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De officielle Kostråd og 
sundhedsdebatten

Hvordan håndterer Fødevarestyrelsen når 
kostrådene bliver udfordrede?



DAGSORDEN

• Sundhedsdebatten og vores udfordringer

• Hvordan kommunikerer vi så?

• Det nye regeringsudspil og myndighedernes fokus fremover

• Afrunding og spørgsmål
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INTRODUKTION

Cecilia Maria Egholm Mandrup
Sund mad og Kommunikation (siden september 2017)

Kommunikationsuddannet og arbejder med bla.:
Sociale medier, Nøglehulsmærket, altomkost.dk, indsatser til 
borgere over 65, presse og kommunikation generelt



Sundhedsdebatten og vores 
udfordringer
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Sundhedsparadokset 
Vi taler mere om sundhed end 
nogensinde før, men det rykker 
hverken ved vores viden eller 
velvære.

Der er opstået en sundheds-
kløft.
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”Det er svært at finde rundt i, 
hvad der er sundt og usundt”

• 2016: 33 % enige 
• 2017: 44 % enige 

(*Mandag Morgen)



Danske unge søger i højere 
grad viden fra sociale 
medier

• 61 % af danske 18-34-årige får 
viden om mad og sundhed fra 
sociale medier. 

• 25 % af de hollandske unge
• 36 % af de engelske unge
• 40 % af de svenske unge
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”Jeg gider ikke høre mere, 
det ændrer sig alligevel hele tiden”

”Der er penge og interesser på spil, 
så jeg følger dem, 

jeg kan identificere mig med”

”Jeg synes det er uoverskueligt og stressende”
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SKEPSIS/LEDE OVER FOR ALT

DEN ANEKDOTISKE FORTÆLLING 
FREMFOR FORSKNING

MADSTRESS 
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De største udfordringer
1. Forvirring, misforståelser og debat-lede hersker

2. Der er overvældende mange aktører på banen

3. Tusindvis af budskaber strømmer ind, fra flere kilder end 
nogensinde før

4. Troværdighedshierarkiet er i opløsning, og vi har mistet tillid
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”Kostrådene 
ændrer sig hele 
tiden!”

”Kostrådene 
følger ikke med 
tiden!”
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Hvad skal vi? Hvad skal vi ikke?
Forsøge at være den troværdige Give maddebattører og 
stemme blandt de mange aktører bloggere mundkurv

Gå i dialog og samarbejde med Være alene om det
partnere og organisationer 

Udvise forståelse og være Gå i retorisk krig med 
positive velmenende mennesker

Være mere opsøgende og proaktive Lukke os rundt om os selv



Hvordan kommunikerer vi så?
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Pragmatisk

I øjenhøjde

Dialogsøgende

Evidensbaseret



Kostrådene taler ikke ned
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Vi undgår brug af ”bør” og ”skal”

Vi undgår sort/hvid kategoriseringer

Vi undgår elitære eller uopnåelige råd

Vi taler ikke om ernæring – vi taler om mad

Vi respekterer, at vi ikke altid er top-of-mind



Hvor er vi tilstede?
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Kostråd – 52.600 følgere
Nøglehullet – 9.800 følgere
Fødevarestyrelsen – 21.000 følgere

Sund mad og Kommunikation – 955 følgere
Fødevarestyrelsen – 7.600 følgere

Presse og nyheder – når det er relevant



Kostrådene på Facebook
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• Startede i 2012 i forbindelse med 
revideringen af kostrådene

• Hensigt: at madfaglige/professionelle 
kunne komme med kommentarer til 
kostrådene

• I dag: særligt kvinder med børn, der ønsker 
tips til hverdagen og information.



Hvad virker for os på Facebook
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• Den personlige vinkel: jeg-fortæller
• Blogger-agtig tilgang
• Tale i øjenhøjde med følgerne
• ”Der er plads til det hele”



Hvad virker for os på Facebook
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• Tips og tricks til hverdagen – let information
• Kostrådene i praksis, gør hverdagen lidt sundere
• Forståelig information, serveret med anekdoter og humor



Hvad virker for os på Facebook
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• Debat og reaktion på nyheder
• Balanceret, men ærligt og faktuelt
• Enkelt uden at være vagt



Det nye regeringsudspil
Hvad skal vi blive endnu skarpere 
til?
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Den nye regeringsstrategi

”Myndighederne skal i højere grad 
deltage aktivt, positivt og 

konstruktivt i debatten med henblik 
på at fremme evidensbaseret viden, 

ligesom kommunikationen af de 
officielle råd og anbefalinger i højere 

grad skal tage højde for de emner, 
trends og tvivlsspørgsmål, der 

optager danskerne.” 

/ Fødevarestyrelsen 23



…og hvad skal vi have fokus på fremover?
• Udvikle en strategi for styrket kommunikation om mad, måltider og sund mad

• Samarbejde med andre interessenter om at nå bredere ud med 
evidensbaseret viden om De officielle Kostråd

• Optimere vores hjemmeside, så folk der googler ernæringsmæssige 
spørgsmål i højere grad præsenteres for officiel ernæringsinformation

• Dagsordensættende - sætte fokus på at være mere proaktiv i forhold til 
pressen og på de sociale medier 
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Udbrede evidensbaseret viden
• Projekt ”Kritisk tænkning” - projekt i Måltidspartnerskabet

• Fælles formål for projektgruppen:
- Tilbagevise urigtige påstande, som bl.a. florerer på de sociale medier, ved at pege 

på De officielle Kostråd og den evidens, der ligger bag
- Aflive myter og komme med et modsvar på de mange misforståelser, så forbrugerne 

får bedre vejledning
- Være til stede på de sociale medier og i den trykte presse, hvor det er muligt - gerne 

ved at være flere der bringer budskabet ud
- Aktiv presseindsats, der aktiverer de traditionelle medier specifikt, fx skrive, pitche

og udgive pressemeddelelser, kronikker og debatindlæg
- Klæde mad- og sundhedsprofessionelle bedre på, til at kunne svare på myter og 

misforståelser blandt deres brugere/borgere/patienter (fx overfor forældre i 
daginstitutioner). 
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Optimering af hjemmeside
Vi vil optimere vores hjemmeside, så folk der googler ernæringsmæssige 
spørgsmål i højere grad præsenteres for officiel ernæringsinformation

For at sikre, at forbrugerne i højere grad støder på myndighedernes 
hjemmesider omhandlende mad, måltider og sundhed, skal hjemmesider 
og søgeord styrkes.
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Proaktivt pressearbejde 
Vi vil være dagsordensættende

Sætte fokus på at være mere proaktiv i 
forhold til pressen og på de sociale 
medier 
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TAK
ceema@fvst.dk

Find os på de sociale 
medier:

www.facebook.dk/kostraad

https://www.linkedin.com/company/sun
dmadogkommunikation
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