsnittet (41%). 

12% 29% 32% 18% 6%
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3. Opbevaring af kød 
• Optøning af kød 

• Dryp af kødsaft i køleskab 
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Hvis du tager et halvt kilo hakket kød ud af fryseren om morgenen for at bruge 
det om aftenen, hvordan ville du så typisk tø kødet op? 

 

61% angiver, at de hvis de tager et halvt kilo hakket kød ud af fryseren om morgenen for at bruge det om aftenen, så ville de typisk tø kødet op i 

køleskabet. 27% ville lægge det til at tø op på køkkenbordet, mens 20% ville lægge det på køkkenbordet indtil det ikke længere er stivfrossent 

og så lægge det i køleskabet. 20% angiver andre metoder, herunder emballagen i koldt vand, emballagen i varmt vand, mikrobølgeovn eller 

andet, mens 4% angiver, at de aldrig bruger frossent kød. 

Kvinder (23%) angiver oftere end mænd (17%) at de ville lægge det på køkkenbordet indtil det ikke længere er stivfrossent og så lægge det i 

køleskabet. 

De 18-29 årige angiver oftere end de øvrige aldersgrupper, at de ville lægge det på køkkenbordet indtil det ikke længere er stivfrossent og så 

lægge det i køleskabet (25%) eller, at de ville tø det op i emballagen i koldt vand (14%) eller i varmt vand (7%). 
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Når jeg har haft råt kød i køleskabet (både fersk kød eller kød til optøning), 
opdager jeg nogle gange, at der er dryppet saft fra kødet ud i køleskabet 

 

Hvis der er dryppet saft fra råt kød ud i køleskabet indebærer dette en risiko for dryp til andre madvarer. 

40% er enten helt enige (18%) eller overvejende enige (22%) i, at de nogle gange opdager, at der er dryppet kødsaft ud, når de har haft råt kød i 

køleskabet. 7% er hverken enige eller uenige, mens 52% er enten overvejende uenige (19%) eller helt uenige (33%). 

I forhold til uddannelse er der færre med en universitetsuddannelse, der angiver at de nogle gange konstaterer dette. Således er 59% i denne 

gruppe overvejende/helt uenige i udsagnet, hvilket er signifikant flere end gennemsnittet (52%). 

18% 22% 7% 19% 33% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Helt enig Overvejende enig Hverken/eller

Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke



11 

4. Hygiejne under 
madlavning 

• Skærebrættet 

• Skærebræt og kniv 

• Håndvask før madlavning 

• Håndvask under madlavning 

• Brug og vask af redskaber under madlavning 
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Når jeg tilbereder råt kød og grøntsager, kan det godt hænde, at jeg bruger det 
samme skærebræt uden at vaske det af mellem tilberedningerne 

7% er helt enige (2%) eller overvejende enige (5%) i, at det hænder, at de bruger samme skærebræt  uden at vaske det af mellem 

tilberedninger, når de tilbereder råt køb og grøntsager. 2% er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens størstedelen af respondenterne 

(90%) er overvejende uenige (12%) eller helt uenige (78%) i udsagnet. 

Andelen der er overvejende/helt uenige i, at det hænder, at de bruger samme spækbræt, er højere blandt respondenter der laver mad fra 

bunden 5-6 dage om ugen eller hver dag (91%-92%), end respondenter der laver mad 4 gange om ugen eller mindre (86%-89%). 

En større andel af kvinder (93%) end mænd (87%) er overvejende/helt uenige i, at det hænder at de bruger samme skærebræt mellem 

tilberedninger, når de tilbereder kød og grøntsager. 

Der ses desuden en aldersmæssig sammenhæng her. Jo ældre man er, desto mindre erklærer man sig enig i udsagnet. Andelen der er 

overvejende/helt uenige er 84% blandt de 18-29 årige og 95% blandt de 60-69 årige. Dog skiller gruppen, der er 70 år eller derover sig ud fra 

denne aldersmæssige korrelation, idet andelen, der her er overvejende/helt uenige (89%) ikke er højere end gennemsnittet (90%). 

Andelen der er overvejende/helt uenige er større blandt respondenter med en husstandsindkomst på mere end 800.000 kr. (95%) end 

gennemsnittet (90%). 
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Skift af skærebræt og kniv ved håndtering af kød og grøntsager eller brød 
87% angiver at de aldrig bruger det samme skærebræt til først at tilberede råt kød og derefter grøntsager  til salat uden at vaske skærebrættet 

ind imellem. Tilsvarende svarer 88% at de aldrig bruger den samme kniv til at skære kød og derefter brød uden at vaske kniven. 2-3% svarer, at 

de af og til bruger det samme skærebræt/kniv til at tilberede kød og derefter grøntsager, mens 1% angiver de gør dette for det meste/hver gang. 

Der er en lille forskel, når det gælder køn, ved begge spørgsmål. Andelen, der svarer sjældent/aldrig, er større for kvinder  (98% ved begge 

spørgsmål) end mænd (94% ved begge spørgsmål). Udover dette er der ingen klare forskelle på baggrundsvariable ved de to spørgsmål, idet 

langt størstedelen i alle grupper svarer sjældent/aldrig. 

I 1999 lavede CASA en undersøgelse, der omhandlede tilsvarende emner som denne undersøgelse. Dengang svarede 90%, at de rengjorde 

deres spækbræt efter at have skåret kød. En direkte sammenligning af spørgsmålene er dog vanskelig, da svarkategorierne er forskellige i de to 

undersøgelser. 
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Hvis mine hænder føles rene, vasker jeg dem ikke altid, inden jeg laver mad. 
16% af de adspurgte er enten overvejende enige (11%) eller helt enige (5%) i, at de ikke altid vasker hænder inden madlavning, hvis deres 

hænder føles rene. 5% er hverken enige eller uenige, mens størstedelen (78%) er overvejende uenige (18%) eller helt uenige (60%) i udsagnet, 

Der ses en aldersmæssig sammenhæng her, idet at jo ældre man er, i desto højere grad vasker man hænder inden madlavning. Endnu en 

gang falder respondenter, der er 70 år eller derover, dog udenfor denne stigende korrelation. Andelen af de 18-29 årige, der er overvejende/helt 

enige i, at de ikke altid vasker hænder inden madlavning, er 29%, mens denne andel er 7% for de 60-69 årige. 

Andelen der er overvejende/helt enige i, at de ikke altid vasker hænder inden madlavning er større end gennemsnittet (16%) blandt 

respondenter med en husstandsindkomst på 149,999 kr. eller derunder (31%).  

5% 11% 5% 18% 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Helt enig Overvejende enig Hverken/eller

Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke



15 

Håndvask i løbet af madlavningen ved håndtering af kød 
83% af respondenterne angiver, at de for det meste (22%) eller altid (61%) vasker hænder inden de går videre med madlavningen, når de har 

brugt fingrene ved håndtering af kød. 6% vasker af og til hænder, mens 9% angiver, at de sjældent/aldrig gør det. 

Et lignende billede ses ved spørgsmålet om håndvask, når man har rørt ved råt kød. Her er 90% enten overvejende enige (19%) eller helt enige 

(71%) i, at de altid vasker hænder med det samme. 4% svarer, at de hverken er enige eller uenige, mens 5% er overvejende/helt uenige. 

Ved begge spørgsmål ses en sammenhæng mellem, at jo oftere respondenterne laver mad, desto mere vaskes hænder efter håndtering af kød. 

Således svarer 85% eksempelvis, at de hver gang/for det meste vasker hænder, hvis de har brugt fingrene til fx at vende kød på stegepanden, 

mens dette angives af 74% af respondenterne, der laver mad mindre end en gang om ugen. 

Ligeledes er der en sammenhæng ved begge spørgsmål ift. køn, hvor kvinder i højere grad end mænd angiver, at de vasker hænder. 

Eksempelvis angiver 93% af kvinderne og 86% af mændene, at de er helt enige/overvejende enige i, at de altid vasker hænder, hvis de har rørt 

ved råt kød.  

I forhold til alder skiller respondenter på 70 år eller derover sig ud ved de to spørgsmål ved i mindre grad vaske hænder. Eksempelvis angiver 

73% i denne gruppe, at de hver gang/for det meste vasker hænder, hvis de har brugt fingrene til fx at vende kød på stegepanden, hvilket er 

signifikant under gennemsnittet (83%). 
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Hvis det redskab jeg bruger ved stegning har rørt ved råt kød, kan jeg alligevel 
godt bruge det igen til at tage det færdigstegte kød af stegepanden. 

 45% af respondenterne er overvejende enige (28%) eller helt enige (17%) i, at man godt kan bruge det redskab, man har brugt til stegning, til at 

tage kødet af panden, selvom det har rørt ved råt kød. 8% er hverken enige eller uenige, mens 45% er overvejende uenige (14%) eller helt 

uenige (31%) i udsagnet. 

Andelen der er overvejende/helt uenige i udsagnet er større blandt respondenter der laver mad hver dag (55%) end gennemsnittet (45%). 

Der ses en sammenhæng mellem, at jo ældre respondenterne er, desto mindre enige er de i, at man kan bruge det samme redskab man har 

brugt til stegning, og som har rørt ved råt kød til at tage det stegte kød af panden. Andelen, der er overvejende/helt uenig er således 29% for de 

18-29 årige og 53% for respondenter der er 70 år eller derover. 

17% 28% 8% 14% 31% 1%
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5. Tilberedning, nedkøling, 
opbevaring og genopvarmning 

• Gennemstegning af hakkebøf 

• Mad i køleskab efter spisning 

• Opvarmning af rester 

• Opvarmningstemperatur 

• Gæstemiddag 
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Hvis du steger en hakkebøf, er den så normalt gennemstegt, rosa eller rød? 
 

61% angiver, at hvis de steger en hakkebøf, så er den normalt gennemstegt, mens 34% angiver, at den er rosa. 2% angiver, at den er rød, 

mens 2% aldrig steger hakkebøf. 

Flere mænd (65%) end kvinder (56%) angiver, at deres hakkebøffer normalt er gennemstegte, mens flere kvinder angiver at den er rosa (38%) 

sammenlignet med mændene (31%). 

De adspurgte fra Region Hovedstaden angiver i mindre grad, at deres hakkebøffer normalt er gennemstegte (50%), mens flere i Region 

Syddanmark angiver dette (72%) sammenlignet med gennemsnittet (61%). 

Hvis man sammenligner resultaterne med besvarelserne på et lignende spørgsmål i en undersøgelsen foretaget af CASA i 1993, så er der ikke 

markant forskel. Lidt flere angav, at de normalt spiste deres hakkebøf gennemstegt (69%), mens lidt færre angav rosa (24%). 

2% 34% 61%
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Hvis du har rester efter aftensmaden, hvor ofte sker det så, at der går mere end 3 
timer fra, at maden er lavet, til den kommer i køleskabet? 

 

5% af de adspurgte angiver, at det sker hver gang (2%) eller for det meste (3%), at der går mere end 3 timer fra, at maden er lavet, til den 

kommer i køleskabet. 13% angiver, at dette sket af og til, mens 82% angiver, at det sjældent (32%) eller aldrig (50%) sker. 

Det sker i højere grad for de 18-29-årige sammenlignet med de øvrige – her angiver 35%, at det aldrig sker, hvilket er signifikant færre end 

gennemsnittet (50%). 

Der er ingen øvrige forskelle mellem grupper, når der ses på baggrundsvariable. 
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Hvis du skal opvarme rester af den varme aftensmad fra dagen før, hvor meget 
opvarmer du så maden? 

54% angiver, at hvis de skal opvarme rester af den varme aftensmad fra dagen før, så opvarmer de den til den koger/er brandvarm. 32% 

angiver, at de varmer den til den begynder at boble lidt, mens 8% varmer den til den er lun. 2% spiser den kold. 

Der er en sammenhæng mellem, at jo oftere de adspurgte laver mad fra bunden desto mere opvarmer de maden til den koger/er brandvarm. 

Således angiver 62% blandt dem der laver mad hver dag, at det er tilfældet, mens kun 47% af dem der laver mad mindre end en gang om ugen 

angiver dette. 

Der er klar forskel når det gælder køn. Blandt kvinder er der 60%, der varmer maden til den koger/er brandvarm, mens det kun gælder 48% af 

mændene. 

Der er også en alderssammenhæng ved dette spørgsmål, således at andelen der varmer maden op til den koger/er brandvarm stiger med 

alderen. Blandt de 18-29-årige angiver 40% dette, mens 63% af de 60-69-årige angiver dette. Gruppen på 70 år eller derover passer dog med 

en andel på 54% ikke ind i denne alderssammenhæng. 

2% 8% 32% 54% 4%
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Ved du, hvor mange grader mad skal opvarmes til for at slå evt. bakterier ihjel?  
 

24% af de adspurgte har svaret ”ved ikke” eller ønsker ikke at svare. Udelades disse angiver 17% af de øvrige, at man skal varme maden op til 

75 grader for at slå evt. bakterier ihjel. Dette svarer fuldstændig til Fødevarestyrelsens anvisning. I alt angiver 49% en temperatur mellem 70 og 

80 grader (hvis både 70 og 80 medregnes), som altså ligger tæt på Fødevarestyrelsens anvisning. 23% angiver en temperatur under 70, mens 

28% angiver en temperatur over 80. 

Blandt de adspurgte, der lavet mad fra bunden hver dag, er det hele 22%, der svarer 75 grader og kun 17% i denne gruppe angiver en 

temperatur under 70 grader. 

Kvinder angiver  generelt en højere temperatur end mænd. 18% af kvinderne angiver en temperatur under 70 grader, mens dette gælder for 

28% af mændene. Omvendt angiver 32% af kvinderne en temperatur over 80%, mens det gælder for 23% af mændene. 
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Hvis du om formiddagen skulle lave en stor gryde mad, som du skulle bruge til en 
gæstemiddag om aftenen, hvordan ville du så opbevare maden til om aftenen?  

 

Over halvdelen af de adspurgte (53%) angiver, at de, hvis de skulle opbevare maden til om aftenen, ville lade gryden stå og køle af, så gryden 

ikke føles varm og så i køleskabet. Ca. hver fjerde (26%) ville sætte den varme gryde i køleskabet med det samme, mens 10% ville dele retten 

op i mindre portioner med det samme og så i køleskabet. 9% ville slukke og lade gryden stå på komfuret til om aftenen, mens 5% sætter gryden 

i koldt vandbad inden den kommer i køleskabet. 

Kvinder angiver i højere grad en mænd, at de ville sætte gryden i vandbad inden køleskabet – dette angiver 6% af kvinderne og 3% af 

mændene. Der er ellers ingen klare forskelle på tværs af baggrundsvariable. 

 

Multiple svarmuligheder i dette spørgsmål 
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6. Temperatur i køleskab 
• Hvordan tjekker du, om temperaturen i dit køleskab er OK? 

• Ved du, hvad temperaturen i køleskabet bør være? 
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Hvordan tjekker du, om temperaturen i dit køleskab er OK? 
74% af de adspurgte tjekker om temperaturen i køleskabet er OK ved at se på, hvad termometeret på/i køleskabet viser. 13% mærker på 

varerne, om de føles kolde nok, mens 6% smager på varerne om de er kolde nok. 

Blandt de, der laver mad fra bunden hver dag, er der flere (83%), der tjekker temperaturen ved at se på termometeret, mens dette kun gælder 

66% blandt dem, der aldrig laver mad fra bunden. 

Der er en klar alderssammenhæng, idet andelen, der bruger termometeret til at tjekke temperaturen stiger med alderen. Således er anden der 

tjekker temperaturen på denne måde 62% blandt de 18-29-årige og 85% blandt de, der er 70 år eller derover. 

Personer i den laveste indkomstgruppe (husstandsindkomst under 150.000) tjekker i mindre grad end de øvrige temperaturen ved at se på 

termometret (57%), mens flere i denne gruppe mærker på varerne, om de føles kolde nok (25%). 
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Ved du, hvad  temperaturen i et køleskab bør være? 
 

Langt størstedelen (70%) af de adspurgte angiver, at temperaturen i et køleskab bør være 5 grader. 16% angiver en temperatur under 5 grader, 

mens 7% angiver en temperatur over 5 grader. 7% svarer ”ved ikke”. Således ligger langt de fleste (87%) af de adspurgte på linje med 

Fødevarestyrelsens anvisning om en temperatur på 5 grader eller derunder. 

En større andel af mændene (90%) end kvinderne (84%) angiver en temperatur på 5 grader eller derunder. Dette skyldes dog primært at en 

større andel af kvinderne (9%) end mændene (4%) svarer ”ved ikke”. 

De 30-59 årige angiver i højere grad end de øvrige aldersgrupper en temperatur på 5 grader eller derunder. Dette angives af tilsammen 91% 

blandt disse. Omvendt angiver kun 74% af de, der er 70 år eller derover en temperatur på 5 grader eller derunder. 

Hvis man sammenligner resultaterne med besvarelserne på et lignende spørgsmål i undersøgelsen foretaget af CASA i 1993, så ser det ud til at 

lidt flere kender til anvisningen om at temperaturen bør være 5 grader eller derunder. I undersøgelsen fra 1993 var det 71% der angav en 

temperatur under eller lig med 5 grader, mens 12% angav en temperatur over 5 grader. 16% svarede dengang ”ved ikke”. 
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7. Holdbarhed 
• Friskhed og datomærkning af pålæg 
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Hvis pålæg som fx skinke, roastbeef, rullepølse og røget/gravad laks virker friskt, 
så kan jeg godt spise det, selvom det er gået en dag over datomærkningen. 

 

Hvis pålæg spises efter datomærkningen (sidste anvendelsesdato) indebærer dette en risiko for sygdom. 

71% af de adspurgte er helt enige (45%) eller overvejende enige (26%) i, at hvis pålæg som fx skinke, roastbeef, rullepølse og røget/gravad 

laks virker friskt, så kan det godt spises, selvom det er gået en dag over datomærkningen. 4% er hverken enige eller uenige, mens 23% er 

enten overvejende uenige (8%) eller helt uenige (15%). 

Især blandt de, der aldrig laver mad fra bunden, er mange overvejende/helt enige i udsagnet (86%), mens kun 10% i denne gruppe er 

overvejende/helt uenige i udsagnet. 

Mænd er mere enige i udsagnet en kvinder. 75% af mændene er overvejende/helt enige i udsagnet, mens det samme gælder for 68% af 

kvinderne. 

Gruppen af respondenter på 70 år eller derover er også mere enige i udsagnet, idet 83% svarer overvejende/helt enige. 
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8. Klargøring af råvarer 
• Salat i plasticbakker 

• Sukkerærter og babymajs 

• Frosne hindbær 
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Salat som fx rucola og salatmix, der købes i plasticbakker, er så rent, at det ikke 
behøver at blive skyllet. 

 

11% af de adspurgte er enten overvejende enige (8%) eller helt enige (3%) i, at salat fra plastikbakker er så rent, at det ikke behøver at blive 

skyllet. 6% er hverken enige eller uenige, mens størstedelen (78%) er overvejende uenige (14%) eller helt uenige (64%) i udsagnet. 

En større andel af kvinder (80%) end mænd (76%) er overvejende/helt uenige i, at salat fra plastikbakker er så rent, at det ikke behøver at blive 

skyllet. 

I forhold til alder skiller respondenter fra 18-39 år og respondenter over 70 år sig ud. En større andel af respondenterne mellem 18-39 år (84%) 

end gennemsnittet (78%) er overvejende/helt uenige i, at man ikke behøver at skylle salat fra plastikbakker. Omvendt er denne andel 66% for 

respondenter over 70 år, hvilket er mindre end gennemsnittet.  

En større andel af respondenterne med en husstandsindkomst på 800.000 eller derover (85%) end gennemsnittet (78%) er overvejende/helt 

uenige i, at man ikke behøver at skylle salat fra plastikbakker.  
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Størstedelen (76%) af respondenterne angiver, at de enten ville skylle sukkerærter og babymajs grundigt (39%) eller kort (37%) i vand. 20% 

ville give dem et kort opkog, mens 7% ville spise dem, som de er. 

Respondenter der ofte laver mad svarer i højere grad en personer der sjældnere laver mad, at de ville give sukkerærter og babymajs et kort 

opkog. Dette angives af 28% af respondenterne, der laver mad hver dag og 12% af respondenterne der laver mad mindre end en gang om 

ugen. 

En større del af kvinder (25%) end mænd (14%) ville give sukkerærter og babymajs et kort opkog. Omvendt angiver mænd (40%) i højere grad 

end kvinder (33%), at de ville skylle dem kort i vand. 

De 18-29 årige skiller sig ud ved i højere grad end gennemsnittet at angive, at de skyller babymajs og sukkerærter kort i vand (47%) eller spiser 

dem som de er (13%). Omvendt angiver de 18-29 årige i mindre grad end gennemsnittet, at de ville skylle dem grundigt i vand (32%) eller give 

dem et kort opkog (12%). 

En større andel af respondenterne med en husstandsindkomst på 800.000 kr. eller derover (29%) end gennemsnittet (20%) ville give 

sukkerærter og babymajs et kort opkog.  

Multiple svarmuligheder i dette spørgsmål 
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Ville du skylle eller på anden måde klargøre frosne hindbær, hvis du skulle bruge 
dem i fx en smoothie eller isdessert? 

 

35% af respondenterne  svarer, at de ville bruge hindbærrene som de er. 34% ville give dem et kort opkog, mens 22% ville skylle dem grundigt 

(12%) eller kort (10%) i koldt vand.  

En mindre andel af respondenterne, der laver mad hver dag (24%) end gennemsnittet (35%) ville bruge hindbærrene som de er. 

En større andel af kvinder (42%) end mænd (26%) ville give hindbærrene et kort opkog.  

Der ses en sammenhæng mellem at jo ældre man er i jo mindre grad vil man bruge hindbærrene som de er. Dette angives af 51% af de 18-29 

årige og 21% af respondenter på 70 år eller derover. Samtidig ville de 18-29 årige i mindre grad end gennemsnittet give hindbærrene et kort 

opkog (27%) eller skylle dem grundigt i koldt vand (5%). 

Jo højere husstandsindkomst man har, i jo større grad vil man give hindbærrene et kort opkog. Dette angives af 29% af respondenterne med en 

husstandsindkomst på 149.999 eller derunder, mens det angives af 43% af respondenterne med en husstandsindkomst på 800.000 eller 

derover. 

Multiple svarmuligheder i dette spørgsmål 
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9. Madforgiftning 
• Mistanke om madforgiftning 

• Madforgiftning hjemme 
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Har du inden for de seneste fem år haft symptomer, såsom kvalme, opkast eller 
diarré, som du har mistanke om, kom fra en madforgiftning? 

 

30% af de adspurgte har inden for de seneste fem år haft symptomer som, de har mistanke om, kom fra en madforgiftning enten en enkelt gang 

(16%), et par gange (11%) eller mere end et par gange (3%). 

Der er en meget klar alderssammenhæng, idet andelen, der angiver at have haft symptomer er klart faldende med alderen. Således angiver 

48% af de 18-29 årige, at det inden for de seneste fem år mindst en gang har haft symptomer som de har mistanke om kom fra madforgiftning, 

mens andelen der angiver dette kun er 14% blandt dem, der er 70 år eller derover. 
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Anser du det som sandsynligt eller usandsynligt, at du inden for de seneste fem år 
har fået madforgiftning af mad, der er lavet hjemme? 

 

Af de, der har oplevet at have haft symptomer inden for de seneste fem år, anser 25% (af de 477 respondenter, der angiver at have haft 

madforgiftning inden for de seneste fem år) det som meget sandsynligt (5%) eller sandsynligt (20%), at de inden for de seneste fem år har fået 

madforgiftning af mad, der er lavet hjemme. 11% anser det som hverken sandsynligt eller usandsynligt, mens 61% anser det som usandsynligt 

(25%) eller meget usandsynligt (36%). 

Blandt dem, der laver mad fra bunden hver dag, er der en større del, der anser det som usandsynligt/meget usandsynligt (76%) sammenlignet 

med gennemsnittet (61%). 

Der er samtidig en vis sammenhæng i forhold til alder, idet unge i højere grad end ældre vurderer det som sandsynligt. Således er der 32% 

blandt de 18-29 årige, der anser det som sandsynligt/meget sandsynligt, mens denne andel kun udgør 18% blandt dem, der er 70 år eller 

derover. 

I forhold til uddannelse, ses det, at respondenter med en universitetsuddannelse anser det som mindre sandsynligt end de øvrige. Kun 16% i 

denne gruppe anser det som sandsynligt/meget sandsynligt, mens 76% anser det som usandsynligt/meget usandsynligt. 
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10. Hygiejneråd 
• Holdning til fødevaremyndighedernes hygiejneråd  
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Holdning til fødevaremyndighedernes hygiejneråd 
Størstedelen (61%) angiver, at de synes, at fødevaremyndighedernes hygiejneråd er klare. 25% synes, det er forvirrende, hvad man må og ikke 

må, mens 17% er ligeglade med, hvad de ”kloge” siger. 6% er i tvivl om, hvad der er god hygiejne under madlavning, og 12% er ikke enige i 

nogen af udsagnene. 

Jo oftere respondenten laver mad, i jo højere grad mener respondenten, at fødevaremyndighedernes hygiejneråd er klare. Dette angives af 62% 

af respondenterne, der laver mad hver dag, og 53% af respondenterne, der laver mad mindre end en gang om ugen. Tilsvarende er der større 

tvivl om, hvad der er god hygiejne under madlavning blandt respondenter, der sjældent laver mad. Dette angives af 3% af respondenterne, som 

laver mad hver dag, og 10% af respondenterne, der laver mad mindre end en gang om ugen.  

En større andel af kvinder (64%) end mænd (57%) mener, at fødevaremyndighedernes hygiejneråd er klare.  Omvendt er mænd (21%) i højere 

grad end kvinder (13%) ligeglade, hvad de ”kloge” mener. Mænd (7%) er desuden i højere grad end kvinder (4%) i tvivl om, hvad der er god 

hygiejne under madlavning. 

Jo ældre man er, i jo mindre grad er man i tvivl om, hvad der er god hygiejne under madlavningen. Dette angives af 13% af de 18-29 årige, 

mens det angives af 3% af respondenterne, der er 70 år eller derover. 

 

 

Multiple svarmuligheder i dette spørgsmål 
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11. Hovedkonklusioner 
• Hovedkonklusioner 
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For at optimere spørgeskemaet i denne undersøgelse, har der før påbegyndelsen været gennemført en række kvalitative dybdeinterview, hvor 

personer blev interviewet i deres køkkener under madlavning. Gennem disse kvalitative forstudier kunne der konstateres en generel tendens til 

at respondenterne overrapporterede korrekt adfærd og underrapporterede faktisk adfærd. Disse erfaringer er i høj grad blevet inddraget i 

nærværende undersøgelse gennem neutrale formuleringer i spørgsmålene og gradueringer i svarmulighederne. Det er i høj grad indtrykket, at 

de kvalitative forstudier, har været medvirkende til at tilvejebringe et spørgeskema, som har gjort respondenterne trygge ved at give ærlige svar. 

Ikke desto mindre bør det ved undersøgelser som disse altid understreges, at der må påregnes et vist mørketal i forhold til respondenter, der 

overraporterer hvad de ser som det ”rigtige” fremfor faktisk adfærd. Andelen af besvarelser i undersøgelsen, som går imod FVST’s generelle 

anbefalinger skal derfor ses som et minimum snarere end et helt præcist tal. 

 

Gennem rapporten er der kommenteret på betydningen af alder, køn, husstandsindkomst, uddannelse, madlavningsfrekvens og geografi. I 

tilfælde hvor flere baggrundsvariable er skønnet overlappende, er der fokuseret på dem, med den højeste forklaringsværdi.     

 

Overordnet: Respondenterne er generelt opmærksomme på risiciene ved, at råt kød kommer i kontakt med andre madvarer, og har desuden 

kendskab til den anbefalede køleskabstemperatur. I forhold til opvarmning og især genopvarmning af madvarer synes der at være lidt større 

uenighed om, hvad der er hygiejnemæssigt korrekt. Der er også uenighed blandt respondenterne omkring, hvordan og om man bør klargøre 

råvarer som fx sukkerærter. 

 

Alder har en stor betydning for hygiejnemæssig viden og praksis. Yngre  har generelt mindre viden og en mindre korrekt praksis end ældre, og 

er også mere i tvivl om, hvad god hygiejne er. Kvinder har desuden større viden om hygiejne, og en mere hygiejnisk praksis end mænd. Og 

samtidig ses det, at respondenter, der ofte laver mad har en mere korrekt adfærd end respondenter, der sjældent laver mad.  

 

Madlavningsfrekvens: Lidt under halvdelen af respondenterne (46%) laver mad mindst fem gange om ugen. Lidt færre (41%) laver kød mindst 

fem gange om ugen. Kvinder laver generelt mere mad end mænd. 

 

Opbevaring af kød: Flest respondenter (61%) tør kød op i køleskabet. 40% af disse oplever, at der til tider drypper saft fra kødet ud i 

køleskabet. 

 

Hygiejne under madlavning - herunder vask af hænder: Størstedelen af respondenterne er opmærksomme på risiciene ved, at råt kød 

kommer i kontakt med andre madvarer. Det er dog mere end hver tiende respondent, der i et eller andet omfang kan bruge samme kniv eller 

skærebræt til kød og salat/grøntsager. Og ift. at bruge det samme redskab under hele stegningen og altid at vaske hænder inden madlavningen 

er der endnu flere, der falder uden for den anbefalede adfærd.  

 

Jo oftere respondenterne laver mad, jo oftere vasker/skifter de skærebræt og kniv, samt vasker hænder. Kvinder vasker/skifter desuden 

skærebræt og kniv, samt vasker hænder, oftere end mænd. Desuden ses en sammenhæng mellem, at jo ældre respondenterne er, i jo højere 

grad vasker/skifter de skærebræt og kniv, samt vasker hænder. Dog falder respondenter, der er 70 år eller derover, udenfor denne 

alderssammenhæng.  

 

Hovedkonklusioner 
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Tilberedning, nedkøling, opvarmning og genopvarmning: Flest respondenter (61%) gennemsteger deres hakkebøffer. 82% mener, at der  

sjældent/aldrig går mere end 3 timer, før deres mad kommer i køleskabet. I forhold til genopvarmning af mad angiver ca. halvdelen (54%), at de 

opvarmer rester til det er brandvarmt. Dog er kun 17% af respondenterne bevidste om, at man bør opvarme maden til minimum 75 grader. 49% 

af respondenterne angiver en temperatur mellem 70 og 80 grader. Ift. hvordan man opbevarer mad lavet om formiddagen, angiver ca. halvdelen 

(53%), at de lader maden køle af, før de kommer den i køleskabet. 

 

Yngre respondenter lader i højere grad end ældre respondenter deres mad stå ude mere end tre timer, før det kommer i køleskabet. Desuden 

varmer yngre ikke i lige så høj grad som ældre respondenter, deres mad til den er brandvarm. Kvinder og personer der ofte laver mad, varmer i 

højere grad end mænd og personer der sjældent laver mad, deres mad til den er brandvarm. 

 

Temperatur i køleskab: De fleste respondenter (74%) tjekker temperaturen i køleskabet ved hjælp af et termometer. 70% af respondenterne 

ved, at køleskabet skal være 5 grader, mens 16% mener, at det skal være under 5 grader. Der er en sammenhæng mellem, at jo ældre 

respondenterne er i jo højere grad bruger de termometeret i køleskabet og er opmærksomme på, at køleskabet bør være 5 grader. 

 

Holdbarhed: 71% af respondenterne mener, at pålæg godt kan spises, hvis det virker friskt, selvom det er gået over datomærkningen. 

Respondenter der sjældent laver mad er i højere grad, end respondenter der ofte laver mad, enige i udsagnet. Mænd er desuden mere enige 

end kvinder. 

 

Klargøring af frugt og grønt: De fleste respondenter mener, at man bør skylle salat fra plastikbakker. Således er 78% af respondenterne 

overvejende/helt uenige i, at man ikke behøver skylle salat fra plastikbakker. Herudover angiver 76%, at de ville skylle sukkerærter eller 

babymajs enten kort eller grundigt. 20% ville give dem et kort opkog. 35% af respondenterne angiver, at de bruger frosne hindbær som de er 

uden at skylle eller koge dem. 34% ville give hindbær et opkog. 

 

Kvinder samt respondenter med høj husstandsindkomst skyller og koger i højere grad sukkerærter, babymajs og hindbær end mænd og 

respondenter med lavere husstandsindkomst. Omvendt bruger de yngre aldersgrupper i højere grad end de ældre aldersgrupper sukkerærter, 

babymajs og hindbær som de er, uden at skylle eller koge dem. 

 

Madforgiftning: 30% af respondenterne har oplevet symptomer på madforgiftning en gang eller mere indenfor de seneste 5 år. Af disse 

angiver 25%, at madforgiftningen kan skyldes mad i hjemmet. De yngre respondenter har i højere grad end de ældre haft madforgiftning, og 

mener også i højere grad, at det er sandsynligt, at madforgiftningen kom fra hjemmet. 

 

Hygiejneråd: Lidt over halvdelen af respondenterne (61%) mener, at fødevaremyndighedernes hygiejneråd er klare. 6% er i tvivl om, hvad god 

hygiejne er. De yngre aldersgrupper er mere i tvivl om, hvad god hygiejne er end de ældre aldersgrupper. 

Hovedkonklusioner 
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12. Bilag – Statistik og 

stikprøve 
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Svarfordeling, 

% 

Population, n 

50 100 150 200 300 500 800 1.000 1.600 2.000 

Usikkerheder, % 

95 5 6,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,07 0,96 

90 10 8,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,47 1,31 

85 15 9,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,75 1,56 

80 20 11,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 1,96 1,75 

75 25 12,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,12 1,90 

70 30 12,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,25 2,01 

65 35 13,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,34 2,09 

60 40 13,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,40 2,15 

55 45 13,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,44 2,18 

50 50 13,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,45 2,19 

De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af 

krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, 

er usikkerheden betydelig. 
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I nedenstående tabel er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for 

forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment 
accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. 
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Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i 
forhold til den samlede population. 
  
Materialet er blevet vægtet efter køn, alder og område i forhold til den aktuelle fordeling af 
Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, ”Folketal pr. 1. juni 2014 efter køn, område, alder 
og tid” – www.statistikbanken.dk). Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af 
nedenstående tre tabeller: 
 

1604 respondenter 
Uvægtede data Vægtede data 

n % n % 

Kvinde 830 52% 815 51% 

Mand 774 48% 789 49% 

Total 1.604 100% 1.604 100% 

Tabel Køn 

1604 respondenter 
Uvægtede data Vægtede data 

n % n % 

18 - 29 år 258 16% 308 19% 

30 - 39 år 279 17% 246 15% 

40 - 49 år 296 18% 291 18% 

50 - 59 år 270 17% 266 17% 

60 - 69 år 271 17% 249 16% 

70 år eller derover 230 14% 244 15% 

Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% 

Total 1.604 100% 1.604 100% 

Tabel Alder  

Statistik og stikprøve 
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1604 respondenter 
Uvægtede data Vægtede data 

n % n % 

Hovedstaden, City 260 16% 228 14% 

Hovedstaden, Vest 127 8% 113 7% 

Hovedstaden, Øst 80 5% 75 5% 

Hovedstaden, Nord 87 5% 86 5% 

Sjælland, Øst 66 4% 67 4% 

Sjælland, Vest 64 4% 82 5% 

Sjælland, Syd 63 4% 83 5% 

Syddanmark, Øst 114 7% 103 6% 

Syddanmark, Midt 77 5% 82 5% 

Syddanmark, Syd 81 5% 90 6% 

Syddanmark, Vest 59 4% 67 4% 

Midtjylland, Syd 93 6% 97 6% 

Midtjylland, Vest 85 5% 80 5% 

Midtjylland, Århus 91 6% 95 6% 

Midtjylland, Nord 105 7% 90 6% 

Nordjylland, Syd 85 5% 90 6% 

Nordjylland, Nord 67 4% 76 5% 

Total 1.604 100% 1.604 100% 

Tabel. MEGAFON-område 
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