
Den undervurderede trussel:  
Alvorlige misforståelser af fedme I Europa 

 
SUMMARY 

 
Danmark 

 
Foretaget af den uafhængige analysevirksomhed Opinium i samarbejde med European 

Association for the Study of Obesity (EASO) og med støtte fra Medtronic. 

 
 

 
Undersøgelsens resultater: 

 
 
Svar om danskernes personlige vægt 

 
 Over halvdelen af respondenterne (57 %) mener deres vægt er normal/sund mens en 

1/3 mener, at de er overvægtige. Kun 5 % mener, de er fede.  
 

 Mange undervurderer deres vægt. 
o Næsten 1/3 (23 %) af dem, der mener, at de har en normal vægt er rent faktisk 

overvægtige (udregnet ud fra respondenternes angivelse af egen højde og 
vægt) 

o 42% af dem, der mener de er overvægtige, er rent faktisk fede. 
 

 

 2 ud af 5 (40 %) er tilfredse med deres nuværende vægt. Næsten 1/3 er utilfredse med 
deres vægt (22 %).  

o Tilfredsheden med vægten er lavere hos dem, der mener de er overvægtige 
eller fede (henholdsvis 7 % og 3 %) 

o Det er også højere hos mænd end kvinder (henholdsvis 44 % and 35 %) 
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Vægtdemografi blandt respondenterne i Danmark1  

 
 
 

 Baseret på BMI-udregning af respondenternes angivelse af højde og vægt, er 20 % 
fede mens 32 % er ovevægtige.  

o Kvinder er federe end mænd (22 % mod 17 %), dog er flere mænd (38 %) end 
kvinder overvægtige (26 %). 

o Andelen af personer, der er ovevægtige eller fede stiger med alderen (36 % 
mellem 18-34 år er overvægtige eller fede sammenlignet med 58 % i alderen 
55+. 

o Vægtproblemer (overvægt og fedme) er hyppigst i Region Sjælland (60 %) 
sammenlignet med de øvrige regioner (Region Hovedstaden – 48 %, Region 
Syd – 52 %, Region Nordjylland – 50 %, Region Midt – 51 %) 

 

 
Spørgsmål om respondenternes egen vægt 
 

 
 Gennemsnittet, der vurderer, at de er fede: 18 % mænd, 18 % kvinder og 13 % børn 

under 18 år.  
 
 

 En stor andel (80 %) svarer, at de kender en, de mener er fed. 
 

                                                
1 Respondenterne blev bedt om at skrive deres højde (i meter) og vægt (i kilo). Ud fra angivelsen er 
deres BMI udregnet. 
2 Procenterne giver ikke nødvendigvis 100 % på grund af afrunding. 

 
Vægtfordeling baseret 
på respondenternes 
BMI2 

Voksne mænd Voksne kvinder 

 

Undervægt 2 % 4 %  
Sund vægt 43 % 49 %  
Overvægt 38 % 26 %  
Fed 17 % 22 %  

Gennemsnitlig 
vurderet vægt2 

Voksne mænd Voksne kvinder Børn under 18 år 

Undervægt 11 % 15 % 12 % 
Sund vægt 41 % 39 % 50 % 
Overvægt 30 % 28 % 24 % 
Fed 18 % 18 % 13 % 
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Årsager til og følger af fedme 
 
Årsager til fedme 
 

 84 % er enige i, at fedme skyldes livsstil og mere end en tredjedel (36 %) mener, det 
skyldes psykiske problemer. 35 % er enige i, at det er en sygdom og mindre end en 
tredjedel mener, det skyldes en genetisk fejl.  

o Den yngre del af respondenterne (18-34 år) mener i højere grad end de øvrige, 
at det er en psykisk sygdom (44 %).  

 De fleste respondenter mener, at dårlig kost og mangel på fysisk aktivitet er årsagen til 
fedme – 94 % og 91 % har peget på disse som årsager til fedme.  

 2 ud af 5 (41 %) mener, at stress er årsagen til fedme, mens 32 % mener, at mangel 
på søvn er en del af årsagen. 

o Kvinder peger i højere grad end mænd på stress som en årsag til fedme (49 % 
kvinder mod 34 % mænd). Det samme gælder mangel på søvn (41 % kvinder 
mod 23 % mænd)   

o Unge mellem 18 – 34 år peger i højere grad end respondenterne 55+ på stress 
(58 % mod 26 %) og mangel på søvn (38 % mod 21 %) som årsager til fedme.  

 

 60 % mener, at dårlig kost er den primære årsag til, at den enkelte bliver fed. 
 

Følger af fedme  
 

 Overordnet set er respondenterne mere tilbøjelige til at mene, at rygning udgør en 
større fare for den enkeltes helbred end fedme (54 %) – omvendt (46 %).  

o Det er særligt respondenter over 55 år, der anser rygning som en større fare for 
individets helbred end rygning (57 %)  

o Dem, der ser sig selv som værende normalvægtige (51 %) eller undervægtige 
(60 %), anser fedme som en større sundhedsfare end rygning.  
 

 Sundhedsfarerne, som flest mennesker forbinder med fedme, er: lav selvtillid og 
selvværd (79 %), diabetes (75 %), højt blodtryk (71 %), led- og rygsmerter (68 %) og 
hjertesygdomme (67 %).  
 

 Derudover forbinder over halvdelen af respondenterne fedme med træthed (57 %) og 
depression (55 %).  
 

 Kun hver tiende (14 %) mener, at kræft forårsages af fedme.  
 

 Kun to ud af fem respondenter (42 %) anser hjertesygdomme som værende blandt de 
største fedmerelaterede farer for sundhed og velvære. Herefter følger diabetes (40 %) 
og højt blodtryk (24 %).  
 

 Gennemsnitligt vurderer respondenterne, at fedme som regel forkorter menneskers 
forventet levealder med omtrent 11 år, mens 52 % mener, at det vil forkorte ens 
forventet levealder med 10 år eller mindre.  

o De respondenter, der anser sig selv som fede, vurderer, at den forventede 
levealder gennemsnitligt vil falde med 10 år, hvor i alt 61 % vurderer, at den 
forventede levealder vil falde med 10 år eller mindre.  

o Ældre respondenter (over 50 år) er også blandt dem, der er mest tilbøjelige til 
at tro, at fedme forkorter et menneskes liv med 10 år eller mindre (63 %).  
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Behandling af fedme  
 

 Mere end to tredjedele (69 %) anser fedme som noget, der kræver behandling fra en 
specialist frem for en praktiserende læge (19 %).  

o Kvinder tror i højere grad end mænd, at fedme kræver specialbehandling 
(henholdsvis 72 % og 65 %). Ældre respondenter (over 55 år) mener også i 
højere grad end yngre generationer (mellem 18-34 år), at specialbehandling er 
nødvendig (henholdsvis 70% og 64 %).  
 

 De fleste respondenter er enige i, at motion (83 %) er en hensigtsmæssig behandling 
af fedme, enten ”hver gang” eller ”næsten hver gang”, mens halvdelen (50 %) mener, 
at diætkontrol er hensigtsmæssig ”hver gang” eller ”næsten hver gang”.  
 

 48 % anser operationer som en hensigtsmæssig behandling ”nogle gange”, yderligere 
16 % tror, det er tilstrækkeligt ”næsten hver gang” eller ”hver gang”. De samme 
betragtninger for brugen af medicin er henholdsvis 41 % og 8 %.  
 
 

 Motion anses i følge 35 % af respondenterne som den mest effektive måde at 
behandle fedme. Operation anses som den mest effektive metode i følge 30 % og 
diætkontrol i følge 15 %.  

 

Meninger om fedmeoperationer  
 

 De fleste respondenter (83 %) kender til fedmekirurgi (enten meget, nogenlunde eller 
lidt)  

o Kendskabet er højere blandt kvinder (87 %) end mænd (79 %)  
o Dem, der har det højeste kendskab til fedmeoperationer, er den gruppe som 

anser sig selv som fede (93 %).  
 

 Under en tredjedel af dem, som kender til operationen, har en ven eller en bekendt, 
som har fået en fedmeoperation, hvor kun 2 % indikerer, at de selv har modtaget 
operationen.  
 

 En tredjedel af de respondenter, som ikke har fået en fedmeoperation, angiver, at de 
ville overveje en operation, hvis de var fede.  

o Knap to ud af fem (39 %) af dem som tror, de er fede, ville overveje en 
fedmeoperation.  

 

 39 % er enige i, at sundhedsvæsenet skal finansiere fedmeoperationer for dem, som er 
fede, hvor mere end en fjerdel er uenige.  
 

 46 % enige i, at den pågældendes sundhedsforsikring skal finansiere en operation.  
 

 38 % er enige i, at den pågældende person selv skal finansiere operationen.  
o Antallet af dem, der er enige i, at den pågældende person selv skal finansiere 

operationen mindre blandt dem, som anser sig selv som fede (16 %), end dem 
som mener, de er normalvægtige (44 %).  

 

 Mere end to ud af fem (46 %) indikerer, at de ville være tilbøjelige til at overveje et 
kirurgisk indgreb, hvis de var på vej til at udvikle diabetes, og de vidste, at en operation 
ville kurere det.  
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