
Q6 Hvorfor tror du, at mange søger

sundhedsinformation hos bloggere, fremfor

hos fagpersoner og officielle myndigheder?

Besvaret: 925 Sprunget over: 252

Nr. Besvarelser Dato

1 Fordi bloggere har fingeren på pulsen. De officielle myndigheder og fagpersoner (læger, diætister mv) er ofte ikke

opdaterede på den nyeste viden/forskning.

06-04-2016 13:16

2 Det er nemt 06-04-2016 13:07

3 De er nemmere tilgængelige 06-04-2016 11:40

4 Fordi bloggere mv. motiverer med succeshistorier fremfor forbud og påbud - og man kan bedre identificere sig med

"almindelige mennesker" end en myndighed

06-04-2016 11:12

5 Jeg tror, at noget af svaret findes under svar 7. Men også pga. den 'altvidende' tilgang myndighederne ofte giver udtryk

for, hvor der ikke åbnes op for alternative indfaldsvinkler og hvor der jo også gennem årene har været flere eksempler

på, at det er økonomiske interesser, der har styret anbefalingerne til borgerne. Økonomiske og branchemæssige

hensyn vægtes i nogle tilfælde højere end folkesundheden.

06-04-2016 11:08

6 Fordi fokl er ved atvågne op stedet for at starte en sætning med: jamen sundhedsstyelsen anbefaler.... GAAAAB!! 06-04-2016 11:08

7 Det er personligt på en måde. Personen deler sin erfaring. Deler billeder, opskrifter og op/ned turer. 06-04-2016 10:59

8 Der er opskrifter til bedre levevis. Gode ideer, flot layout, inspirerende. Godt til opslag, hvis man har fundet spændende

madvarer.

06-04-2016 10:48

9 Fordi det bygger på egne gennemprøvede erfaringer og viden. 06-04-2016 10:46

10 Der er al, al for megen, og for højtravende, information, for mange forbud og regler...og for mange løftede pegefingre i

de officelle anbefalinger

06-04-2016 10:00

11 ny trend 06-04-2016 09:57

12 Prøvet det på egen krop, mere troværdighed. 06-04-2016 09:49

13 De har prøvet det på egen krop! 06-04-2016 09:34

14 De officielle tal er sat alt for høje, så er der ikke så mange der " falder" igennem. Personlig erfaring. 06-04-2016 09:29

15 Vi er alle forskellige, og hvad der er sundt og godt for den ene, er ikke nødvendigvis sundt og godt for andre. Derfor

finder man en blogger, som måske rammer en på nogle væsentlige punkter, og giver nogle nye tips og idéer til at leve

sundere. Det er jo nok i høj grad ikke viden, vi mangler for at leve sundere, der er løsninger, som strækker sig ud over

viden. Fx Janes indlæg med, om man er en enten/eller type, eller en type, som godt kan tage lidt chokolade uden at

spise hele pladen. Det tager de officielle kostråd jo ikke stilling til.

06-04-2016 09:17

16 Nemt at læse på nettet. Man kan læse i "smug" og være anonym 06-04-2016 08:43

17 Fordi det er nemt at tilgå internettet og søge på det, man er interesseret i. Det kræver langt mere at få sig selv til at gå

til lægen eller andre fagpersoner, og det kræver penge at gå til en diætist eller andet i den retning.

06-04-2016 08:36

18 Fordi det er mere inspirerende og troværdigt at søge info hos en blogger man har fulgt over længere tid + at det er et

"rigtigt" menneske der deler ud af sin viden og hvad der har virket for ham/hende.

06-04-2016 08:35

19 Fordi bloggere ofte selv har været i der hvor 'jeg' er. Det er sundheds information fra en person der har andet end

teoretisk viden om f.eks. vægtproblemer.

06-04-2016 08:35

20 Måske fordi de prøver det på egen krop 06-04-2016 08:25

21 Billiger 06-04-2016 07:54

22 Fordi hos bloggere osv. bliver der vist resultater og nævnt de dårlige dage . Hos en fagperson får du bare stukket

noget i hånden . Men man mangler ligesom lidt mere

06-04-2016 07:48

23 Det er mere den virkelige verden. 06-04-2016 07:38

24 Fordi, de gode råd og retningslinierne ændrer sig som vinden blæser og man har behov for simplicitet. 06-04-2016 07:25
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25 Det kan være nogen i samme situation 06-04-2016 06:31

26 Lyst til at høre svar, man synes er rare at få. 06-04-2016 05:20

27 At have et godt helbred 06-04-2016 02:37

28 For mig har det været jagten på den slankende kur. De almindelige kostråd har ikke kunnet hjælpe mig på det

område.

06-04-2016 00:32

29 De kender virkeligheden fra deres vinkel 06-04-2016 00:26

30 Tænker, at det er fordi man er træt af lange belærende udredninger fra fagpersoner og måske har fundet ud af, at de

ikke altid har ret...

05-04-2016 23:32

31 Noget af det, officielle kostråd anbefaler, virker ikke. Stadig flere tager på i vægt med sundhedsrisiko til følge. Men når

det er sagt, er der også mange bloggere, der leverer nye ideer og nemme, tilgængelige opskrifter på dejlig sund mad -

med råvarer, der er til at få fat i.

05-04-2016 23:24

32 Spændende læsning. Videnskab formulerer sig kedeligt 05-04-2016 23:13

33 Primært, tror jeg, er det fordi at man søker alternativ til den formanende måte de offisielle myndighetene leverer

sunnhetsinformasjon på, og dessuten at mange faktisk oppdaterer seg på nyere forskning som viser motstridende

fakta ifht. det offentlige.

05-04-2016 22:51

34 Fordi der ikke er løftede pegefingre, sundhedstips der bliver blandet ind i personlige historier om hverdagsliv, som

enhver kan relatere til

05-04-2016 22:47

35 inspiration 05-04-2016 22:46

36 Jeg tror folk generelt søger efter noget der passer specifikt til deres krop man stoler ikke så meget på lægen mere(de

udskriver bare nogle piller).

05-04-2016 22:19

37 Fordi at jeg her selv hurtigt kan finde et svar, jeg skal ikke bestille en tid som jeg først kan få om flere måneder. 05-04-2016 21:58

38 Fordi det er nemmere at forstå fra et "almindeligt" menneske, end grafer og % på mærkelige forsøg... 05-04-2016 21:56

39 Det føles mere reelt når det er en person der fortæller om sine egne erfaringer i et virkeligt, levet liv. 05-04-2016 21:53

40 Måske fordi vi kan identificere os med bloggerne frem for officielle myndigheder og mystiske kostråd fra diætister der

måske aldrig har haft fordøjelsesproblemer, overvægt, el. lign.

05-04-2016 21:21

41 Jeg tror man søger viden, der hvor man kan genkende, nogen af sine egne problemer, og få ideer til løsninger. 05-04-2016 21:18

42 Der mangler et mere holistisk fokus på sygdom i det etablerede system og der er for lidt tid til at lytte til og sætte sig

ind i den enkelte patient /persons sygdom eller lidelse. Derfor har alternative behandlere kronede dage - og bestemt

ikke alle med rette.

05-04-2016 21:07

43 Måske fordi man bedre kan identificere sig med bloggere, da det bliver mere personligt. 05-04-2016 21:05

44 Det er nemt tilgængeligt og man kan være anonym.... 05-04-2016 21:03

45 Fordi der alligevel ofte ændres i anbefalinger og der kommer hele tiden nye forskningsresultater som modsiger sig

selv. Så mon ikke folk i højere grad søger mod bloggere de kan identificere sig med frem for at stole blindt på

autoriteterne? Måske gør folk i højere grad det der virker for dem frem for blindt at følge de officielle kostråd. For mit

eget vedkommende kan jeg fortælle at jeg har tabt 15 kg med lchf. Hvor meget mon jeg smed da jeg fulgte de officielle

kostråd? Netop, intet. Og mit system fungerede bare ikke fordi jeg spiste ultra fedtfattigt og fyldte mig med pasta og

brød - fuldkorn ganske vist men det var jo stadig fuld af mel og sukkerarter. Kostrådene er sikkert gode for nogen, og

jeg kender mange normalvægtoge og sunde mennesker der lever efter dem. Men jeg tror det er farligt at tro at de er

universelle og gælder for alle mennesker. Dog afviser jeg ikke alle officielle råd, fx har jeg stringent undgået røg,

alkohol, kemikalier mv som gravid (og gør det jo egentlig stadig). Men igen: jeg gør det der virker for mig. Og det er

vel i bund og grund at tilbyde min krop fødevarer der er så naturlige som mulige og giver en god fornemmelse og

masser af energi. Så er det for mig lidt mere sekundært om der nu er nok fedt i min frokost ifgl lchf-principperne, om

staten mener at jeg spiser fuldkorn nok - altså forstå mig ret: følg mavefornemmelsen frem for et sæt regler andre

udstikker for dig. Det tror jeg på der er bedst for dig.

05-04-2016 21:00

46 For mit vedkommende fordi mine egne erfaringer viser, at de officielle råd ikke rækker, der er rigtigt meget logik i

LCHF, IF, altså hormonelle styringer af f.eks. overvægt, diabetes mm. Der er faktisk rigtigt meget evidens på LCHF.

05-04-2016 20:58

47 Jeg tror de har undersøgt det neutral 05-04-2016 20:53

48 Det offentlige/fagpersoner hænger fast i gammel lærdom og fornyer sig sjældent 05-04-2016 20:51

49 Er ikke altid fagpersover har ret. 05-04-2016 20:38
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50 Fordi det er skrevet i et bedre sprog (mere levende og forståeligt) - fordi fag personer er dyre og de offentlige

myndigheder er utroværdige (alt for mange historier om penge under bordet) og alt for firkantede.

05-04-2016 20:38

51 Det er lettere tilgængeligt. 05-04-2016 20:21

52 Det er jo næsten umuligt at svare på, nogle gæt kan være som følger : at folk lettere kan finde bloggere at identificere

sig med måske er det lettere at omtale ens problemer når man kan gemme sig bag sin pc, mobil ect. Det kan også

være grundet økonomi, da fagpersoner ofte tager sig betalt og officielle myndigheder tror jeg slet ikke har den

fornødne empati.

05-04-2016 20:20

53 Søger ligestillede. Fagfolk har ofte "læst" sig til kloghed, bloggere har selv søgt og fundet en vej, de gerne vil dele med

andre. Virker mere "jordnært" og tilgængeligt

05-04-2016 20:14

54 Fordi emner som vægt og fordøjelsesproblemer er meget følsomme for folk og sårbare. Det er her en god motivation

og støtte at høre om en som har oplevet det samme, hvor følelser også kommer til udtryk i bloggerns emner. Emnerne

er mere hverdagsrelateret og man kan sætte sig i bloggerens sted. De officielle "regler" virker ikke så motiverende.

05-04-2016 20:07

55 Det føles mere troværdigt 05-04-2016 20:07

56 føler ikke myndighederne altid har styr på nyeste forskning. 05-04-2016 19:54

57 Noget tyder på at de officielle kostråd og de eksperter der står bag er for stærkt påvirkede af fødevareindustriens

forskningsmidler og interesser

05-04-2016 19:29

58 Jeg tror, at folk søger information flere steder, fordi der er så mange modsatrettede meninger om, hvad der er sundt og

usundt. Ved en blogger bliver det mere personligt og identificerbart og dermed lidt lettere at læne sig opad, hvad den

pågældende blogger gør. Nogle søger måske endda bekræftelse i, at de selv gør det rigtige og lever "sundt" nok.

05-04-2016 19:26

59 Personers erfaring er bedre en så meget andet, måske reklame betalt holdninger 05-04-2016 19:01

60 Sundhedsstyrelsen er ikke altid helt troværdig. Bloggere har ofte fingeren på pulsen og man kan jo bare tage det man

kan bruge

05-04-2016 18:36

61 De ved om nogen hvad der snakkes om 05-04-2016 18:32

62 Fordi vil alle er forskellige. Derfor vil der heller ikke være er klar linie til alle. Vi har brug for noget forskelligt. Både fordi

vi alle er foreskellige men lige så meget fordi vi forandre os over livet. Det som måske fungerede for år tilbage giver

måske ikke længere mening.

05-04-2016 18:28

63 Det er mere spændende og inspirerende. Man kan følge den blogger, som man harmonerer med. 05-04-2016 18:19

64 Fordi det er nemmere at identificere sig meden blogger end de offentlige myndigheder. For hvem er de og hvad ved

de om mit liv?

05-04-2016 18:02

65 Informationen er lettere 'spiselig' og virker lettere at forstå og følge 05-04-2016 18:01

66 Officiel sundhedsinformation er generel information til alle mennesker og skal være solidt evidensbaseret. "Nye"

trends og råd, der passer til nogle mennesker passer ikke ind i den kasse og så må man søge information andre

steder.

05-04-2016 17:48

67 Officielle myndigheder, så som sundhedsstyrelsen er delvis styret af medicinalindustrien. Får så mange penge fra

dem, at de er afhængig af dem

05-04-2016 17:46

68 Efter min mening er de officielle danske myndigheder fastlåste i en gammeldags (og højrøvet) opfattelse af

sundhedsinfo. En stor del af deres anbefalinger bygger på kliniske studier, der er så snævre, at stort set ingen af os

passer med deres inklusionskriterier. De ser stort på folks erfaringer og oplevelser, og jeg synes, de taler ned til den

almindelige dansker.

05-04-2016 17:46

69 Fordi det er en vigtig motivation at der er et menneske bag sundhedsprincipperne. Altså ikke bare du skal gøre som

jeg siger, men istedet gør som jeg gør metoden

05-04-2016 17:43

70 Fordi medierne konstant kommer med nye sandheder om kostindtagelse. Jeg bliver skrup forvirret af alle disse

sandheder.

05-04-2016 17:23

71 tid inspiration 05-04-2016 17:21

72 Troværdighed og dine hurtige svar og gode råd og viden på din blok. Du brænder for det og skriver spændende

indlæg.

05-04-2016 17:18

73 Det er nemmere og sidde hjemme og studere det. 05-04-2016 17:16

74 Fordi det er nogen som selv lever det liv de blogger om. Fagpersoner arbejder ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger

- de anbefalinger passer bare ikke til alles liv eller det liv de vil leve.

05-04-2016 17:13

75 Ikke så kedeligt og meget mere inspirerende 05-04-2016 17:11
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76 Efter at jeg i mange år, har fulgt de officielle kostråd og taget på i vægt, ustabilt blodsukker og konstant oppustet,

måtte der ske noget radikalt. Jeg blev anbefalet LCHF af venner.

05-04-2016 17:04

77 Tilgængeligt når som helst, nærværende, let at gå til og fra, i øjenhøjde 05-04-2016 16:48

78 Den officielt anbefalede kost medfører ubehag og vægtøgning og derfor går man sine egne veje i forsøg på at få svar

og vejledning. Vi får anbefalet en kost med masser af stivelse og med et skarpt øje på mængden af fedt. Og gennem

de sidste 30 år er antallet af overvægtige og folk med sukkersyge kun vokset. Det er paradoksalt, at vi med vores

letforståelige kostråd og store fokus på sundhed og motion kun synes at blive dårligere og dårligere. Man bør tage

anbefalingen om at spise mange stivelsesholdige produkter hver dag op til revision. En Y-model, hvor 1/3 af

tallerkenen er stivelse giver jo fx ingen mening. Fibre kan sagtens komme fra grøntsager, behøver ikke komme fra

fuldkornsprodukter.

05-04-2016 16:48

79 Vigtigt at råd er afprøvet på egen krop. Officielle råd er ofte sponsoret eller kulturbestemt 05-04-2016 16:42

80 Vi har behov for at identificere os med andre ligestillede. Min indgangsvinkel til LCHF er lidt tilfældig, men jeg var solgt

og meget motiveret, da jeg læste indledningen i den første af Janes bøger og har i snart 2 år spist mere eller mindre

striks LCHF

05-04-2016 16:40

81 Det er sjover, mere inspirerede og så er der gode lækre opskrifter. 05-04-2016 16:31

82 Det er en form for erfaringsudveksling - hvordan føles det for dig og DIN krop. Som at snakke med en bekendt om kost

og sundhed, i stedet for generelle anbefalinger.

05-04-2016 16:29

83 Let tilgængeligt Hyppig updates Lækkert præsenteret Personlig afsender Mangfoldigt 05-04-2016 16:19

84 Fordi I "nørder løs" med emnet. Man falder selv fra ind i mellem, men så er det godt at du popper frem på facebook,

så får man lige lidt ny inspiration

05-04-2016 16:17

85 De har prøvet det på egen krop. 05-04-2016 16:15

86 Det er nemmere 05-04-2016 16:06

87 Fordi de har prøvet deres opskrifter på egen krop og kan udtale hvordan det virkede på deres krop og det virker også

som blogger henvender sig specifik til den enkelte person.

05-04-2016 15:55

88 Det føles mere ærligt og hands on. Bloggere skriver om deres daglige erfaringer, har en åben dialog med følgere og

er villige til at ændre strategi. Det virker som om de officielle myndigheder lægger en strategi, som er meget svær at

ændre, når der kommer ny info indenfor mad og sundhed. Desuden er det heller ikke gennemskueligt om der er

penge involveret.

05-04-2016 15:46

89 Udmeldingerne omkring sundhed fra fagpersoner er modstridende, nye anbefalinger er for længe undervejs inden de

bliver offentliggjort

05-04-2016 15:43

90 Nemt 05-04-2016 15:39

91 Det er hurtigere og nemmere 05-04-2016 15:31

92 Fordi de selv har prøvet tingene. 05-04-2016 15:22

93 Hos officielle myndigheder er der ofte kun en vej, der er den rigtige. Hos blokkere nuanceres tingene, og der kommer

ofte langt flere vinkler på.

05-04-2016 15:08

94 Det er nemt, og "serveres" på en let og appetitlig måde med lækre billeder, opskrifter og erfaringer fra andre 05-04-2016 15:06

95 De har oftest prøvet det selv, hvor fagfolk oftest ikke har prøvet det selv. Deres viden er skabt af andre end dem selv. 05-04-2016 15:04

96 Vi får løbende mange forskellige informationer og visse "eksperter" er ikke altid uvildige og det offentlige er nok også

lidt langsomme til at acceptere alternative metoder.

05-04-2016 14:58

97 For at finde noget, der passer til netop dem. De officielle kostråd kan have bredere interesser og forsøger at ramme

bredt.

05-04-2016 14:55

98 Fordi det er nemmere at identificere sig med bloggere, da de også bare er "normale" personer. 05-04-2016 14:55

99 Fagpersoner er ofte afvisende overfor nye undersøgelser/ny viden og ikke villig til at kigge mere holistisk på kroppen

og vores velbefindende.

05-04-2016 14:39

100 Jeg er bange at de officielle myndigheder har mistet deres troværdighed. Se bare på fedtforskrækkelsen der bygger

på videnskabelig fusk udført af Ancel Keys. Officielle myndigheder forholdt sig ikke kritisk til han forskning.

05-04-2016 14:36

101 Mere personligt 05-04-2016 14:28

102 Fordi bloggere selv lever det de skriver om. Fordi sundheds myndighedernes råd er gamle, ensporede og ofte bygger

på medicin.

05-04-2016 14:23
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103 Det er nemmere at finde noget der passer med den livsstil man ønsker 05-04-2016 14:11

104 De tilpasser sig hurtigere nye informationer og kan bruge undersøgelser fx fra udlandet lettere, da de ikke er offentlige

myndigheder og dermed forpligtet til at stå til ansvar for informationen.

05-04-2016 14:08

105 Fordi hvis der er noget man kan mærke der fungerer for en f.eks. LCHF med god fordøjelse, mere energi etc. og at

man kan identificere sig med det der bliver sagt, f.eks. fra dig så er det det der virker mest rigtigt.

05-04-2016 13:50

106 Jeg tror, at mange føler, at det er svært at navigere rundt i alle de forskellige madtrends og de offentlige vejledninger.

Grundet konstant ny forskning og konstante tilpasninger af kostråd til dette bliver kostråd og trends uoverskuelige og

utroværdige. Dette, tror jeg, leder til en søgen efter autensitet og ægthed, samt personlighed, som man oftest finder

på blogge, hvor "almindelige" mennesker deler ud af deres glæder og sorger sammen med erfaringer og gode tips :)

05-04-2016 13:43

107 Bloggere har prøvet det på egen krop ?? 05-04-2016 13:38

108 ved ikke 05-04-2016 13:37

109 Fordi flere og flere vælger at følge bestemte 'kost-religioner' og disse får de ikke hos de officielle myndigheder eller

fagpersoner. Folk vil

05-04-2016 13:30

110 Det er en trend men ofte er der flere variationer i svarene 05-04-2016 13:28

111 Sundhedsrådene skifter for tit. 05-04-2016 13:14

112 Det virker mere tilgængelig og ikke så forpligtende som hvis jeg gik ti len diætist. 05-04-2016 13:05

113 Let tilgængelige informationer, skrevet af rigtige mennesker- til rigtige mennesker. Ikke fine ord der helt sikkert har en

betydning, men skrevet på godt dansk!

05-04-2016 13:00

114 Det er rigtige mennesker med rigtige erfaringer. Meget af det er learning by doing og det virker for de fleste af os. De

sider jeg følger er absolut troværdige.

05-04-2016 12:59

115 Sundhedsstyrelsen har ikke ligefrem et godt ry på alle områder og udviser ikke stor åbenhed over for nye ideer eller

tanker om sundhed. For eksempel er jeg meget skeptisk over for Nøglehulsmærket og Fuldkornsmærket, som kan

findes på mange mærkelige produkter med lang ingrediensliste. Og skulle man følge deres kostråd, må man leve af

fedtfattigt kødpålæg og knækbrød. Nejtak...

05-04-2016 12:48

116 De officielle myndigheder tager ikke højde for nuancerne hos den enkelte, om det er en travl hverdag, en

allergi/overfølsomhed eller blot en tillært viden om at f.eks. kulhydrater i større mængder ikke gør noget godt for ens

fordøjelse. Ved at vælge blogger el.lign. kan man høre om deres personlige erfaringer, det bliver mere jordnært og

overfør bart til ens egen hverdag/livsstil - på en måde bliver det mere menneskeligt.

05-04-2016 12:47

117 Lettere tilgængelige 05-04-2016 12:45

118 Fordi den opdaterede sundhedsviden ikke er til stede inden for de officielle myndigheder. 05-04-2016 12:44

119 Fordi de officielle myndigheder ser ikke på det hele menneske, men ofte kun symptombehandling. 05-04-2016 12:34

120 Fordi der ofte henvises til det man altid har gjort...det hjalp ikke mig...men med LCHF har jeg tabt 15 kg ?? og uden at

få lyst til at træde ved siden af ??

05-04-2016 12:31

121 kostpyramiden har set ens ud i mange år, der er kommet mange nye tiltag og ny viden, derfor :) 05-04-2016 12:28

122 Måske fordi det er nemmer 05-04-2016 12:16

123 fordi man er træt af alle de forskellige synspunkter fagpersoner ytre sig omkring 05-04-2016 12:16

124 Jeg tror, man søger derhen, hvor der er nogen eller noget, der kan inspirere en. Det skal være et overskueligt projekt

og noget, der passer ind i den enkeltes hverdag.

05-04-2016 12:14

125 Jeg oplever at mine læger og sygeplejersker ikke er forstående for min kost på trods af at alle parametre for

sukkersyge er forbedret markant. De bliver ved med at ævle om kolesterol på trods af at selv de tal er bedre. Så ryger

logikken altså for mig, og så vil jeg hellere fortsætte ad min egen vej fremfor at spise de 70 % kulhydrater de mener

diabetikere skal have - det virker fuldstændigt vanvittigt på mig at man skal spise ting der bringer kroppen så meget i

ubalance (pga. diabetes - selvfølgelig kan hurtige kulhydrater være sundt for mange andre). Jeg synes også de for ofte

hænger fast i sundhedsmyter og ikke er så opdateret på ny forskning. Jeg læser nemlig også op på forskningsartikler

og tager ikke bare en bloggers ord for gode varer. Der synes jeg de er bagud som fagpersoner. Havde en lang

diskution med min diabeteslæge omkring at et samlet kolesteroltal er fuldstændig meningsløst - det mente hun ikke.

Det er jo helt absurd.

05-04-2016 12:02

126 Deres erfaringer med selv at have prøvet 05-04-2016 11:54

127 Tror tit det er svært at trænge igennem hos f.eks. Lægen. Det er billigere end hvis man skal til diætist 05-04-2016 11:52

128 Mere inspiration end regler 05-04-2016 11:50
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129 Jeg tror, at der er flere årsager til dette. 1. Mennesker søger informationer ved mennesker, de kan relatere til. En

blogger "fremstiller" i større eller mindre grad deres privatliv og dette skaber et billede, som modtageren kan relatere

sig til. Denne relation skaber troværdighed og dermed bliver informationen pålidelig for læseren. Dette er et kæmpe

problem, da mange unge mennesker/teenagere i højere grad kan relatere til en blogger som f.eks. Fie Laursen

(beklager, men hun er bare ikke den skarpeste) og de antager derfor hendes sundhedsinformation for pålidelig. Min

fordom er klart, at en sådan blogger på ingen måde er orienteret indenfor sundhedsinformation og dermed bliver unge

mennesker misvejledt. Fakta er bare, at det er mere relaterbar information. 2. Sundhedsstyrrelsen/fagpersoner har

ofte en meget faktuel tilgang til sundhedsinformation. Bloggere præsenterer praksis/hverdagen (hvor nogen

selvfølgelig pynter mere på den en andre). Det er langt nemmere, at forholde sig til information, der bliver givet i en

praktisk kontekst end en trekant delt i tre. Denne trekant fortæller nemlig ikke, hvordan man får kostrådende ind i en

travl hverdag. Det gør en blogger derimod, da en opskrift ofte kommer med en historie, som læseren kan relatere til

og informationen bliver derfor ikke bare pålidelig, men også anvendelig. I er virkelige mennesker, der blogger om den

virkelige verden.

05-04-2016 11:47

130 Det virker mere personligt 05-04-2016 11:46

131 Mit indtryk er at sundhedsstyrelsen er bagud vidensmæssigt. De er langsomme til at ændre kostråd, og forholder sig

ikke til nyere forskningsresultater. De differentiere bl.a ikke uddybende mellem forskellen på forskellige kulhydrater, og

hvis de gør er det på en ikke særlig brugervenlig måde.

05-04-2016 11:45

132 Det er min oplevelse at fx bloggere er mere velorienteret ift. den nyeste viden indenfor sundhed og kost. 05-04-2016 11:37

133 For at få et "different view" ... omsat & tilsat hverdagens store og små udfrodringer og oplevelser ... inspiration sat i en

kontekst

05-04-2016 11:15

134 Det er lettere 05-04-2016 11:10

135 Det er mere forståeligt 05-04-2016 11:10

136 Pga personlig overbevisning om hvad 'sandheden' er (herved ikke kun hos bloggere, men også de alternative

fagpersoner).

05-04-2016 11:09

137 Jeg føler systemet er for fastgroet i deres dogmer. 05-04-2016 11:07

138 Jeg ved ikke om det er sådan, men mange bruger disse medier mere end noget andet, derfor 05-04-2016 11:07

139 Jeg har aldrig forstået, hvordan vi den ene dag må spise kød, mens det den næste dag giver kræft, sygdomme etc.

Jeg har brug for stabile oplysninger, men det føler jeg ikke, at jeg får fra de officielle myndigheder. Samtidig får vi af

vide at det fx er sundt at drikke mælk. Men er dét egentlig det, eller taler vi industriens/landmandens sag? Jeg vil have

facts - ikke moneymaking.

05-04-2016 11:06

140 Gør det meget nemmere 05-04-2016 11:03

141 Jeg søger andres erfaringer dom man ikke kan læse sig til 05-04-2016 10:59

142 Fordi man hos bloggere kan finde trends/livsstile - fx LCHF det er ikke helt så skarpt trukket op fra officielle

myndigheder

05-04-2016 10:59

143 Fordi de føler de "kender" dem. 05-04-2016 10:58

144 Mener ikke at officielle råd er opdaterede efter ny forskning. 05-04-2016 10:58

145 Fordi bloggere finder deres niche, mens de officielle myndigheder skærer over en kam. Det er ikke alle der passer i

den kasse de officielle myndigheder opfatter sin normalen.

05-04-2016 10:57

146 Sundhedsmyndighederne har kun EN vej. Alternativerne har forskellige veje. Jeg har så valgt en, der passer godt til

mig.

05-04-2016 10:54

147 Fordi de er "alm." mennesker som os andre :) 05-04-2016 10:53

148 Det er måske nemmere at identificere sig og sine problemer med bloggere end med myndigheder og fagfolk, der kan

virke formynderiske

05-04-2016 10:44

149 Den officielle madpyramide har taget fejl i mange år.. Og hele konceptet omkring de officielle myndigheder virker så

forældet og ensidigt.. Jeg søger sundhedstips hos bloggere fordi disse mennesker selv lever efter deres egne råd og

beviserne er deres egen krop.. De er ofte meget inspirerende og har en gejst og indlevelse, som officiel myndighed

ikke har.

05-04-2016 10:40

150 Fordi man får så forskellig info, ofte i modsætning til hinanden, er ofte i tvivl om de er på lønningsliste hos firmaer der

har en interesse i at fremme deres produkter

05-04-2016 10:39

151 De officielle myndigheder bliver ofte overhalet indenom af forskningen 05-04-2016 10:39

152 Fordi lægerne ikke bruger tid på kostvejledning. De udskriver medicin i stedet. 05-04-2016 10:39
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153 For at få den personlige beretning. Mange motiveres af at se et personligt eksempel på en positiv udvikling, som de

selv ønsker sig. Desværre søger en del den eksakte opskrift(kostplan, LCHF-regler mv.) på selv at få succes med

eksempelvis vægttab uden selv at tage ansvar og uden øje for, at vi er forskellige.

05-04-2016 10:34

154 Nogle leder nok efter en nemmere måde at tabe sig på. Nogle får det, ligesom jeg, bedre af en anden kost end den

konventionelt anbefalede. Hos nogle bloggere får man desuden et (tilsyneladende) mere velbegrundet grundlag for

deres anbefalede kost. Dermed ikke sagt at det rent faktisk er det.

05-04-2016 10:29

155 for mig handler det om at følge det min krop har det bedst med, og det har den ikke med de officielle kostråd, som

fagpersoner støtter sig til, derfor har jeg prøvet mig frem

05-04-2016 10:26

156 Det er lange mere personligt og dermed nærværende. Hermed virker det også mere tillidsvækkende og faktisk

troværdigt.

05-04-2016 10:21

157 fordi blokkere afprøver tingene og de fungere for dem. Det fungere måske ikke helt for mig på samme måde, men så

justere jeg lidt, så det passer til min krop. Fagpersoner er nogle gange så upersonlig, det er kun det de har lært der er

det der vigtig. Jeg har oplevet at blevet talt rigtig meget ned til af en fagperson ang. min intolerance for mel og stivelse,

da det en blodprøve ikke kan vise det. Han viste bedre hvad jeg skulle spise end mig selv. MEN :) så kom din første

LCHF bog og jeg prøvede, først skeptisk, men så blev det alvorlig og jeg har det godt i dag med min intolerance. Jeg

læste hele bogen og det gav mening for mig.Du er blokker, du har prøvet det, jeg har mere tillid til dine madopskrifter,

end de kostråd en fagperson har givet mig, der ikke virkede.

05-04-2016 10:19

158 Det ved jeg ikke 05-04-2016 10:18

159 De har fejlet. I deres fedt-forskrækkelse. Jeg har som sagt fulgt alle deres råd og rettet min mad til. = konstant sulten. 05-04-2016 10:16

160 Det er let at gå til og mange gange meget flot sat op. 05-04-2016 10:09

161 De har prøvet det på egen krop, og ved hvad der skal til 05-04-2016 10:08

162 Mennesker er forskellige, det er ikke det samme som virker for den enkelte. Hvis slanke mennesker spiser meget

fuldkorn, er det måske fordi de er gode til at fordøje det. Det er lidt hønen eller ægget, hvad kom først

05-04-2016 10:07

163 Fordi det er rigtige mennesker som skriver og ik bare noget som er skrevet som ser godt ud på papir 05-04-2016 10:05

164 Det er folk, der har afprøvet det de skriver om på egen person 05-04-2016 10:04

165 Det er let tilgængeligt, og mange bloggere er mere åbne over for ny viden end lægestanden generelt. Den personlige

vinkel giver nogle gange adgang til en viden man ikke ville have fået ellers (jeg forstod simpelthen ikke at min

sukkerafhængighed 1. kunne forklare både mine humørudsving og mine mavesmerter og 2. også omfattede de lette

kulhydrater - før jeg læste om det hos dig. Det var virkelig en øjenåbner). Og så er der ikke kun en forklaring på

sammenhængene, men også anvendelige råd - ikke mindst de mange gode opskrifter, men faktisk også meget andet.

05-04-2016 10:04

166 Det er mere aktuelt og opdateret 05-04-2016 10:04

167 Fordi de officielle anbefalinger er hul i hovedet og udelukkende lavet af industrien 05-04-2016 10:04

168 Vi gider ikke en 'forælder', der fortæller os, hvad vi skal - og ikke skal. Ikke alle kan læse de officielle myndigheders

sprog, ved hvor de skal finde informationerne, de officielle råd er måske forældede i forhold til den seneste forskning.

05-04-2016 10:03

169 Fordi det virker! 05-04-2016 10:02

170 Fordi de gør informationen mere forståelig og så er der ofte inspiration til ændring af livsstil via opskrifter og

eksempler. Officielle myndigheders hjemmesider og bøger er tørre og faglige, hvilket gør at man som almindelig

person kan have svært ved at forstå og derfor hurtigt bliver træt af at læse der.

05-04-2016 10:01

171 Fordi de officielle råd er meget 'firkantede' og ikke tager højde for, at vi alle er forskellige og 'fungerer' på forskellige

måder.

05-04-2016 09:59

172 Fordi det er 'almindelige' mennesker med 'almindelige' dagligdags udfordringer som os selv og som man kan forholde

sig til. Fagpersoner kan ihvertfald typisk få mig til at få mindreværdskomplekser fordi det hele skal være så perfekt,

halve løsninger fungerer ikke her. Det gør det altså bare i den virkelige verden.

05-04-2016 09:56

173 Inspiration og levende eksempler :) 05-04-2016 09:55

174 Fordi myndighederne er låst fast i en forældet tro på hvad der feder, og en tro på at vi ikke kan leve uden masser af

kulhydrater og mælkeprodukter

05-04-2016 09:55

175 Fordi det er lettere, det er mere inspirerende. 05-04-2016 09:54

176 Personlighed og nærvær 05-04-2016 09:52

177 Fordi det gang på gang viser sig at befolkningen bliver løjet for omkring hvad vores fødevarer er tilsat og hvorfor?? 05-04-2016 09:52

178 Det er lettere 05-04-2016 09:50
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179 Fordi man kan søge oplysningerne i ro og ma, og når det passer ind i en travle hverdag. 05-04-2016 09:48

180 Sundhed er blevet en trend, og mange går en del mere op i det end bare at følge de officielle kostråd. Når man så

tilmed lider af sygdomme der gør det kompliceret at spise efter de gængse kostråd og ikke bare ønsker at erstatte

melprodukter med kemisk mishandlede glutenfri produkter, så søger man ekspertisen hvor den er fremfor at nøjes med

de alternativer der at gængs anbefalet.

05-04-2016 09:46

181 Fordi de officielle myndigheder har ét syn på, hvad der er sundt. Hvis man er glutenallergiker, eller sensitiv overfor

mælk, er fuldkornsbrød og minimælk pludselig ikke sundt, selvom de officielle myndigheder peger på, at netop

fuldkorn og minimælk er sundt.

05-04-2016 09:45

182 Fordi de officielle myndigheder er ude af trit med forskning om f.eks mælkeprodukter, sukker, gluten og stædigt holder

fast i - for nogle - uhensigtsmæssige kostråd. Myndighedrne virker ikke interesserede i at blive klogere og dermed

villige til at ændre f.eks kostråd

05-04-2016 09:44

183 Jeg tror, at det har meget at gøre med, hvem man kan identificere sig med - det bliver mere personligt. Selv bruger

jeg det som led i en videre søgning af information om den mad jeg spiser, og så er opskrifterne gode at få inspiration

af.

05-04-2016 09:44

184 Let tilgængeligt, stor promovering via sociale medier, føler man kan identificere sig og få direkte svsr på spørgsmål

foran computeren fra bloggeren selv.

05-04-2016 09:44

185 Det er måske nemmere at spejle sig i bloggere, der giver et indblik i deres liv, end hos en sundhedsmyndighed, der

skriver noget sort på hvidt.

05-04-2016 09:40

186 Fordi at der er så mange forvirringer omkring hvad der er sundt og hvad der ikke er. Og så er det "fedt" at hente

oplysninger/erfaringer hos folk der fx selv har nogle skavanker fx mave/tarmsygdomme.

05-04-2016 09:40

187 Fordi vi hele tiden bliver bombarderet med nye tiltag fra fagpersoner og myndigheder. Det, der var sundt i går, er farligt

i dag.

05-04-2016 09:38

188 Myndighederne er styret af penge. Vi lever i et Arla/ brød land. Mange ville gå fallit , hvis alle valgte at leve

gluten/mælkefrit. Og tilmed være sunde.??

05-04-2016 09:37

189 Bloggene er "on-line" hele døgnet, du kan søge hjælp/svar når det passer dig. Hos læger og andre fag personer skal

der aftales tid med og hvis ikke du direkte ersyg, så er man udenfor kategori og tages ikke helt så seriøst.

05-04-2016 09:36

190 Jeg lytter både til fagpersoner, myndighederne og bloggere og bruger det der passer for mig og som jeg har det godt

med. Det er dog ikke en hver bloggere, jeg vil lytte til. Der skal være en vis vægt og dybde i deres argumentation.

Generelt er folk ikke så autoritetstro som tidligere og søger derfor gerne information mange steder fra.

05-04-2016 09:29

191 Jeg har selv fulgt de officielle anbefalinger med sult og overspisning til følge. I hele mit voksne liv har jeg skiftevis fulgt

deres anbefalinger og dermed været slank og sulten, og spist alt for meget og været tyk og mæt. Da jeg selv prøvede

LCHF blev jeg så let som ingenting 17 kilo lettere på et år (på trods af jeg også lige havde en graviditet i det år), og jeg

er nu slank OG mæt! Det giver mere mening for mig at følge en Blogger (dig Jane) fordi jeg får det godt i krop og sind,

end at følge de officielle anbefalinger hvor jeg konstant tænker på mad, må jeg/må jeg ikke spise osv.

05-04-2016 09:26

192 Fatter det ikke 05-04-2016 09:26

193 Fordi der er "rigtige" mennesker bag bloggen - ikke nogle gamle proffessorer som vil dikterere hvad vi skal spise. Hvis

det virker for hende - så virker det nok også for mig

05-04-2016 09:26

194 Det er hurtigere 05-04-2016 09:21

195 Personligt har jeg svært ved at forstå den fedtforskrækkelse der bliver udbredt. Da jeg ammede vores første barn

anbefalede sundhedsplejersken at jeg gik fra minimælk til skummetmælk for at tabe de sidste barselskilo, og det

virkede bare forkert på mig. Og når man så deler erfaringer med omgangskredsen, så er der ikke så langt til at ty til de

blogge der er om emnet.

05-04-2016 09:18

196 Bloggere har formentlig selv afprøvet (som du gør) det de skriver om 05-04-2016 09:11

197 Måske fordi man godt kan få en oplevelse af at det der var vildt sundt i går pludselig er no-go i dag (eller omvendt) -

alle husker jo Astrup og sukkeret - det tror jeg mange oplever som 'vildfarende' snarere end vejledende.

05-04-2016 09:11

198 Fordi de som regler selv har været "ude" hvor man selv er nu. 05-04-2016 09:09

199 Fordi det VIRKER 05-04-2016 09:09

200 Jeg tror at der er flere grunde. De offocielle svar er for firkantede og tager ikke hensyn til at der ikke er én kostplan

der er god for alle mennesker. Derfor søger folk noget der giver mening i ders livsstil/kostvaner og kan hjælpe dem.

05-04-2016 09:08

201 nærhedsprincippet, identifikationsmulighed 05-04-2016 09:08

202 Mere overskuligt at serve på siderne 05-04-2016 09:06
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203 jeg tror at formen/ tonen hos bloggere er mere personligt og mindre "teknisk ". udover det er der masser af personlige

erfaringer/ kommentarer som bliver udvekslet på bloggene som mangler hos de officielle myndigheder.

05-04-2016 09:05

204 Jeg tror folk søger efter det, de til dels gerne vil læse. Så overser man det, man ikke vil. Hvis man f.eks. er veganer,

kan man jo finde masser, der vil sige, at animalske produkter er skidt. Gider man ikke spise sit rugbrød, siger man

bare at kulhydrater er skidt for kroppen.

05-04-2016 09:05

205 Vi er i en tid hvor ellers sunde og fornuftige budskaber forvirrer og vi ønsker selv at ha overblikket, og søger derfor

hele tiden oplysning.

05-04-2016 09:01

206 Bloggere har afprøvet deres informationer på egen krop. Det er jeg ikke sikker på fagpersoner selv har. 05-04-2016 08:56

207 Det giver ny inspiration fra engagerede personer 05-04-2016 08:54

208 Flere årsager: Dels tror jeg vi er blevet mere individualiserede, så vi vælger hver vores vej - eller 'tro'. Dels har

kostrådene gennem årene strittet i mange retninger og har forvirret folk, kombineret med nærmest daglige nyheder

om, at så er det farligt og det er farligt… det der i går var det sundt. Ex. brune ris. Mit valg beror således på et

personligt valg, men også på personlige erfaringer. Det kan godt være, at det fakisk kun er glutenallergikere, der ikke

tåler gluten, men når jeg personligt har fået løst mine maveproblemer og har fået meget bedre velvære og bedre

mæthedsfornemmelse ved ikke at indtage gluten og det åh så sunde fuldkorn, jamen så indtager jeg det altså ikke,

uanset hvad 'de kloge' siger. Dertil kommer, at sundhedsmyndighederne synes at pleje industriens og landbrugets

interesser, og ikke er uafhængige. I generationer fik vi således at vide, at vi SKULLE indtage en halv liter mælk om

dagen HELE livet, hvilket nu har vist sig grundløst. Så var det ernæringseksperten Arne Astrup der mente, man bare

kunne spise sukker, indtil man fandt ud af, at han fik penge af sukkerindustrien, der samtidig påstod, at man ‘godt kan

være sød, selvom man er sund’. Nu ved vi, at hvidt, raffineret sukker på mange måder er noget af det værste. Nu er

myndighederne så gået sammen med ‘Fuldkornskompagniet’ for at overbevise folk om, at de SKAL spise fuldkorn.

Jovist, spiser du hvidt brød, er fuldkorn bedre, men som du selv har skrevet om, Jane, kan man snildt leve sundt uden.

Det er ikke det, at man opfordres til at spise disse ting, der forarger mig, men det, at myndighederne gennem årene

har sagt, at vi SKAL indtage mælk og korn, når det i virkeligheden handler om, at man plejer nogle

landbrugsinteresser, der falder mig for brystet, og dermed ryger tilliden til de officielle myndigheder fagpersoner også.

05-04-2016 08:49

209 Bloggerne er troværdige, fordi de selv spiser det mad, de præsenterer. Retterne er gennemprøvet og testet, og dine

bøger er smukke og inspirerende.

05-04-2016 08:47

210 Fordi fagpersoner tit er dårlige formidlere. De kan være nok så dygtige fagligt, men hvis de ikke formår at formidle

deres viden på en nærværende og spiselig måde, så lukker man af eller holder helt op med at opsøge dem. Og så er

min oplevelse at sundhedsfagfolk har en tendens til at tale ned til folk, som jeg slet ikke kan med.

05-04-2016 08:40

211 Stoler faktisk ikke på officielle myndigheder. Se bare dengang alle skulle drikke skummetmælk og spise fedtfattigt -

hvor fed blev folk lige af det skjulte sukker

05-04-2016 08:39

212 Motivation, Inspiration og nysgerrighed 05-04-2016 08:38

213 Fordi mange ikke er enige med de offentlige anbefaldninger. 05-04-2016 08:38

214 For mit eget vedkommende fordi jeg ikke kan bruge de officielle myndigheders råd. Jeg har rigtig store

mave/tarmproblemer hvis jeg spiser kulhydrater. Inden jeg fandt ud af årsagen, fik jeg at vide at alt var fint og jeg ikke

har nogen diagnose, hvilket jo er dejligt. Men problemet var der bare stadig. Og læger vil bare ikke anerkende at

kosten har en virkelig stor indvirkning på tarmfloraen. Så jeg mistede tilliden og sværger nu til dig Jane og LCHFen.

05-04-2016 08:38

215 Jeg tror ikke 1 instans/person/officiel myndighed har hele sandheden. Der har de seneste år været mange

fødevaresager oppe i medierne - sande eller usande - som gør at man som forbruger bliver utryg. Derfor tror jeg man

er nødt til selv at tage ansvar for sine mad- og spisevaner - og en del af den viden, der er nødvendig til det, kan fås

direkte hos fx bloggere.

05-04-2016 08:35

216 De er bagud, og læner sig kun op af alment accepterede forskningsresultater, hvilket selvfølgelig er forståeligt, men

ikke særlig progressivt.

05-04-2016 08:34

217 Flere foreslår/ viser samme opskrifter el ingredienser, men med deres eget twist og det er interessant, der skal så lidt

til at ændre smag og lyst til at prøve noget nyt.

05-04-2016 08:34

218 pga troværdighed 05-04-2016 08:33

219 De officielle myndigheder giver ofte modstridende informationer og de er farvet af medicinalindustrien. 05-04-2016 08:33

220 Man kan ikke stole på de off. myndigheder. 05-04-2016 08:31

221 Troværdighed 05-04-2016 08:26

222 fordi bloggere ofte har prøvet det på egen krop 05-04-2016 08:26

223 Fordi der efterhånden har været for mange sager der er gået i politisk retning 05-04-2016 08:24
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224 Bloggere er mere nytænkende, hvor imod jeg har oplevet feks diætister være meget firkantede og fastlåste i deres

opfattelse af slankekost.

05-04-2016 08:24

225 Fordi de er usikre, og bliver nødt til at finde deres egen vej gennem sundhedsjunglen, og så er det dejligt at blive

inspireret

05-04-2016 08:23

226 Det er nemmere at få informationen hurtigt, ved min læge er der ofte op til 2 ugers ventetid, hvis det ikke er akut. 05-04-2016 08:22

227 Ved ikke 05-04-2016 08:20

228 Jeg tror mange har mistet troen på systemet, da f.eks du Jane, bruger LCHF metoden og den er ikke anerkendt

herhjemme på samme måde som i Sverige.

05-04-2016 08:20

229 Fordi man får svar med det samme og kan få flere informationer. Og fordi man kan i dine meldinger kendkende sig

selv. Det koster også en del penge at gå til fagpersoner som ofte ikke kan tilføje mere end det man ved eller kan læse

sig frem til.

05-04-2016 08:18

230 ? 05-04-2016 08:17

231 Det er lettere og de har ofte fingeren på pulsen mht seneste nyt. 05-04-2016 08:15

232 Jeg synes det er interessant hvad andre har gjort sig af erfaringer. 05-04-2016 08:10

233 De officielle råd virker meget fastlåste og stive, og tager ikke hensyn til at vi er forskellige 05-04-2016 08:02

234 Et bud kunde være at mobilen og sociale medier er tilgængelige 24 timer i døgnet. Livet leves gennem Facebook,

Instagram ect., så der skabes identitet ved at blogge og lægge billeder op.

05-04-2016 08:01

235 Fordi at folk kan mærke på egne kroppe af myndighederne ikke altid har ret. Mange ønsker at prøve alternative veje.

Og så fordi det er moderne.

05-04-2016 08:00

236 Fordi bloggerne har været der selv, det tror jeg ikke alle fagpersoner og især officielle myndigheder har været. Mange

af jer kender til tingene fra det "virkelige liv".

05-04-2016 07:52

237 De har som regel "walked the way" og kan give et personligt bud. Og er passionerede/nysgerrige/stadig udviklende

omkring deres budskab. Inspirerende.

05-04-2016 07:51

238 Mere forståeligt 05-04-2016 07:49

239 Fordi det er "rigtige" mennesker, som oftest selv har prøvet det på krop og sjæl, og ved hvordan kroppen reagerer.

Derudover er mange af opskrifterne bloggerens egen og du behøver ikke på samme måde selv skal bruge en masse

tid og energi på at udvilke og sammensætte et måltid.

05-04-2016 07:47

240 Hos de officielle myndigheder ændrer de hele tiden hvad der er sundt og usundt og jeg har ingen ekspempler på at de

personer der følger dem har det godt. Det har jeg hos bloggere.

05-04-2016 07:45

241 Fordi det er mennesker der har en personlig erfaring på blog 05-04-2016 07:44

242 Fordi det er nemmere, og hos bloggere er det nemmere at identificere sig med eventuelle symptomer, som typisk

bliver forklaret mere detaljeret end bare "mavepine" og lignende. Officielle myndigheder tror jeg har stor indflydelse

generelt, men jeg giver ikke selv meget for deres råd...

05-04-2016 07:41

243 Tror de tit og ofte det er nemmer for nogen at sidde ved skærmen, frem for at sidde overfor en person. For mit

vedkommende finder jeg stort set al den viden jeg har brug for hos blogger, hjemmesider osv.

05-04-2016 07:40

244 De ved mere 05-04-2016 07:30

245 fordi fagpersoner og og officielle myndigheder ikke ved nok om og ikke lægger stor værdi/ vægt i kostens betydning -

årsag til ens sundhed og evt "helbredelse". hos bloggere som f.eks Anette H. Olesen får du via nyhedsbrev utrolig

viden om vitaminer og mineraler, nyeste forskning , som går imod de traditionelle holdninger hos lægen, hvor du får

medicin til at symbolbehandle

05-04-2016 07:29

246 Bloggerer virker mere nærværende og "tættere" på, som om de vil dig det bedste. De officielle kostråd tager jo ikke

højde for det personlige og bliver derfor fjerne. For eget vedkommende kan jeg ikke spise halvdelen af det der er de

officielle råd.

05-04-2016 07:28

247 Det er mere tilgængeligt 05-04-2016 07:27

248 For at få forskellige vinkler på sundhed, at sundhed ikke alene er det der kan måles og vejes, men også tager

udgangspunkt i hvad mennesket mærker og oplever i given situation hvor forskellige fødevarer indtages.

05-04-2016 07:25

249 Vi henter nyheder og inspiration alle steder fra i dag. Vi er ikke så "tro" som vi var tidligere - og der er et mega udbud

på gode råd.

05-04-2016 07:19

250 Fordi det er ofte mennesker som selv har stået i den Jungle der hedder sund livstil og har fundet vejen ud. 05-04-2016 07:18
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251 Foerhen havde de jo svaret. Da jeg var barn maatte man ikke svoemme lige efter man havde spist - det maa man

gerne nu og saadan er der mange meninger blandt fagfolk - saa soeger jeg selv svarene der passer til mig - haaber

jeg. Da jeg - her i Holland - fik konstateret irreteret tyktarm efter undersoegelser paa sygehuset, maatte jeg selv finde

ud af, hvad der kunne faa smerten til at gaa vaek - dog blev jeg fraraadet at spise banan, tja, saa soegte jeg paa nettet

og kom frem til din fremragende hjemmeside.

05-04-2016 07:18

252 De er hurtigere ude med nye tiltag 05-04-2016 07:03

253 Inspiration, og ikke belærende. 05-04-2016 06:59

254 De har erfaringen og virkningen fra egen krop..derfor troværdighed 05-04-2016 06:48

255 Mange mennesker søger konstant det nye og spændende, og læger og Sundhedsstyrelsen er ikke en del af de

katagorier. Vi forblændes af alle mulige overbevisninger, der popper op indenfor vores synsfelt og dyrker dem en tid,

indtil noget nyt popper op.

05-04-2016 06:41

256 De officielle myndigheder (f.eks. læger) har for travlt og er for lidt optagede af alternative løsninger på

helbredsproblemer

05-04-2016 06:28

257 Fordi bloggere deler ud af personlige erfaringer og de er nemme at forholde sig til. 05-04-2016 06:27

258 Fordi myndigheder - og også de fleste læger - er styk-konservative og ikke følger med i/forholder sig til den nyeste

forskning.

05-04-2016 06:26

259 Det er nemmere at forstå, hvad de skriver, og så får man en form for relation, da de skriver ud fra egne oplevelser. :) 05-04-2016 06:19

260 fordi bloggere er mere åbne, fordi bloggere ikke behøver at være så forsigtige og konservative som offentlige

myndigheder, som skal ramme alle og skade ingen.

05-04-2016 06:17

261 Det offentlige er jo låst fast i en gammel tankegang og tør ikke lære noget nyt. Og alle praktiserende læger jeg har

været i kontakt med, ved ikke noget om kost og siger bare: "det er nok OK så længe du spiser varieret"

05-04-2016 06:11

262 De har lyst at at prøve noget nyt, og internettet er et nemt sted at søge informationer. 05-04-2016 06:07

263 Måske har de mere tillid til " almindelige " mennesker. 05-04-2016 05:42

264 Tænker ikke det behøver at være en fagperson. Mange har jo viden. 05-04-2016 04:52

265 Fagpersoner / læger / sygehus- og sundhedspersonale har sjældent selv oplevet at have lidelserne på egen krop ...

Disse "fagpersoner" / myndighederne taler og vurderer "kun" ud fra hvad de læser sig til / hvad de tror, der kan

afhjælpe deres patienter lidelserne og smerterne samt hvad de erfarer fra deres patienter - men oplever sjældent

sygdommene på egen krop - og dermed heller ikke hvilke tiltag der rent faktisk hjælper på lidelserne ... At der FINDES

en vej ud af lidelserne ud over receptpligtig medicin; nemlig qua kosten og naturmedicin ...

05-04-2016 03:30

266 Fordi de officielle kostråd tydeligvis ikke hjælper befolkningen til at blive sundere og tyndere - folk bliver mere syge og

tykkere. Desuden virker de "officielle" meget styrede og betalte af virksomheder og medicinalindustrien... Og de (fx

Novo) har jo ikke lyst til vi får færre danskere med kræft, lavere kolesterol eller sukkersyge, så lever deres

virksomheder jo ikke. Jeg savner troværdighed, fakta, underbyggende undersøgelser og argumenter fra officiel side.

05-04-2016 02:52

267 Som du selv nævner kan man bedre identificere sig med en person, som skriver ud af egen erfaring 05-04-2016 02:29

268 der har været så meget korruption og svindel med forskningen, at jeg ikke stoler på forskere. De bliver betalt. Jeg vil

prøve det selv. Og jeg har det bedre på LCHF og bliver ikke hundesulten og har ikke samme trang til sukker. Men det

var virkelig grænseoverskridende at skulle spise smør og fedt, som jeg ikke har spist i 30 år

05-04-2016 01:08

269 Jeg føler, at det er mere ærlig snak, når det er fra en person, som jeg føler, at have noget til fælles med. Almindeligt

menneske.

05-04-2016 00:55

270 Jeg er efterhånden kommet frem til, at jeg ikke kan presse mig ind under de officielle kostråd, og derfor søger jeg

information hos andre. Jeg er garanteret ikke den eneste ??

05-04-2016 00:23

271 Lang forklaring. For en del år siden havde jeg et eller andet sted opfanget, at PCO piger har forøget risiko for at

udvikle sukkersyge. Fik henvisning til en diatist. Tænkte at jeg dør af kedsomhed... mad er en vigtig ingrediens for

mig, og fagpersonen var så ufattelig kedelig og de foreslåede retter var simpelthen så kedelige (og i dag kan jeg se, at

det intet havde med PCO at gøre). Lagde det på hylden. Glemte alt om det. Inden for de sidste par år begyndte jeg for

alvor at tage på. Sidste år begyndte jeg at surfe nettet. Nu skulle der ske noget - måtte tabe mig. Faldt over bogen

"Spis dig balance". Jeg anede ikke, at jeg som PCO pige var så udsat. Købte bogen og lagde kostvanerne om. Søgte

inspiration til mad inden for LCHF, da jeg kunne se at jeg kunne få inspiration der og kombinere med PCO kostråd.

Faldt over madbanditten. Og bloggen er god, overskuelig, god beskrivende, gode billeder. Og jeg er blevet hængende.

Har søgt andre lignende hjemmesider - men jeg vender hele tiden tilbage til Madbanditten. Så jeg kombinerer PCO

hjemmesider, PCO blogs og madbanditten (og har købt to af bøgerne). Og jeg konstaterer - uanset hvad

lægevidenskaben mener - at jeg har fået det så meget bedre med mig selv og også tabt mig.

05-04-2016 00:19
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272 Ved ikke, det er lettere at komme i kontakt med en blogger end myndigheder og fagpersoner, måske? 05-04-2016 00:16

273 Man kan vel se det virker 04-04-2016 23:58

274 Officielle myndigheder virker utroværdige da de ofte kommer med nye råd vi skal følge. Aller er ikke ens og har derfor

forskellige behov. Madbanditten.dk giver ideer til gode opskrifter og kommer med personlige kommentarer. Der

formidles med en rar og opløftende "tone"som motiverer til at prøve nye ting af og der kommes med eksempler på

hvad kosten gør for humør og krop.

04-04-2016 23:47

275 Det er mere trendy. 04-04-2016 23:46

276 Det er nemmere og hurtigere 04-04-2016 23:26

277 For mit eget vedkommende: Nogle fagpersoner er kvalificerede - dem søger jeg gerne info hos. Andre er det ikke.

Offentlige myndigheder og visse fagpersoner er ikke saglige og rådgiver tilsyneladende på grundlag af deres egne

økonomiske og/eller politiske interesser. Et eksempel er Arne Astrup fejl-rådgivning om sukker, mens han var lønnet

af Sukkerfabrikkerne - som offentlige myndigheder efterplaprede. Når man selv er blevet helbredsmæssige skadet af

at stole på offentlige myndigheders fejlinformaton - så holder man op med automatisk at stole på dem.

04-04-2016 23:25

278 Bare fordi alle eksperterne er enige betyder det ikke at de har ret. 04-04-2016 23:20

279 Inspiration til mere spændende opskrifter ?? 04-04-2016 23:20

280 Jeg tror det er fordi man ved at disse mennesker selv har prøvet en masse og at de er ærlige omkring livets op og ned

turer.

04-04-2016 23:19

281 Søger ofte efter andres erfaringer og succes. 04-04-2016 23:16

282 Jeg ser de officielle kostråd, som alt for generelle for det enkelte individ. Jeg har levet efter en "sund/rigtig" livsstil med

masser af frugt og pasta, altså masser af "gode" kulhydrater. -Jeg havde dog svært ved at holde vægten, og havde tit

problemer med maven. Med LCHF har jeg tabt mig, og fundet et fornuftigt leje, med et langt mindre indtag af mad, og

med en velfungerende mave. Så de nationale kostråd, er gode udgangspunkter, for de fleste, men der er bare ikke

alle, hvor det fungerer optimalt, og derfor er nødt til at søge alternativer!

04-04-2016 23:15

283 Hvis de officielle anbefalinger ikke fungerer for én og man føler sig syg, så søger man råd andet steds. (IBS +

intolerancer)

04-04-2016 23:12

284 Fordi det kan gøres fra sofaen i frokost pausen og det dukker op når man tjekker FB, snap, insta osv. samt de

officielle myndigheder prøver at løfte bunden når de giver anbefalinger. F.eks hedder det at man skal være fysiskaktiv i

30min. i virkeligheden er det 60min. Men de ved at der vil være langt flere der får bevæget sig 30mim hvis det er det

de anbefaler frem for de 60min. Og det er bedre at bevæge sig lidt end intet.

04-04-2016 23:00

285 Måske fordi man føler sig i kontakt med ligesindede, og fordi der er inspiration, livsglæde og madglæde at hente/dele.

Og fordi bloggere med viden, erfaringer og praktiske færdigheder + overskud til at dele - kan hjælpe én med at

omsætte sundhedsinformationer til overkommelig praksis.

04-04-2016 23:00

286 Fordi de er ærlig og at de selv hareværet igennem nogle af de samme udfordringer, som jeg kan identificere mig med. 04-04-2016 22:55

287 Det bliver en personlig oplevelse, med udgangspunkt i erfaringer. 04-04-2016 22:51

288 Det handler vel om at bloggere som Jane er meget ærlig omkring sin egen situation og har gjort sig erfaring omkring

de ting hun sender ud. Der er mange bloggere jeg ikke har tillid til, da deres grundlag er for useriøst.

04-04-2016 22:51

289 Aner det ikke 04-04-2016 22:48

290 Jeg tror mange har fået øjnene op for at de officielle sundhedsmyndigheder er i lommen på stærke fiirmaer, bl.a.

medicinalindustrien.

04-04-2016 22:43

291 Fordi de mærker på egen krop at det fungerer/ hjælper 04-04-2016 22:40

292 det er sjovere og mere inspirerende 04-04-2016 22:39

293 deres viden er ofte forældet 04-04-2016 22:37

294 De bliver opdateret hurtigere i forhold til nyere forskning end de officielle myndigheder og de mindre påvirkede at

økonomiske interesser.

04-04-2016 22:36

295 Fagpersoner og officielle myndigheder er ofte meget langt bagefter, forstå mig ret. Deres forskning er selvsagt

underlagt meget skrappe krav og alt skal dokumenteres. Som blogger og privatperson er der mulighed for at

eksperimentere lidt mere om man så må sige.

04-04-2016 22:31

296 Fordi der også er rigtige mennesker bag der har afprøvet det på egen krop = erfaring 04-04-2016 22:28

297 Vårdens och myndigheters information år så allmänt hållen. Man får ofta inte tydliga svar. 04-04-2016 22:25
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298 Fordi de ikke føler de officielle kostråd giver mening mere. Mennesker bliver større og mere syge hvert årti. Mange

eksempler på mennesker der har spist sig sundere/raske ved at gå andre veje.

04-04-2016 22:24

299 Forde de kan li at høre fra mennesker der har prøvet det selv 04-04-2016 22:24

300 - godt at høre 'almindelige' menneskers mening - kritisk at man fra fagpers. og myndigheder sætter fokus på enkelte

ting i stedet for helheden - 'modelune' indenfor, hvad man skriver om, feks.at man ikke må spise æg, fedtstoffer, drikke

kaffe og mange andre ting, som har været 'pustet op' pgra. fagpersoners holdning. Og så lige pludselig må man gerne

alligevel - det er ikke troværdigt

04-04-2016 22:22

301 Hvis der er hold i det der bliver sagt og som andre også kan støtte. Meget gerne med nogle seriøse undersøgelser.

Og hvis mange har afprøvet det med godt resultat.

04-04-2016 22:20

302 Fordi officielle myndigheder, ikke i høj nok grad, fokuserer på værdien af gode råstoffer fra naturen og naturmedicin. 04-04-2016 22:18

303 Der er for mange sundhedskampagner og de skal hele tiden overgå hinanden. Desuden ændres budskaberne ofte og

bliver mere og mere rigide. 600 g grønt, masser af grove fibre, fisk x gange om ugen, højst 7 genstande osv. Hvem

orker at holde regnskab hvis ellers ens krop fungerer fint?

04-04-2016 22:16

304 De er nemt tilgængelige 04-04-2016 22:13

305 Jeg tror man generelt søger sammen med dem, man har den samme mening som. Jeg tror også man nemt kan føle

sig set ned på/talt ned til af fagpersoner og officielle myndigheder, der måske tænker "har den rigtige opfattelse og

mening".

04-04-2016 22:12

306 Fordi fagpersoner og myndigheder søger en generel model, generalisering. Alle personer er individuelle dvs. one size

fits alle er ikke sagen.

04-04-2016 22:12

307 Fordi det er mere troværdigt, hvis det er en person, som selv lever på den måde - ikke bare på papiret. 04-04-2016 22:10

308 Tror det er at følge trenden. Mere anonymt end at kontakte fagpersoner. 04-04-2016 22:09

309 I mit tilfælde pga sammenlignelighed og et dejligt let forståeligt og tilgængeligt sprog! 04-04-2016 22:07

310 Det ved jeg ikke, men det svarer til at bede en uddannet sundhedsfaglig person om at reparere sin bil. 04-04-2016 22:06

311 Den personlige beretning gør det lettere at identificere sig med de givne principper. Fx har kostrådene ikke en

personlighed, tværtimod er de udtryk for en meget generaliserende sundhedsopfattelse.

04-04-2016 22:02

312 Fordi alle skifter mening hele tiden. Kostrådene bliver der konstant sat spørgsmålstegn ved, også af faguddannede, og

nogen gange bliver de direkte modbevist. Når man kommer så meget i tvivl, må man prøve sig frem, og så tro på det

man selv synes lyder troværdigt og evt. kan mærke virker på egen krop virker.

04-04-2016 22:02

313 Mere inspirerende og nytænkende. Krydret med hverdagen. 04-04-2016 22:01

314 De lever selv efter dem så de har "rigtig affæringer." Også kan man hører deres meninger om de forskellige livsstile. 04-04-2016 22:01

315 For at få forskellige vinkler og derudfra selv danne sig en mening. 04-04-2016 22:00

316 De officielle kostråd virker upersonlige. De virker meget fordømmende og som en remse der skal læres udenad. Når

der er et menneske bagved med en historie og inspiration i form af opskrifter opleves budskabet mere troværdig.

04-04-2016 21:59

317 Fordi det virker som om de officielle myndigheder ikke er tids typiske og har indset hvad brød, korn og

mælkeprodukter rent faktisk betyder for vores sundhed. Der er så mange der kan identificere sig med en livsstil uden

fordi de kan mærke de får det bedre. De officielle myndigheder gør det bare til en sundheds trend, istedet for at indse

at der måske er noget om snakken.

04-04-2016 21:59

318 Det er nemt 04-04-2016 21:56

319 Det bliver lettere tilgængeligt og mere "down to earth" - mere virkeligt. 04-04-2016 21:56

320 Fordi empiri er mere værd... 04-04-2016 21:55

321 Bloggere har ofte selvfølt erfaring med det de skriver om. 04-04-2016 21:54

322 fordi man kan identificere sig med bloggeren, vedkommende har været i samme situation som en selv og bloggeren

har fundet en vej ud af problemet, som måske også kan hjælpe mig.

04-04-2016 21:52

323 Hands on erfaringer 04-04-2016 21:52

324 Nemmere at tilgå oplysninger via nettet 04-04-2016 21:51

325 Bloggere fremstår ofte meget mere dedikerede, undersøger deres felt grundigt - og præsenterer desuden deres bog

mere lækkert med gode billeder osv.

04-04-2016 21:51

326 Personligt går jeg efter det andre har haft susces med. 04-04-2016 21:50
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327 Det er langt sjovere os jer, i er bare bedere til at formidle jeres viden, fordi i brænder for det ?? Så enkelt tror jeg at det

er ??????.

04-04-2016 21:48

328 Det er fra afsender til modtager. Altså en nær kontakt ( direkte ). Ikke en læge, men 'en som mig!! 04-04-2016 21:48

329 Jeg gør det for at finde information, der ikke er "farvet" af de, der betaler for undersøgelsen 04-04-2016 21:46

330 Bloggere er mere "almindelige" mennesker uden løftet pegefinger.. Livsstil i hverdagen.. Og jordnær !! 04-04-2016 21:45

331 Hvis fx et vægttab er forsøgt uden held efter de officielle retningslinjer leder man efter en msd filosofi der der ud til at

virke på almindelige mennesker

04-04-2016 21:44

332 Mange vil gerne have en retning at gå i. Uden selv at skulle tage stilling. 04-04-2016 21:42

333 bloggere lever selv efter de kostråd og opskrifter de lægger ud. Det gør fagpersoner nødvendigvis ikke 04-04-2016 21:40

334 Det er "rigtige" personer og har prøvet på egen krop... 04-04-2016 21:37

335 Det er trinden idag, at bruge div medier. 04-04-2016 21:36

336 Fordi de officielle myndigheder er mindst 10 år bagud i fht til seneste viden 04-04-2016 21:36

337 Det er nemt at gå til. Og fordi man kan identificere sig med personligheden. 04-04-2016 21:35

338 Inspiration 04-04-2016 21:34

339 De er eksempler på at det virker. Dem der "følger" har også erfaringer/råd at dele med hinanden 04-04-2016 21:34

340 Fordi de er tit købt til at mene det de mener. Og jeg har ikke fået ordentlig info omkring min glutenallergi, men fik bare

at vide jeg havde irriteret tyktarm og så var det som glutenalleriger jo tyndtarmen det handlede om..

04-04-2016 21:33

341 Jeg søger information for at høre andres mening at finde min egen 04-04-2016 21:33

342 Fordi de taler af egen erfaring. 04-04-2016 21:30

343 Der er lækre opskrifter som er nemme og gennemprøvede, i har en god og inspirerende måde at tale om sundhed på. 04-04-2016 21:30

344 Fordi personen bag en blog er mere tilbøjelig til at have samme forudsætning som læseren selv. Ved en personlig

formidling er det lettere for læseren at relatere.

04-04-2016 21:30

345 Går ud fra de har en god erfaring 04-04-2016 21:28

346 Gør mange det ? JEG gør, fordi såkaldte fagpersoner og officielle myndigheder ikke ved ret meget som er

videnskabeligt underbygget. Samtidigt med at jeg mistænker mange af dem for at være betalt af fødevarer- og

medicinalindustrien

04-04-2016 21:28

347 Der er simpelthen flere ægte, levede erfaringer ude i den virkelige verden. 04-04-2016 21:27

348 Det er meget nemmere at finde rundt i og ikke så omstændigt 04-04-2016 21:27

349 Vi søger den viden vi gerne vil bekræftes i. Man kan finde beviser for alt. 04-04-2016 21:25

350 Fordi de officielle myndigheder er styret af lobbyisme frem for forskning 04-04-2016 21:22

351 Myndighederne er noget gammeldags i deres opfattelse af sundhed. Og så ændrer de hele tiden mening. 04-04-2016 21:21

352 Bloggere har ofte en personlig tilgang til det de blogger om, og det øger for mig troværdigheden. 04-04-2016 21:19

353 Det er nemt! 04-04-2016 21:15

354 Det virker jo ikke som om de officielle råd virker... 04-04-2016 21:08

355 Det er mere personligt og med humør. Man følger personer hvor det virker. Ærlighed, op og ned ture. detbliver mere

menneskeigt og "spiseligt". Sjov læsning, Der er underholdningsværdi, ikke kun alt det pæne kommer med.

04-04-2016 21:07

356 Man finder ret hurtigt et svar 04-04-2016 21:06

357 Ofte fordi der følges op på det, der er opskrifter og historier som man kan relatere til. 04-04-2016 21:04

358 Man søger vel derhen hvor man har tillid til informationen. Hvor det rammer noget hos en selv. 04-04-2016 21:00

359 Jeg tror at folk føler at officielle myndigheder er for bredt, og folk har svært med at identificere sig med det. Så de leder

nok højest sandsynligt efter nogen de føler sig at de kan forstå.

04-04-2016 21:00

360 Man kan bedre identificere sig med Bloggere 04-04-2016 20:58
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361 Det er nemmere at gå på nettet, og her er der "rigtige" mennesker, som har prøvet stort set alt selv for at tabe sig. Og

her er der andre slanke muligheder end madpyramiden, 6 frugter om dagen, fiberrig m.m. det virker bare ikke for alle

at tabe sig sådan.

04-04-2016 20:57

362 For at få en anden vinkel på tingene, bruge lidt af hvert . 04-04-2016 20:57

363 Bloggerne er et eksempel på at livsstilen virker og de lever efter den. De starter ofte som en intresse, uden økonomisk

bagtanker.

04-04-2016 20:56

364 Fordi de ikke er uvildige - er kostrådene f.eks. blevet til på baggrund af lobbyisme fra Landbrug og Fødevarer eller lign

organisationer.

04-04-2016 20:54

365 Jeg oplever at bloggere tænker lidt ud af boksen i forhold til kost mv 04-04-2016 20:54

366 Jeg oplever, at de officielle kostråd er for brede, firkantede og statiske. De er formuleret, så "alle kan være med". 04-04-2016 20:52

367 Det er nemt og tilgængeligt 04-04-2016 20:51

368 De er synlige gennem sociale medier 04-04-2016 20:49

369 De har ofte sat sig bedre ind i de emner de brænder for, er mere detaljeorienteret og læser om nyeste

forskningsresultater modsat fagpersoner som måske følger officielle råd fordi de skal!

04-04-2016 20:49

370 Fordi det bliver videregivet til mig i et sprog jeg kan forstå og bruge i min dagligdag 04-04-2016 20:46

371 Fordi bloggerne laver mad der smager, og ikke kun tænker på sundhed 04-04-2016 20:45

372 De fremstår mere autentiske, da de ofte taler ud fra egne erfaringer 04-04-2016 20:45

373 Tror man får oplevelsen af at tingene virker, når alm. Mennesker deler deres erfaringer. 04-04-2016 20:44

374 Tror der hos tænkende mennesker findes en sund nysgerrighed overfor andre måder at gøre ting på . Tror der findes

stor mistillid til Sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen

04-04-2016 20:41

375 Tror at opskrifterne inspirerer. De er skrevet så man som familiemor kan lave det både tidsmæssigt og økonomisk. 04-04-2016 20:40

376 Fordi mange sørger svar fra private personer, der selv har erfaring med sundhedsinformation 04-04-2016 20:39

377 Uformelt, der er ikke personligt kontakt, skal ikke stå til ansvar. 04-04-2016 20:35

378 Det føles som om, der er mindre distance modsat vores forhold til fagpersoner/officielle myndigheder. Bloggere deler

en lille smule ud af sig selv, og vi kan 'mærke' mennesket bag, som vi så kan identificere os en smule med. Det skaber

troværdighed.

04-04-2016 20:34

379 Da de selvfølglig selv "har prøvet det på egen krop" og kender de følelser som man kan have/har. Dette har en

fagperson nødvendigvis ikke

04-04-2016 20:33

380 Bloggere er måske mere ærlige, da de selv ved hvad de spiser og derved kan tåle 04-04-2016 20:31

381 Myndighederne er lysår bagud!!! 04-04-2016 20:30

382 Fordi de officielle myndigheder ikke følger med tiden, og det virker som om at ny viden er meget lang tid om at

komme ud til den brede befolkning. Lchf er jo ikke noget hokuspokus, men en kost som faktisk er videnskabeligt

underbygget. Man kan jo undre sig over at myndighederne stædigt holder fast i kostrådene, og så alligevel ikke for

hvis man lavede kostråd ala lchf tror jeg at man ville se endnu flere fede fordi mange tror man bare kan spise løs af

smør, bacon og fløde.

04-04-2016 20:30

383 Fordi fagpersoner ved for lidt om individuelle behov - jeg er selv overspiser og har fået RO ved at spise lchf. 04-04-2016 20:29

384 Fordi de som regel selv har prøvet det de skriver om. 04-04-2016 20:28

385 Fordi bloggerne er mennesker der har afprøvet de ting de skriver om og til eks er jeg ikke enig i de officielle

myndigheders msdpyramide, hvorfor jeg søger alternativer. På bloggernes hjemmesider kan man desuden mere

målrettet søge inspiration hvis man feks lider af allergi el andet.

04-04-2016 20:26

386 Fordi bloggeren, som oftes, tager udgangspunkt i sig selv og dennes problematik/ker der har ført til bloggen - hvilket

er noget de fleste med lignende problemer kan identificere sig med. Derudover kan læger og andre faglige institutioner

sjældent give den samme gode inspiration som bloggeren - der også har passion for madlavning.

04-04-2016 20:24

387 Inspiration - man ser en IG profil, en blog, en fb side og blir nysgerrig og inspireret, får lyst til mere 04-04-2016 20:23

388 Alle de overvægtige mennesker viser jo at det, der tidligere var OK at spise, ikke dur, hvis man har maveproblemer

eller vil tabe sig. Kender et par tilfælde, hvor jeg tror LCHF kunne hjælpe på mavebesvær, men desværre tror de

pågældende at det er for besværligt, hvilket det jo ikke er.

04-04-2016 20:21
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389 Kan bedst svare for mig selv: jeg faldt over LCHF på nettet ved et tilfælde, blev nysgerrig og læste mere bl.a på

Madbanditten og især på dietdoctor.com om misforstået fedtforskrækkelse og kulhydrater/blodsukker/insulin. Blev klar

over, at de officielle kostråd i bedste fald er utilstrækkelige og for kropstyper som min egen

(pco/insulinresistens/overvægt) helt forkerte. Jeg har generelt stor tiltro til sundhedsvæsenet, bare ikke længere, når

det gælder sund kost og vægttab. Derudover tror jeg, at mange kan lide at læse succeshistorier om almindelige

menneskers vægttab mm, og let kommer til at opfatte disse mennesker som eksperter på området, og derfor ikke

finder det nødvendigt at konsultere fagpersoner.

04-04-2016 20:21

390 Hos Lægen får man blot udstukket en brochure, som ikke virker. Har i mange år forsøgt vægttab med de officielle

kostråd, og de virkede ikke. Først da jeg opsøgte råd på nettet og læste om ny forskning omkring bl.a. sukker, fik jeg

gang i et vægttab, som jeg har holdt nu i mere end 2 år.

04-04-2016 20:21

391 De officielle har flere gange vis sig at være forkerte 04-04-2016 20:19

392 Fordi jeg synes at officielle myndigheder skifter mening rigtig tit. 04-04-2016 20:17

393 Jeg tror, at mange søger viden hos bloggere, fordi man erkender, at der bag mange blogs sidder dygtige,

passionerede mennesker, der sætter sig ind i og brænder for det stof, som de blogger om, og derfor føler man stor

tillid til bloggere mv. Ydermere er der mere ævl og kævl blandt fagpersoner og officielle myndigheder i pressen om,

hvad der er sundt den ene dag og den anden dag, så jeg tror også at troværdigheden for begge parterne er lav pt.

04-04-2016 20:15

394 Ærligt? A) Fagpersoner som diætister koster en del - når man befinder sig i det "normale" og ikke få en

lægehenvisning; B) Hvad angår sundhed / kost stoler jeg ikke længere på SST, da det er åbenbart, at man anbefaler

en del piss (undskyld) og ikke er parat til at revudere gl. viden - tydeligst for mig fx ang. Diabeteskost

04-04-2016 20:15

395 Råd fra de officielle myndigheder skal være evidens-baseret, hvilket er vanskeligt at arrangere 04-04-2016 20:14

396 Fordi bloggere kan tilbyde noget mere individuelt og differentieret, hvor myndighederne må informere generelt, så det

passer på alle/ maler med den brede pensel

04-04-2016 20:12

397 Personligt fandt jeg ud af at ingen nævnte kosten mens jeg var i fertilitetsbehandling. I en pause fra behandlingen

spiste jeg striks hflc og blev naturligt gravid. Er efterfølgende blevet scannet og alle tegn på pco er væk og jeg har

også fået mit andet barn naturligt. Så mister man troen på de officielle anbefaler der blot siger.. Tag medicin hvis du

ikke passer ind i kassen.

04-04-2016 20:11

398 Fordi de er troværdige som alminde mennesker, med almindelige problemstillinger. Nogen gange kan fagpersoner, få

det til at virke som en løftet pegefinger i stedet

04-04-2016 20:11

399 det ved jeg ikke 04-04-2016 20:10

400 Det er måske fordi man kan identificere sig lidt med dem - det virker mere personligt og er tit flettet ind i en beretning

eller historie, som kan gøre det mere spændende. Bedre og mere interessevækkende oplæg i blogspot.

04-04-2016 20:10

401 Fordi det ikke bare er vejledninger med rigtige mennesker med rigtige erfaringer 04-04-2016 20:09

402 Det hjælper meget at få en personlig vinkel på. 04-04-2016 20:08

403 Fordi vi ikke er ens. Da jeg fik kendskab til din LCHF mad vidste jeg med det samme at det er noget for mig, da du

har beskrevet dine fordøjelses problemer og det passede jo fuldstændig på mig.

04-04-2016 20:08

404 Bloggere taler ud fra egne erfaringer 04-04-2016 20:08

405 Officielle myndigheder, som de fleste læger, interesserer sig slet ikke for kosten, endsige ser mennesket i et holistisk

hele, men behandler symptomer istedet for at finde årsagen.

04-04-2016 20:07

406 Inspiration , nye input 04-04-2016 20:07

407 Det kan være nemmere for nogle at ligge ansvaret fra sig og dermed udpege en særlig blogger/madguru som de så

bare følger....og dersuden skal fagpersoner helst holde sig til den officielle kostpyramide - hvilket idag strider lidt imod

nyere forskning indenfor ernæring mm. Dette kan blot være nogle af grundende

04-04-2016 20:07

408 Fordi de nye tendenser først kommer her frem for myndighederne som skal have en stor mængde evidens for at lave

anbefalinger

04-04-2016 20:07

409 Jeg tror at mange bliver trætte af ikke at få den hjælp de søger hos det offentlige sundhedsystem - Hvis man ikke bare

vil tage den medicin de tilbyder, er der ofte ikke nogen anden hjælp at hente. Så kigger man andre steder hen.

Interessekonflikter som kommer frem i lyset kan også spille en rolle - Tror man overhovedet på sin læge der vil skrive

en recept på et eller andet, når man ved at medicinalindustrien står for næsten al efteruddannelse af praktiserende

læger? Nøglehulsmærket og fuldkornsmærket er andre eksempler på hvor utroværdige mange anbefalinger fra det

offentlige er. Så forsøger man at bruge sin sunde fornuft, selv sætte sig ind i tingene istedet for at lytte til så kaldte

autoriteter.

04-04-2016 20:06

410 Fordi det er mere inspirerende 04-04-2016 20:05
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411 Jeg tror at viden fra fagfolk er meget konservativ, det er mere teori end det er praksis, i forhold til bloggere, hvor man

har mulighed for at se fordele og ulemper ved forskellige livsstile og madvaner. Viden fra bloggere er viden på

'gulvplan'

04-04-2016 20:05

412 Nogle gange kan de officielle myndigheder virke lidt ensporede og konservative?! Hos dem savner jeg, at man er

mere opsøgende, også hvad alternative levnedsmidler, helsekost, naturmedicin, etc angår.

04-04-2016 20:04

413 De er bedre til at formidle indholdet af sundhedsinformation. Information fra officielle myndigheder er rettet mod alle i

befolkningen og er meget forenklet.

04-04-2016 20:03

414 Typisk fordi man har en opfattelse af at man ikke vil være en marionet dukke og belæres med ting man godt ved og

hellere ville afsøge og afprøve nye grænser af fremfor at være "normal"

04-04-2016 20:02

415 Det er lettere at forstå og det er mange lækre inspirerende hjemmesider. 04-04-2016 20:02

416 Jeg oplever de officielle myndigheder og læger mv som meget bagud og mangelfuldt uddannet. Og desværre også at

der ligger økonomiske interesser bag nogle anbefalinger. Fx i fht mælkeprodukter.

04-04-2016 20:01

417 Fordi man også føler, at man følger lidt med i personens inspirerende liv/univers og der altid er inspiration til lækre

opskrifter og "nye"madvarer/kendskab til steder man kan købe de "nye" ting eller madvarer. Gode fif til hvad man kan

lave i forvejen. Hvordan sammensætningen af de forskellige madvarer påvirker vores krop, energibalance og humør.

Og flotte illustrationer i form af billeder og flotte bøger.

04-04-2016 20:01

418 Sundhedssystemet er for fastlåst i gamle synsvinkler 04-04-2016 20:01

419 Den officielle sundhedsinformation er meget "firkantet", og tager ikke hensyn til at vi er forskellige. Efter jeg har skåret

ned på ris, pasta og brød har jeg ikke længere trang til noget sødt efter aftensmaden. Først da jeg læste din blog for

mange år siden, gik det op for mig hvordan det hang sammen. Andre lever fint med et større indtag af den slags

kulhydrater, og sådan er vi så forskellige.

04-04-2016 20:00

420 Fordi man ikke bliver hørt og set som menneske - og ikke kan se sig selv passe ind i de generelle rod 04-04-2016 20:00

421 Ofte er informationen på baggrund af personlige erfaringer, og ikke blot teoretisk viden - og uden løftede pegefingre!

Afsender & modtager er mere på "face to face" niveau

04-04-2016 19:59

422 Det er nemt 04-04-2016 19:59

423 Fordi mange bloggere, er i samme situation ?? 04-04-2016 19:59

424 De er ofte personer der har problemet inde på livet 04-04-2016 19:57

425 Det er lettere og hurtigere at finde sin information på nettet. 04-04-2016 19:55

426 Viden baseret på egne erfaringer. 04-04-2016 19:55

427 Hos bloggere er sundhedsinformationen mere lettilgængelig og legende og formuleres også som livsstil frem for et

isoleret område. Så jeg tror, at folk bedre kan forstå (og identificere sig med) fx bloggere.

04-04-2016 19:54

428 Bloggere skriver tit ud fra egne erfaringer og det har stor værdi og troværdighed 04-04-2016 19:54

429 Det virker mere troværdigt, en personlig historie bag og humor og tåre 04-04-2016 19:53

430 Det bliver serveret med underholdning og hverdagshistorier. De fleste af os kender godt de officielle kostråd, og så er

det da kedeligt at læse det samme af 15 forskellige videnskabsfolk. På nettet kan man lede efter lige præcis det der

tricker sin egen nysgerrighed eller behov. Det være sig måder at tabe sig, eller bare måder at spise anderledes hvis

maven ikke arter sig.

04-04-2016 19:50

431 Virkeligheden er endelig gået op for folket! 04-04-2016 19:48

432 Fordi det offentlige ikke er med på det alternative. Alt skal godkendes før det må bruges. Selv om det hjælper mange

eks. Canabis og vetcur mod kræft. Det er derfor jeg ingen tyktarm har.

04-04-2016 19:47

433 Det er nemt tilgængeligt og skrevet i et sprog der er nemt at forstå. 04-04-2016 19:44

434 Bloggere er ofte folk som har prøvet på egen krop, både med de problemstillinger de selv har haft og de gode

virkninger de er kommet frem til

04-04-2016 19:43

435 Fordi nogle forskere er betalte til at sige ting som ikke passer. Tag bare Arne Astrup som påstod at sukker er sundt

eller dem som påstår at vi skal drikke masser af mælk. Hvad skal man så tro på

04-04-2016 19:43
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436 Det gør vi, fordi de konventionelt uddannede ikke kan hjælpe os. Og det kan de ikke, fordi de har skyklapper på i

forhold til at leve op til den videnskabelige forpligtelse, de egentlig har påtaget sig, med altid at se kritisk på gængs

viden og metodik og dermed være åbne over for andre tankesæt og ny forskning. Et godt eksempel er

kolesterolområdet, på hvilket f.eks. diætister og læger bliver ved med at gå medicinalindustriens ærinde i stedet for at

sætte sig ind i den viden, de senere års forskning faktisk har bragt til veje om inflammation som årsagen til

karproblemer - og ikke det livsvigtige kolesterol. Et andet eksempel er diætisternes hårdnakkede fastholden af, at

fedme alene skyldes indtag af flere kalorier end der forbrændes. Det er jo håbløst forældet. Et tredie eksempel er

stofskifteslagsmålet, hvor lægestanden skyder helt ved siden af. For mange af os er det blevet netop at slagsmål at

opsøge en praktiserende læge/hospital, og tilliden til begge instanser er blevet en by i Rusland. I den situation vender

vi os naturligvis mod det, der virker - og det gør det faktisk for mange af "bloggerne", som - deres formelle ufaglærthed

til trods for en dels vedkommende - er i stand til at præsentere os for ny viden og nye metoder, der kan bruges til

noget. Blot for at komme med et par eksempler, der er med til at rykke, kunne man nævne Yuri Elkaim (Canada), Sara

Gottfried (USA) (ok - hun er godt nok læge), Ninka Bernadette Mauritzon (England), Joe Cross (Australien/New York)

og herhjemme fra læger som Carsten Vagn-Hansen (Vejle) og Helene og Søren Flytlie (Aarhus), desuden Martin

Bonde Mogensen (Kropsinstituttet), Umahro Cadogan, Mads Bo (High on Life), Caroline Fibæk - samt en vis Jane

Faerber...... Det værste er næsten, at vi, der er højtuddannede og ressourcestærke, langt hen ad vejen er i stand til

selv at skaffe os den fornødne viden og manøvrere uden om det konventionelle offentlige system, mens medborgere

med manglende ressourcer og autoritetstro er ilde stedt.

04-04-2016 19:40

437 Fordi det er folk der lever efter det, officielle myndigheder lever ikke nødvendigvis efter de foreskrifter de kommer

med.

04-04-2016 19:39

438 Jeg er selv fagperson/sygeplejerske, men synes at systemet leverer for unuancerede og one-size-fits-all - løsninger.

Ikke bare i fht kost, men i mange sammenhænge. Foretrækker at finde brugbar information selv.

04-04-2016 19:39

439 Det er nemmer hos blogger 04-04-2016 19:37

440 Fordi de hele tiden (næsten dagligt) inspirerer og kommer med input fx via opslag på Facebook. Derved kan jeg

"holdes til ilden".

04-04-2016 19:36

441 Fordi bloggere ofte føles nærmere og selv har oplevet noget af det der er svært på egen krop, hvor afstanden til

fagpersoner synes længere og mere teoretisk. Der er mere der er rigtigt eller forkert, hvor eks.vis bloggere godt ved,

at nogen gange kan falde i og har bedre råd til at komme videre derfra.

04-04-2016 19:34

442 De officielle sundhedsråd tager ikke så meget hensyn til evt. fødevare allergi. Men det gør forskellige madbloggere på

nettet tit, og kommer med alternativer.

04-04-2016 19:33

443 Bloggerne virker mere menneskelige 04-04-2016 19:33

444 Det bliver hurtigt lidt kedeligt og tørt med officielle myndigheder, som bloggere forstår at gøre mere spændende. 04-04-2016 19:29

445 Fordi jeg syntes de halter lidt bagefter med mange oplysninger om sundhed ,jeg har ikke den store tiltro til dem der er

nu.

04-04-2016 19:29

446 Fordi de officielle kostråd kan være påvirket af så meget andet end sundhed, fx økonomiske interesser i produktions-

og forarbejdningsleddene, men særligt fordi jeg ikke har tillid til, at dem, som bestemmer kostrådene ikke er gamle

mænd/kvinder 'på bjerget', som er forudindtaget af mange års tradition og af for stor tiltro til at have evidensbaseret

forskning i ryggen. Jeg tror ikke, at der er ligeværdig forskning mellem kulydratrig og kulhydratfattig forskning.

04-04-2016 19:29

447 Mange tror der er en hurtig løsning til vægttab, og forstår ikke altid det handler om livsstilsændring. Tror også at

mange oplever bedre vægttab og mere velvære ved at skære kulhydrater fra.

04-04-2016 19:28

448 Jeg er søgende efter hvad passer til MIG - ikke min type, mit køn eller lignende 04-04-2016 19:28

449 Lettere tilgængligt. 04-04-2016 19:28

450 Det er mere tilgængeligt og ikke så støvet 04-04-2016 19:26

451 De har en spændende tilgangsvinkel 04-04-2016 19:26

452 Mere nærværende inspiration 04-04-2016 19:26

453 Rart at få forskellige vinkler på informationer 04-04-2016 19:26

454 For mit eget vedkommende vil det altid være en blanding af hvad fagpersoner og andre anviser, men mest ud fra hvad

jeg selv føler for.

04-04-2016 19:25

455 Virker som om de går mere op i det 04-04-2016 19:25

456 Fordi sundhed kan være mange ting. Det handler om at mærke efter hvad der virker for den enkelte.. 04-04-2016 19:21

457 Jeg mener selv at de officielle kostråd, og dermed det råd de fleste diætister giver, er forkert. Lobbyister for

sukkerproducenter og producenter af andre forarbejdet madvarer har for meget indflydelse.

04-04-2016 19:20
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458 Det er nemt og måske ikke så mange der modsiger. 04-04-2016 19:20

459 At man kan identificere sig med afsenderen, men også det at det er jordnært. Man kan følge afsenderens egne

erfaringer og progression.

04-04-2016 19:20

460 Ved ikke 04-04-2016 19:19

461 Mere konkret og spændende 04-04-2016 19:19

462 Fordi det er mere troværdigt og bedre opskrifter :) 04-04-2016 19:17

463 Ved det ikke. Personlig søger jeg min sundhedsinformationer hos fagpersoner og derefter finder jeg opskrifter på

forskellige bloggere.

04-04-2016 19:16

464 Fordi det oftest er ildsjæle, som brænder for det område de skriver om. Der er så mange sundhedsråd, det kan være

lidt en jungle at finde rundt i. Når man så finder en blogger man kan identificere sig med og som kan inspirer en om en

sundere livsstil, ovenikøbet uden det er kedeligt, da det altid giver et smil på læben når man læser dine indlæg, ja så

tror jeg bare det hele bliver lidt lettere at overskue. Når man så begynder at mærke de gode forandringer der sker, så

holder man jo bare fast :-) tit er det jo også nemmere at forstå almindelige mennesker, som selv lever efter det, end

en fagperson som sidder med en løftet pegefinger og man bare ved at de bestemt ikk selv overholder det!! ;-)

04-04-2016 19:14

465 For eget vedkommende ikke "fremfor" men i kombination med. Bloggere fremfører ting med stort engagement og

nuancering - men dette må holdes op mod forskning og evidens. Men netop engagementet og den personlige vinkel

(at man næsten "kender" bloggeren) kan formodentlig spille en rolle. Der følger "en historie" med.

04-04-2016 19:14

466 Fordi sundhed i myndighedernes øjne er så firkantede... Det er ofte noget de har forsket for længe siden - altså er

deres data over "holdbarhedsdato" og ikke i trit med det nyeste forskning. Desuden bliver folk alligevel federe og

federe på deres information...

04-04-2016 19:14

467 I dag er det nemt at finde information på nettet til at tabe sig og masser af måder at gøre det på. Mange mennesker

har prøvet alle kurene, uden det dog har ført til en varig livsstil. Derfor tror jeg at vi er meget mere åbne for at prøve

noget som vi kan se virker for andre.

04-04-2016 19:14

468 Fordi bloggere beskriver hverdagen og hverdagens udfordringer med sund livsstil 04-04-2016 19:14

469 Fordi de officielle råd måske ikke passer til den individuelle, eller de måske kan finde et tilhørsforhold ved en bestemt

blogger.

04-04-2016 19:14

470 Tænker det handler om øjenhøjde og fordi nettet er nemt og tilgængeligt. Som kostvejleder oplever jeg i stigende grad

hvor megen tøven der er fra folk når det handler om at "committe" sig til et længerevarende personligt vejledningforløb.

Inspirationen og oplysningen via magasiner, selvhjælpsbøger og blogs er hurtigere og "nemmere" at gå til - og

mængden af tilbud denne vej er massiv.

04-04-2016 19:13

471 Der er flere variationer 04-04-2016 19:12

472 tidens trend - måske tænker man at de er hurtigere med at dele nyheder? 04-04-2016 19:12

473 hvis man har prøvet alt andet. 04-04-2016 19:11

474 Fordi man formoder de taler af erfaring og har prøvet det på egen krop. 04-04-2016 19:11

475 Det personlige selv-oplevede giver høj troværdighed 04-04-2016 19:10

476 Det er 'rigtige' mennesker, så det er nemmere at identificere sig med dem 04-04-2016 19:09

477 Fordi de officielle myndigheder går ind for madpyramiden, og den kan der stilles berettigede spørgsmål til, som man

må finde svarene på andre steder.

04-04-2016 19:08

478 Personlige erfaringer hos blogger, mulighed for dialog, identifikation, refleksioner - kontra rigide/ufleksible skemaer 04-04-2016 19:08

479 Fagpersoner og myndigheder har tendens til at formidle info meget kedeligt og uden personlig indlevelse 04-04-2016 19:08

480 Det er kedeligt 04-04-2016 19:07

481 For at høre andres erfaringer. 04-04-2016 19:06

482 Fagpersoner har en videnskabelig tilgang, mens fx bloggere har en mere kulørt tilgang. En kombi af de to gør, at man

kan sortere i bloggernes uvidenskabelige påstande - hvis de har sådan nogle. Tænk på Kernesund Familie. For det

meste er madbloggere blot begejstrede for sund og god mad uden at være fanatikere.

04-04-2016 19:06

483 Det ved jeg ikke at folk partout gør, men hvis præmissen for spørgsmålet er korrekt, tror jeg, at de officielle kostråd er

formidlet videre til den danske befolkning på en så massiv måde - at de sidder fast i folks bevidsthed. Jeg tror ikke at

viden hos bloggere tilegnes på bekostning af viden fra de officielle kilder, men blot som en tilegnelse af ny/dybere

viden.

04-04-2016 19:05
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484 De har prøvet det på egen krop. 04-04-2016 19:05

485 Det er nemmere 04-04-2016 19:05

486 De offentlige kostråd birker øjensynligt ikke. 04-04-2016 19:04

487 Bloggere er inspirerende, hurtige, debatskabende, spændende, dynamiske (levende) og de er nødt til at være dygtige

for at folk gider at høre på dem og for at de kan leve af det... De er tæt på brugerne og kan inspireres af brugerne

også ligesom det modsatte er tilfældet. De brænder enormt for deres emne/fag/blog. Officielle myndigheder kan ikke

følge med overhovedet, er 10 år bagefter, stagneret. Er ikke i kontakt med brugerne. Kan ikke opsamle feedback og

bruge dette direkte som bloggere kan... Fagpersoner er "forstokkede" og hænger fast i noget de har lært for mange år

siden som ikke længere er aktuelt. De har ikke forstået at forny sig og gøre sig interessante. Vi ligger ikke længere

under for fagpersoner og autoriteter. Vi tror ikke på dem længere. Heldigvis:)

04-04-2016 19:04

488 Fordi man bedre kan identificere sig med "almindelige mennesker" end med fagpersoner. 04-04-2016 19:03

489 Det ved jeg ikke 04-04-2016 19:02

490 Fordi det virker mere realistisk 04-04-2016 19:01

491 Man læser gang på gang, at de råd vi får fra officielle myndigheder ikke er troværdige. Hensynet til producenterne er

med til at bestemme rådene. Når man så selv går imod rådene skal man være stærk og har brug for opbakning fra

f.eks. bloggere, der kommer med input fra egne erfaringer og de læser og følger med i udenlandske undersøgelser og

resultater, og "oversætter" det, så vi almindelige mennesker kan forstå det og som så bekræfter, at det man gør er

rigtigt. Bloggerne er betydelig hurtigere med information om nye resultater. Resultater officielle myndigheder aldrig,

eller mega forsinket, forholder sig til. Et rigtig godt eksempel er rådene omkring fedt, som er helt misvisende i forhold

til den nyeste viden. For slet ikke at snakke om de mange kulhydrater vi skal indtage set ud fra kostpyramiden, uha

uha.

04-04-2016 19:00

492 Kan identificere sig. Fx ved vægt tab 04-04-2016 19:00

493 Du er selv lidt inde på det ovenfor...fordi folk gerne vil kunne spejle sig bloggeren. 04-04-2016 19:00

494 De er lettere tilgængelige 04-04-2016 18:59

495 Fordi de er virkelige og prøver tingene selv 04-04-2016 18:59

496 Fordi bloggere ofte har et personligt afsæt - personlige erfaringer, og som hos Jane kombineret med en solid faglig

viden. Hvor officielle myndigheder/fagpersoners viden ofte er ren teori og ofte med mangelfuld holistisk tilgang.

04-04-2016 18:58

497 Fordi det tager 100 år før de officielle myndigheder er med på de nye trends, og når man først har oplevet det

velbehag man får ved at minimere kulhydraterne i kosten, så lytter man til kroppen og ikke de officielle myndigheder :-)

04-04-2016 18:56

498 Fordi det officielle hele tiden ændrer sig og det er vigtigt at det virker 04-04-2016 18:56

499 Fordi sundhedsmyndighederne forudsætter at alle er ens. Min krop kan ikke tolere mange af de ting der indgår i f.eks.

De officielle kostråd. Jeg tror man prøver forskellige ting af, og så finder man de principper der fungere for en selv.

04-04-2016 18:55

500 Fordi de officielle kostråd ikke virker for alle og fordi de officielle kostråd ændres meget trægt. Når man som jeg har

PCO/insulinresistens, så er der en lille åbning hos fagpersoner i dag. De ved at jeg skal passe på med kulhydrater,

men det føles knogle gange som om ens diagnose er en slagmark og man er tvunget til selv at tage affære og bare

gøre hvad der føles rigtigt. Samtidig er der også en slagside, hvor særlige madgrupper så som

laktose/gluten/'tilsætningsstoffer' bliver noget nogle er bange for og bebrejder alt livsens ondskab.

04-04-2016 18:52

501 For dét er mennesker, der har gjort sig nogle erfaringer på engen krop. 04-04-2016 18:52

502 Fordi, at jeg i min naivitet, tror at der ikke er så mange bloggere, der er betalt af firmaer med økonomiske interesser 04-04-2016 18:51

503 Fordi det er personer der har oplevet tingene selv. Lægen har kun læst sig til tingene. 04-04-2016 18:46

504 Fordi rådene mange gange viser sig ikke at holde stik, når forskningen undersøger det nærmere. Fx at diabetikere

anbefales kost, der reelt forhøjer deres blodsukker.

04-04-2016 18:44

505 Her vælger man af interesse 04-04-2016 18:43

506 de har prøvet det på egen krop fagpersoner er meget teoretiske 04-04-2016 18:43

507 Fordi man der følger meget mere med i, hvad der rører sig. De off myndigheder står i mange tilfælde stille (gammel

viden , desværre.

04-04-2016 18:40

508 Fordi der er mange som går ind og kommetere på opskrifter, som har prøvet dem og måske har lavet om på dem, så

det er dejligt at hører hvad andre mener.

04-04-2016 18:40

509 Nok fordi de bedre kan identificere sig selv med bloggere end fagpersoner 04-04-2016 18:40
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510 Blandt fordi de officielle virker betalt af industrien. Enkelt personer og udenlandske forskere har ofte ikke så mange

penge i klemme. Og så fordi sundheden går den forkerte vej trods mange med råd.

04-04-2016 18:39

511 jeg opfatter bloggere som en del af et samlet informationsudbud fra hvilke jeg træffer mine beslutninger omkring livsstil

og mad

04-04-2016 18:39

512 Det er hurtigt at få svar De har som regel specialiseret sig på enkelte områder 04-04-2016 18:29

513 Fordi der aldrig har været så mange overvægtige siden markedet for fedtfri/fedtfattige produkter eksploderede. 04-04-2016 18:29

514 De har mere praktisk erfaring 04-04-2016 18:27

515 De tør sige tingene ligeud. 04-04-2016 18:26

516 Fordi bloggere er mere fremme i skoene og reagerer meget hurtigere på nye "sandheder" og nye opdagelser end det

etablerede system gør.

04-04-2016 18:26

517 I forhold til den officille anbefaling er det minerfaring at der er mange danskere som ikke bliver hjulpet af kostrådene,-

snarere- tværtimod. Derfor søges råd/ vejledning hos alternative kilder.

04-04-2016 18:26

518 De officielle råd bærer ind imellem præg af at vi lever i et landbrugsland og det er ikke nødvendigvis det der er godt for

landbruget der er godt for os mennesker

04-04-2016 18:26

519 Det bliver skrevet på et sprog , der er til at forstå. 04-04-2016 18:23

520 Jeg tror det er fordi man kan tag en dialog med dig,jane.. som almindelig menneske....du også familie menneske,du er

menneskelig i det helt taget !..du er mor, indrømmer også når ting går galt i køkkenet for dig og så er det slf andres

kommentar, råd og erfaringer man kan bruge i sin egen hverdag.

04-04-2016 18:22

521 Officielle myndigheder er for stive og har ikke forståelse for at vi mennesker er forskellige og kan tåle forskellige ting.

Og f.eks bare sådan en ting som anbefalet daglig dosis af vitaminer, hvor de off myndigheder anbefaler et niveau der

oftest er for lavt - de er dog begyndt at forstå betydningen af et højere d-vitamin niveau. Off myndigheder virker til at

'være i lommen' på medicinal industrien, så i stedet for at anbefale 'noget naturligt' så er 'det bedre' at give noget

medicin.

04-04-2016 18:21

522 Personlig erfaring 04-04-2016 18:21

523 Fordi såkaldte fagpersoner kun gør som dikteret af myndighederne 04-04-2016 18:20

524 Fagpersoner som off. diætister taler ikke Lchf. De har selv et akavet forhold til mad - de er tit spiseforstyrrede. Jeg har

heller aldrig mødt nogen jeg brød mig om, (jeg har type 1 diabetes)

04-04-2016 18:19

525 mistet tillid samt det er forældet og stereotypt 04-04-2016 18:19

526 Fordi man ikke ved hvilke forretnings interesser der står bag de officielle myndigheder. 04-04-2016 18:19

527 Fordi man kan mistænke fx sundheds styrelsen for at modtage midler fra fx medicinalindustrien...og dermed måske

være inhabil når retnings linjerne m m skal godkendes

04-04-2016 18:19

528 Fordi officielle myndigheder virker som prædikanter. Og de fordummer folk 04-04-2016 18:18

529 for mig er det at madbanditten levere et meget mere inspirerende og nem/overskuelig måde at leve sundt på. Ofte i

de offentlige myndigheder bliver der hele tiden lavet om på hvad der er sundt og ikke......

04-04-2016 18:17

530 Det er hurtigere at finde svar på de spørgsmål man har. 04-04-2016 18:16

531 Fordi de ofte selv afprøver inden info mm ryger ud til os - og deres info kan både være positiv og negativ!! 04-04-2016 18:15

532 Fordi vi er mange som synes de officielle sundhedsråd ofte er misvisende, eller direkte forkerte , i forhold til egen

viden og "tro" på hvad der sundt og rigtigt.

04-04-2016 18:14

533 uformelt uforpligtende anonymt 04-04-2016 18:11

534 Fordi det er mindre forpligtende at læse en blog end at gå til lægen som forventer man overholder og efterlever. 04-04-2016 18:11

535 Måske fordi de skriver, så alle kan forstå det 04-04-2016 18:08

536 Det er rart at høre om andres erfaringer og ikke kun tørre facts. 04-04-2016 18:08

537 Det er det nemmeste ?? 04-04-2016 18:06

538 Hos fagpersoner og officielle myndigheder er der så mange aspekter, der skal tages hensyn til, hvilket kan forplumre

informationen og validiteten af informationen. Hos bloggere (Jane) får man såkaldt mund-til-mund info og viden om et

helt almindelig menneskes egen personlige erfaring. Og mange bloggeren går bag om bureaukratiet og

manipulationen, som kan opleves/fornemmes hos de andre instanser.

04-04-2016 18:05
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539 Hurtig svar på spørgsmål man tænker oh hjemmeboende sofaen, og letter tilgængelighed 04-04-2016 18:05

540 Det er meget lettere og forholde sig til, der bliver talt i et forståeligt sprog, man kan identificere sig, der er links til hvor

kan købe både råvare og værktøjer.

04-04-2016 18:03

541 I visse kredse er der en mistillid til lægevidenskaben og en blind tillid til det alternative. Samtidig er der en træghed i

officielle sundhedsråd, fordi man kun kan forlade sig på videnskabelige resultater. Og alt er jo Ikke undersøgt, så må

man undersøge selv. Men det er jo en slamkiste derude. Ikke alt er lige lødigt.

04-04-2016 18:02

542 Det er lettere tilgængeligt og mere fordøjeligt 04-04-2016 18:02

543 Info er nemmere tilgængeligt 04-04-2016 18:01

544 ?? 04-04-2016 18:01

545 For at finde andre måde end den traditionelle som f.eks. Dietist. Og at det hurtigt og nemt. 04-04-2016 18:00

546 Jeg faldt over din blog pga af de lækre opskrifter og dine personlige oplevelser. Læser stadig med, men hvis jeg var

faldet over den i dag, er jeg ikke sikker på, at jeg havde hængt ved, da det nu er blevet dit levebrød,- nu er du jo også

blevet "fagfolk". Skal ikke tages som kritik blot en konstatering.

04-04-2016 18:00

547 Hvis man har et sundhedsproblem er det rart at se hvordan andre har løst et tilsvarende problem. Hos myndighederne

er det mere generelt. Men jeg forholder mig altid kritisk til afsenderen og prøver at få bekræftet informationerne fra

flere kilder.

04-04-2016 17:59

548 Officielle myndigheder er langsomme til at implementere ny viden i deres anbefalinger. Blogger brænder for ét specifikt

emne og går i dybden med det.

04-04-2016 17:57

549 Det er svært at få kontakt med fagpersoner og det er alt, alt for dyrt. Jeg blev henvist til diætist for nogle år siden, og

hun sagde, at hendes opgave var at vejlede mig, jeg skulle selv finde opskrifter jeg kunne bruge. Og sidstnævnte var

simpelthen svært, når der ikke stod næringsindhold på mange opskrifter og opskrifterne skulle jo også være noget

man havde lyst til at spise resten af sit liv, for vægttab er jo ikke en kur, men en livstilændring. Det blev simpelthen en

for stor og tidskrævende opgave for en ikke-fagmand som mig.

04-04-2016 17:56

550 Jeg har mer tro på at det virker. 04-04-2016 17:53

551 Fordi de er hudløst ærlige, og forsøger ikke at pådutte nogen, en bestemt retning eller livsstil. En blogger fortæller om

fysisk og psykisk erfaring, og ikke som fagfolk og officielle myndigheder, der vejleder ud fra statistikker og kemiske

forsøg

04-04-2016 17:52

552 Fordi mængden af sundhedsinformation er enorm, også fra fagpersonerne, for at vi kan vælge i denne store mængde

af information, så vælger vi at benytte os af måder at selektere på. Derfor vælger vi at lytte (vælge information) fra

andre som enten er i vores netværk, eller er personer som vi kan identificere os med. Vi har ikke længere den

autoritetstro der gør at vi bare lytter til fagpersoner/læger.

04-04-2016 17:50

553 Det er hurtigt at slå op selv 04-04-2016 17:50

554 Mere nuanceret information for selv at kunne danne sin egen mening om rigtigheden af div. Sundhedsbudskaber/

råd.Konsensus er nødvendigvis ikke sandt - tænk bare 20 år tilbage hvor alle anbefalinger gik på at undgå æg pga.

Cholesterol .

04-04-2016 17:49

555 Tror jeg fordi, at det er "rigtige" mennesker der står bag og har prøvet teorierne på egen krop - desuden har bloggere

ofte en ægte interesse i, at udbrede sit kendskab til andre ...

04-04-2016 17:48

556 Der kan være mange årsager til: Folk ønsker måske ikke direkte kontakt med fagpersoner. Måske kender folk godt

anbefalingerne men tænker der er måske andre måder at nå i mål med med at øge sin sundhed end bare at følge de

gængse råd. At når man følger en blogger følger der en mere personlig fortælling med sammen med rådene. Det gør

det måske også mere interessant at læse om når man genkende nogle af de overvejelser bloggeren skriver om frem

for reelt rådgivning.

04-04-2016 17:48

557 Tror det handler om at kunne sammenligne sig selv/sin livsstil i bloggeren og at man får det serveret (viden, opskrifter,

træning, osv) på en meget direkte og lettilgængelig måde igennem bloggen -hvor man føler man kender bloggeren og

derfor heller ikke er bange for at stille spørgsmål..

04-04-2016 17:48

558 Tænker at man sidder og googler sig frem til det man lige netop vil have svar på - lige her og nu.. 04-04-2016 17:47

559 Det virker mere pålideligt og troværdigt når der er "almindelige" mennesker bag 04-04-2016 17:47

560 Det er nemt,spændende, trendy 04-04-2016 17:47

561 Mange fagpersoner eksempel diætister(sygehus) er i min verden lidt for gammeldags i forhold til den viden vi har idag.

Går selv op i "rene" varer, altså så naturligt som muligt, og der halter, syntes jeg, de officielle myndigheder.

04-04-2016 17:46
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562 Det er anonymt, nemt, og ikke en løftet pejefinger. Læger følger ikke med i den nyeste viden, kun hvis det er deres

område!!

04-04-2016 17:44

563 På mig virker det som om, de danske sundhedsmyndigheder (herunder læger) virker tunge i optrækket til at ændre

kost"regler" - når man hører om, hvad svenske myndigheder er nået frem til...

04-04-2016 17:44

564 Netop fordi man kan identificere sig med personen. Det bliver mere nærværende og personligt. Det øger ens

motivation for at ændre vaner, og man kan få støtte i ex en Facebook gruppe.

04-04-2016 17:44

565 For at få et mere nuanceret billede. Kost og sundhed er individuelt og de officielle kostråd er meget snævre. Mange

oplever at de ikke føler sig sundere eller taber de overflødige kilo, selvom de lever efter de officielle anvisninger. Så

søger man andre informationer.

04-04-2016 17:43

566 Det er hurtigt når vi nu sidder ved computer/telefonen. 04-04-2016 17:40

567 Fordi folk har fundet ud af at de har det bedre, hvis de ikke spiser kartofler stivelse og hvedemel 04-04-2016 17:39

568 I håb om, at det mere inspirerende 04-04-2016 17:38

569 Det er en nem og hurtig måde at få viden og inspiration på 04-04-2016 17:38

570 Fordi at hos myndighederne er de meget firkantet og er langsom til at godkende ændre måder at leve sundt på. De

har efter min mening også en økonomisk gevinst i at beholde deres kostråd.

04-04-2016 17:37

571 Fordi informationer hos myndigheder ændrer sig hele tiden 04-04-2016 17:37

572 Mener at de har en historie, som de baserer deres viden på. 04-04-2016 17:36

573 Internettet giver adgang til en ubegrænset verden af muligheder indenfor kost og sundhed, og internettet er ikke

bundet af åbningstider så informationen er meget let tilgængelig. At mange søger sundhedsinfo hos bloggere fremfor

officielle myndigheder kan skyldes at de kostråd stammer fra en ideal at "one size fits all" og det virker tydeligvis ikke

for alle.

04-04-2016 17:35

574 For at få en bred information om nye undersøgelser der ikke støtter eller har interesse i f.eks landbrug, medicinal eller

fødevareindustrien. For at blive inspireret og få nye ideer.

04-04-2016 17:35

575 Medierne er lige ved hånden og jeg føler dem der blogger er alm. menneske som jeg selv. Jeg har søgt efter hvad der

passede til min krop

04-04-2016 17:35

576 "Kedelige" historier om kommercielle interesser og ikke opdateret viden. Man kan søge mere specifikt/detaljeret på

nettet.

04-04-2016 17:34

577 Fordi det konventionelle system stort set intet kan! 04-04-2016 17:33

578 Fordi de ofte selv har haft problemer med vægt, mave/tarm problemer 04-04-2016 17:33

579 fordi der er et ansigt bag man måske kan identificere sig med 04-04-2016 17:33

580 Ja, det er stigende. 04-04-2016 17:32

581 De har problemer som fagpersonerne har svært ved at hjælpe med, eller hvor fagoersonernes råd ikke hjælper 04-04-2016 17:31

582 Fordi bloggere fremstår som mennesker. 04-04-2016 17:29

583 Usikkerhed 04-04-2016 17:29

584 De medicinske fagpersoner, synes jeg er unuanceret og gammeldags 04-04-2016 17:28

585 Ved det ikke - jeg tjekker personens `baggrund`, hvor meget personen ved om helbred, og vedkommendes skrivestil

... ud fra det kan jeg danne mig et overblik over troværdighed...

04-04-2016 17:28

586 Det er lettere tilgængeligt i hverdagen. Jeg kan søge oplysningerne når jeg har brug for dem. 04-04-2016 17:28

587 Det er nemmere 04-04-2016 17:27

588 OFF. Fagpersoner leverer ofte budskabet meget ensidigt 04-04-2016 17:27

589 Det er på mange måder mere konkret og jordnært på en blog frem for 5 dots på en myndighedsside . Muligheden for

at læse andres spørgsmål og svar giver også noget ekstra.

04-04-2016 17:27

590 I dette tilfælde er det jo fordi LCHF ligger langt fra de officielle kostråd. 04-04-2016 17:24

591 Nemmere at identificere sig med dem 04-04-2016 17:23

592 måske fordi det ikke er alle som ved hvordan de skal spise eller leve sundere 04-04-2016 17:22
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593 Fordi bloggeren skriver ud fra personlig erfaring, hvad der virker og ikke virker, hvordan det virker osv. Og så er der

gode forslag til opskrifter som er nemme at følge.

04-04-2016 17:20

594 De virker mere overbevisende -brænder for en sag 04-04-2016 17:19

595 Fordi en som dig bare er sådan som vi alle gerne vil leve! 04-04-2016 17:19

596 Det kommer an på bloggeren såvel som fagpersonerne - det afhænger af nuancering, meningsfuldhed og

argumentation for mig:)

04-04-2016 17:18

597 De har prøvet det hele på egen krop. De brænder for det. De sætter en ære i at hjælpe andre. Der er ikke penge

imellem.

04-04-2016 17:18

598 Troværdighed, ingen skjult dagsorden, føles som en personlig relation, i dit tilfælde gør du meget ud af at fortælle om

baggrund, at vi er forskellige, om ikke at være frelst og lytte til sin krop. Og spise rigtig mad, ikke for at sælge en

masse dyrt tilbehør og ingredienser. Du brænder for sagen, men pådutter ingen noget!

04-04-2016 17:17

599 Det officielle virker ikke for alle 04-04-2016 17:16

600 De officielle kanaler er, måske naturligt nok, dels bagefter, dels generelle. Er man eksempelvis gen-testet ved man

hvorfor individuel kost-"terapi" er vigtig og hvor godt man kan få det af at spise den kost, der passer til een (og

understøtter ens udfordringer). Og her viser det sig måske, at man absolut ikke har godt af at følge de generelle kost-

og sundhedsråd.

04-04-2016 17:16

601 Fordi fagpersoner og myndigheder ofte har en skjult agenda, som det måske er svært at gennemskue. Kostrådene

baseres på gammel "viden" og måske andre ting end helbred. Bloggeren brænder gerne for budskabet og agendaen

er klar og tydelig.

04-04-2016 17:14

602 Fordi der ikke er én defination af sundhed, der passer til alle. Bloggere er de "nye ugeblade", der er masser af god

inspiration til at forvalte egen sundhed.

04-04-2016 17:14

603 Jeg tror, at netop fordi så meget information er tilgængeligt for enhver, kommer man jo ikke vidensfri til bordet, mens

f.eks. ens læge typisk og på 30 sek. vil fyre en remse af, som man selv har læst sig til forlængst, og så er tiden jo

spildt. Samtidig er det vigtigt at høre fra rigtige mennesker, hvordan noget virker og føles i praksis, så man kan finde

støtte dér, når det bliver svært. Den tid og kontakt er der ikke plads til hos egen læge, der jo heller ikke er ekspert,

men netop almenpraktiserende (dvs. ved noget om meget).

04-04-2016 17:14

604 Det er en jungle. Der er ikke længere en sandhed om sundhed men mange - derfor handler det om at finde det der

virker og giver mening for en selv og ens familie

04-04-2016 17:13

605 Godt spørgsmål. Noget er det er måske indpakningen. Bloggere kan kommunikere kostråd i en form, vi er vandt til.

Bloggeres visuelle udtryk med fotos af lækker mad gør det mere appellerende, end tørre kedelige kostråd fra

myndighederne.

04-04-2016 17:13

606 Fordi jeg synes det er nemmere læger forstår ikke altid en når man fortæller om sine symptomer med kosten 04-04-2016 17:12

607 Fordi rådene skifter, og er langsomme til at få ny forskning inkorporeret. Og fordi mange læger ved så uhyggelig lidt

om mad og kosttilskud. De ved mest om medicin.

04-04-2016 17:10

608 Fordi bloggere har prøvet/mærket det på egen krop, mere troværdigt 04-04-2016 17:10

609 De er for firkantede / sort-hvide i deres holdninger. Meget alene jeg vide. Informationer opfattes i bedste fald som

modefænomener. Vi skal nok falde til patten (undskyld udtrykket). Vi skæres over en kam og bliver ikke respekteret

som individer, Sådan er hele sundhedssystemet - de ser på delelementer - ikke på det hele menneske. Fejler vi

noget, vl de gerne afhjælpe indenfor bestemte rammer. Det kan være en pille bestemte kostråd, hjælper det ikke

følger vi enten kke deres råd eller også så går det over med tiden. Årsagen er ikke interessant og har du et bud, så

har du bare læst det på internettet og det skal du ikke tro på. Selv informationer fra andre myndigheder som siger

noget andet tages ikke for gode vare.

04-04-2016 17:09

610 fordi de officielle kilder er utroværdige og styret af industrien herunder landbruget. Der mangler en holistisk tilgang og

forståelse hos myndighederne.

04-04-2016 17:09

611 tilgængelighed - uforpligtende 04-04-2016 17:08

612 Bloggere er ikke afvisende, har masser af tid - alt imens man selv sidder ;-) ingen løftede pegefingre. 04-04-2016 17:07

613 Fordi bloggere, som regel har prøvet de udfordringer som vi har. F.eks gluten sensitiv, og det er jo ikke godkendt af

det offentlige system

04-04-2016 17:07

614 Ved ikk. 04-04-2016 17:07

615 Fordi de officielle kostråd altid er bagud, man kan endnu ikke bevise at ex øko er bedre end ikke-øko ?? giver ingen

mening i min verden, så vil hellere være foran end følge de officielle uddaterede kostråd

04-04-2016 17:06
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616 Information er nærværende og kan bedre identificere sig 04-04-2016 17:06

617 De officielle myndigheder er langsomme i at trække forkerte råd tilbage, om f.eks at spise brød, pasta osv til alle

måltider og at spare på fedtet ??

04-04-2016 17:05

618 Genkendelighed fra ens egen hverdag 04-04-2016 17:05

619 fordi i dag er det dette der er sundt om nogle mdr. er det anderledes 04-04-2016 17:04

620 Fordi der er "rigtige" mennesker bag. De skriver mere vedkommende end "de officielle" gør. Man har en fornemmelse

af, at der er mere hjerte bag ordene. Man kan selv sortere i informationerne. Mange bloggere har først forsøgt sig

med de officielle råd med et virkeligt dårligt resultat og dernæst fundet "den gyldne nøgle" et helt andet sted. Det er

meget mere inspirerende end 10 tørre kostråd. Mange bloggere formår at gøre sundhed til noget sjovt, velsmagende

og livgivende. Der er flotte fotos og mange nye og spændende opskrifter.

04-04-2016 17:04

621 Jeg tror tilliden til de officielle myndigheder er faldet drastisk. 04-04-2016 17:03

622 Fordi de officielle sundhedsinformationer ikke er nok! 04-04-2016 17:03

623 Det etablerede system er generelt langsomt og ikke opdateret på nyeste forskning. Hos bloggeren får du

etmed/modspil :-)

04-04-2016 17:03

624 Økonomi og så bliver man ikke så sygeliggjort som f.eks hos en diætist. Sproget der bruges er mere forståeligt 04-04-2016 17:02

625 Fordi vi mennesker ikke er ens, og for bloggerne handler det ofte om hvad der virker for dem selv og deres nærmeste,

og dermed kan de inspirere os læsere, hvor i mod at de officielle kostråd er lavet, sådan så det rammer den brede

befolkning, og så bliver man jo altså bare inspireret af alle de lækre opskrifter, der kommer i en lind strøm fra en

blogger.

04-04-2016 17:00

626 det er let tilgængeligt, du får en følelse af at følge/tale med en "ven". For mig er det vigtigt at den blokker jeg følger

ikke er fanatisk.

04-04-2016 17:00

627 Fordi mange bloggere også er uddannet indenfor blandt andet kostvejledning eller træning. 04-04-2016 17:00

628 Det er lettere at gå til og er ofte skrevet i et lettere forståeligt sprog uden for mange fagtermer man først skal slå op for

at vide hvad betyder.

04-04-2016 17:00

629 Fordi de brænder for deres stof og sådan en person sim Jane, går virkelig i dybden... Min læge siger "spus sundt" men

ser ikke ud som om hun selv gør det. Jane og hendes familier, ser lige så sunde og lækre ud som hendes

madbilleder.

04-04-2016 17:00

630 De har ofte et mere holistisk syn på sundhed. 04-04-2016 16:59

631 Fordi de har interesse i at lave mad, en erfaring som har virket for dem og "de er det selv" jeg kan feks. godt lide at du

ikke er så "hellig" der er plads til varrition, rummelighed, at man kan spise sammen med"almindelige mennesker,

næsten, smiler?? Fagpers. og OFF. myndigheder kan feks. godt vejlede i at man feks. ikke skal ryge,men de ryger

selv...

04-04-2016 16:59

632 Det er en ny mulighed vi har fået og den er tilgængelig altid. Jeg skal ikke bestille tid. 04-04-2016 16:58

633 Vi er i 2016 alle blogger 04-04-2016 16:56

634 ? 04-04-2016 16:55

635 De er mere på bølgelængde og taler samme sprog som brugerne (borgerne) uden en sort/hvid løftet pegefinger 04-04-2016 16:55

636 Lette løsninger. Vil gerne være noget specielt, gerne ses personligt og ikke generelt som hos offentlige myndigheder. 04-04-2016 16:55

637 Jagten på den alternertive måde, når kostrådene ikke fungerer. 04-04-2016 16:55

638 Det er mennesker som har prøvet "eksperimentet" på egen krop og sjæl.. Drager egne erfaringer. 04-04-2016 16:54

639 Fordi de er rigtige mennesker man kan spejle sig i. 04-04-2016 16:54

640 Fordi de officielle kostråd er for ensporede. Det er ikke nødvendigvis det samme der fungerer for alle. Og netop det

med at kunne identificere sig med afsenderen af råd og information betyder for mig utrolig meget. Jeg finder det

personligt ikke særlig troværdigt at skulle tage imod råd fra en åleslank person der aldrig har haft et gram for meget

fedt på kroppen og ej heller oplevet problemer med mave og fordøjelse pga kosten... Jeg tror ikke de ved hvad de

taler om...

04-04-2016 16:53

641 ved det ikke.troede umiddelbart at mange for information forskellige steder fra . 04-04-2016 16:53

642 Fordi bloggeren, som regel, har oplevet det på egen krop 04-04-2016 16:53

643 Fordi det er folk, der har prøvet det på egen krop 04-04-2016 16:53
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644 Fordi det ikke er altid, at den vejledning man får hos lægen, er korrekt. Det har jeg selv erfaret. Og så er det sidenhen

gået op for mig, at ligesom alle andre videnskaber er lægevidenskaben heller ikke én samlet stemme, men en

videnskab med også holdninger og subjektive tolkninger iblandt. Forskning kan pege i mange forskellige retninger.

04-04-2016 16:53

645 Officielle myndigheder har en usikker bund 04-04-2016 16:52

646 Gennem mine oplevelser med det etablerede sundhedssystem (taget 45 kg på. Ved at følge deres råd) stoler jeg ikke

på dem

04-04-2016 16:52

647 Fordi du hos den gode blogger mærker en virkelig person og bloggen afspejler et almindeligt livs forskellige

udfordringer.

04-04-2016 16:51

648 Fordi de officielle myndigheder har vist sig at have andre interesser end danskerens sundhed. Måske fagpersoner

fravælges pga økonomi eller at vi er blevet vant til selv at finde info og tror på at vi godt selv kan finde løsninger/ideer

på nettet.

04-04-2016 16:50

649 Fordi det er rart at kunne søge inspiration mange steder og selv sætte sig ind i behov og muligheder. Kostrådene

bliver af indlysende årsager ind imellem for generelle, når man har en del viden i forvejen.

04-04-2016 16:50

650 Fordi man er forvirert 04-04-2016 16:50

651 Vigtigt at kunne spejle sig i rigtige mennesker 04-04-2016 16:50

652 Fordi de synes det virker mere troværdigt når der er et ansigt bagved. De synes måske der er en tryghed i at

personen selv har afprøvet/kan stå inde for tingene.

04-04-2016 16:50

653 Fordi de kommer med nyt og blandet og som er set ifht. det de skriver om, og derfor er det som interesserer. 04-04-2016 16:50

654 Fagpersoner og officielle myndigheder er ofte meget bundet af normer og regler. Det giver en mere alsidig

informationat søge oplysninger begge steder

04-04-2016 16:50

655 Kan ikke svare for andre. Men jeg søger det, fordi det giver mening. Det er ikke fordi jeg vil være på tværs og imod de

officielle kostråd, men jeg fungerer bare bedre med LCHF-inspireret kost :-) Madbanditten er konkret og lige til at gå i

gang med...og det virker altså megagodt for mig

04-04-2016 16:50

656 Måske fordi De taler af egen erfaring 04-04-2016 16:49

657 Jeg har en 16 årig dreng med nyopdaget diabetes 1 og cøliaki. Jeg oplever, at de diætister, vi har fået tilknyttet KUN

forholder sig til de officielle kostanbefalinger (ex. animalsk fedt er skidt, pas på med æggene...). Selvfølgelig kan vi

lære noget af diætisterne ift. de konkrete lidelser, men den generelle kostvejledning, vi får her, virker bare meget

firkantet og putten-i-kasse-agtig. På Madbanditten udfordres de officielle kostråd og jeg kan læse om de seneste

undersøgelser og forskningsresultater på kostområdet. Tingene sættes i perspektiv på en objektiv måde og jeg kan i

mange tilfælde bruge informationerne direkte i min families situation.

04-04-2016 16:49

658 Fordi budskabet ændrer sig over tid, så det bliver utroværdigt - og den nyeste viden er ikke altid i brug. Fordi de er

trætte af løftede pegefingre.

04-04-2016 16:48

659 Fordi det er langt mere personligt. Hos bloggere kommer du med om bag facaden og er med i medgang og modgang.

Hos Madbanditten er der tydeligt vist hvorfra hun har sin viden og der linkes til de pågældende sider. Der skrives også

altid på et sprog som er til at forstå. Meget velformuleret.

04-04-2016 16:46

660 Sundhedsinformation fra offentlige myndigheder og fagpersoner er gammeldags. Tror at mange danskere(inkl. Mig

selv) har fulgt de danske retningslinjer/kostraad, for at leve sundt, tabe sig eller afhjaelpe sygdomme, men uden held.

04-04-2016 16:46

661 Manglende tillid til fagpersoner/læger og myndigheder 04-04-2016 16:46

662 Det er lige som om, man kender dem... 04-04-2016 16:45

663 De officielle kostråd ændres hele tiden. Derfor er det godt også at have bloggere der prøver tingene på egen krop. 04-04-2016 16:45

664 forhåbentligt ikke betalt af firmaer 04-04-2016 16:44

665 det er nemmere, kan bare lukke op for computer, og se lækre opskrifter.... 04-04-2016 16:44

666 Fordi de er af anden overbevisning omkring kost end de officielle myndigheder. 04-04-2016 16:43

667 Fordi de har testet det på egen krop 04-04-2016 16:42

668 Fordi de officieller myndigheder ofte har gamle og out-datede oplysninger og de opdatterer sjældent med ny viden og

information.

04-04-2016 16:42

669 Fordi der er rigtige mennesker bag !! 04-04-2016 16:42

670 Det er godt med personlig erfaring 04-04-2016 16:41
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671 Fordi det er blevet så let at få oplysninger på denne måde. Og der er tråde der blir fulgt op på om forskellige meninger

og resultater.

04-04-2016 16:41

672 Fordi de ligesom mig ikke trives på en kost, som de fagpersoner og officielle myndigheder anbefaler. 04-04-2016 16:41

673 Vi føler nok mere end nogensinde før, at vi er individer med forskellige behov og forudsætninger for at leve sundt (og

tabe os). One size doesn't fit all! Når man så oplever, at de officielle kostråd ikke fører til vægttab eller velvære, eller

at lægen ikke rådgiver særlig godt om kost og vægttab, så leder man efter information på nettet. Blogs er

lettilgængelige, gratis at bruge, inspirerende, opdaterede med aktuel information, og man kan ofte spørge ind til

indholdet via kommentarfelter eller sociale medier. Man kan ikke sige det samme om Sundhedsstyrelsen, lægerne,

diætister osv.

04-04-2016 16:40

674 Det er mere nærværende og i øjenhøjde 04-04-2016 16:40

675 Da vi bedre kan relatere os til dem, da de måske minder meget om os selv. De præsentere et godt billede af vores

egen daglig liv.

04-04-2016 16:40

676 Fordi de offentliges kostråd er forældede og helt uden effekt - jeg har kæmpet med min vægt de sidste 20 år - LCHF

er det eneste der virker og giver mig et varigt og stabilt vægttab (plus andre goder så som: min paradentose er

forsvundet, bedre nattesøvn, mindre smerter, renere hud etc)

04-04-2016 16:39

677 De er bare mennesker ligesom en selv og vise/taler et sprog vi alle kan forstå 04-04-2016 16:39

678 Fordi at vi gerne selv vil finde en måde at leve på, der passer ind i de overvejelser vi har for det sunde og gode liv. 04-04-2016 16:39

679 Fordi dét der var sundt "i.går" pludselig er usundt "i dag" - de officielle myndigheder roder lige så meget "rundt" i det,

og så virker "rigtige" mennesker med succeshistorie bedre…

04-04-2016 16:39

680 Pga mails der popper op i mailindbakken, så kan man lige tjekke mere hvis der også er et lækkert billede med som

inspiration

04-04-2016 16:38

681 Det er vel lidt ligsom det alternativ kontra læge. Bliver man som menneske ved med at have ondt et sted i kroppen og

ikke oplever lægen giver svar med mening eller i værste fald at man føler sig opgivet, så søger man andre steder hen.

Personlig læser jeg flere gange om ugen på din blog eller i dine bøger, fordi du anskuer kost på en ny måde for mig

og skrevet i er sprog der er til at forstå. Samtidigt med dine opskrifter er gennem prøvet, hvilket ikke alle blogs er.

04-04-2016 16:38

682 Det er nemmere, der er mange flere tilbud, så man kan finde det, der passer til en 04-04-2016 16:38

683 De gængse kost råd virker ikke for mig, jeg tager hurtigt på af kulhydrater, også fuldkornsprodukter, 04-04-2016 16:37

684 Det offentlige har jeg ikke meget tillid til 04-04-2016 16:37

685 Måske er myndigheder styret af lobby virksomhed? Der er mange interesser og penge på spil. En virksomhed, som

kan få Sundhedsstyrelsen til at anbefale sit produkt, tjener mange penge! Det hele er meget uigennemsigtigt, hvem

financierer forskellige undersøgelser ? Osv.

04-04-2016 16:37

686 Især for unge mennesker, jeg selv er 58, tror jeg det er vigtigt at kunne identificere sig med bloggere. Læser måske de

samme blade o.s.v jeg er jo så gammel og har ikke det behov

04-04-2016 16:37

687 Synes sundhedsinformationen hos de såkaldte officielle myndigheder hænger fast i gamle anbefalinger og negligere,

at ex lchf rent faktisk virker for rigtig mange.

04-04-2016 16:36

688 Det er nemt 04-04-2016 16:35

689 Fordi andres erfaring er vigtig, der kommer måske nogle vinkler med som man ikke får hos lægen 04-04-2016 16:35

690 Fordi videnskaben er bagefter, specielt her i Danmark. Når myndighederne er fastlåst i middelalderlige tankegange

(ok, overdrivelse fremmer forståelsen :-P ) så må man jo selv finde informationer. I mit tilfælde, som insulin resistent,

har ændret kost mindsket mine symptomer. Både LCHF og KISS kost har ændret mit liv.

04-04-2016 16:35

691 Bloggere virker mere åbne over for nye forskningsresultater, og så skriver de sjovere 04-04-2016 16:34

692 bloggere taler som regel af erfaring 04-04-2016 16:34

693 Det er nemt 04-04-2016 16:34

694 Godt for mig at læse folks tilbagemeldinger og finde noget jeg kan genkende 04-04-2016 16:33

695 Jeg kan gøre det, når det passer i min plan. Ingen løftede pegefingre, ingen dårlig samvittighed. 04-04-2016 16:33

696 Formoder at bloggeren ikke har noget "i klemme" f. eks. bliver betalt af medicinfirmaer.... 04-04-2016 16:32

27 / 35

Madbanditten SurveyMonkey



697 Hos en blogger kan man let finde én der har den samme "historie" i forhold til ex. besvær med vægttab og problemer

som pcos, intolerance, maveproblemer etc. Derved synes jeg det er lettere at "skræddersy" en løsning der passer til

en selv. Ved offentlige myndigheder ville jeg f.eks. ikke falde ind under kategorien med at spise kulhydrater, da jeg

fungerer bedre uden. De offentlige kostråd er altså for overordnede i forhold til hvad jeg kan forholde mig til og har

brug for. Herved er det nemmere at forholde sig til en eventuel blogger da han/hun kan sætte ord på de ting man selv

har oplevet i forbindelse med at opnå vægttab eller større sundhed.

04-04-2016 16:32

698 Fordi madpyramiden er old news - vi har set på den hele vores liv, og der forskes i sundhed hele tiden 04-04-2016 16:31

699 gider ikke at henvende mig til læge, diætist, men synes jeg selv kan være med til at ændre mine kostvaner. 04-04-2016 16:31

700 Fordi det oftes er almindelige mennesker som mig selv. Der er sjældent løftede pegefingre, men en respekt for at

noget virker for dig og noget andet virker for andre. Vi skal hver især finde det der virker og giver mening for os selv.

Og ja, jeg og i særdeleshed min krop er enig med dig Jane??

04-04-2016 16:30

701 Fordi der er så mange modsatrettede trends, og mange af dem er veldokumenterede og underbyggede, og alligevel

ser det ud til, at officielle myndigheder ikke forholder sig til denne forskning og dokumentation. De halter simpelt hen

bagefter.

04-04-2016 16:30

702 Du kan "shoppe" rundt hos forskellige bloggere, men det officielle system er meget kassepræget og ensidigt. 04-04-2016 16:30

703 De officielle myndigheder er imod nye indsigter--det tager årevis før bedre anbefalinger kommer ud. De er afhængige

af medicinal-industrien og magtfulde økonomiske interesser.For eks.den gang man fandt ud af at visse røde og gule

farvestoffer var kræft fremkaldene--det fandtes i stor udstrækning i slik som vores børn spiste.Alligevel fik

producenterne et år til at bruge deres lager op--før det blev endeligt forbudt at anvende !

04-04-2016 16:30

704 Fordi det er nemt at finde det man synes passer til en selv 04-04-2016 16:29

705 De er ikke farvet af deres arbejde 04-04-2016 16:29

706 For mit eget vedkommende er det blandt andet fordi, Bloggeren har afprøvet metoderne og dermed er den bedste

garant for de råd vedkommende giver. En diætist har ikke nødvendigvis været plaget af overvægt, men rådgiver ud fra

en teoretisk indgangsvinkel.

04-04-2016 16:29

707 Det er lettere tilgængeligt 04-04-2016 16:28

708 Fordi vi tror på erfaringer fra andre. Det fagpersoner og de officielle myndigheder anbefaler, har mange nok levet efter

i flere år - uden det er den kost der virker rigtig, for mig personligt.

04-04-2016 16:28

709 Fordi de vil noget andet en laveste fællesnævner, som det offentlige altid tager udgangspunkt i 04-04-2016 16:28

710 Fordi sundhed er et meget omdiskuteret begreb, mange, heller ikke jeg selv, er ikke nødvendigvis enige i de officielle

kostråd. Så må vi kigge andre steder hen.

04-04-2016 16:27

711 Bloggere har ofte et mere personligt forhold til mad. Det er ikke bare undersøgelser, statistikker og forsøg. Her er der

en "rigtig" person der har afprøvet det på egen krop

04-04-2016 16:27

712 Lettere at identificere dig med enkeltpersoner, samt det er ofte en personlig historie bag. 04-04-2016 16:27

713 De har erfaring. Selv prøvet det. Ved hvad er der svært 04-04-2016 16:26

714 Man kan finde de nyeste trends. Samtidig er man mere på 'niveau' med en blogger, og de er mere tilgængelige. 04-04-2016 16:26

715 Jeg synes de officielle råd er gammeldags. De er ikke så åbne for ny viden. 04-04-2016 16:26

716 Fordi det er meget nemmere og lige til at komme til når man selv har tid og lyst. 04-04-2016 16:25

717 Forbi det er nemmere og føles mere i øjenhøjde/ligeværd 04-04-2016 16:25

718 Fordi de officielle myndigheders meninger er forældede! De bliver så sjældent opdateret at det ikke virker som om de

følger med i ny viden

04-04-2016 16:24

719 Fordi det er rigtige mennesker og ikke en eller anden teoretisk instans der er påvirket bestemte steder fra 04-04-2016 16:24

720 Det er "rigtige" mennesker, som lever med det og ikke bare regler og love, som er upersonlige. Der er en distance til

myndigheder, hvor bloggere er lige ved hånden.

04-04-2016 16:24

721 Mere inspirerende 04-04-2016 16:24

722 jeg søger på bloggen fordi jeg håber rigtig meget på at LCHF Kan hjælpe mig af med mine 10/15 kg Det virker rigtig,

for mig og kan læse, om at andre har det på samme måde , som mig, tænker lidt her ?? Man er ikke alene på en

blog, den kan gå begge veje kan jeg jo læse Jeg er en kvinde på 53 år

04-04-2016 16:24

723 Fordi der er mange der har prøvet de officielle råd og ikke føler sig mere sunde af den grund. 04-04-2016 16:24
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724 Fordi de sætter spørgsmålstegn ved de officielle kostråd, men også fordi de er mere åbne for nye perspektiver og nye

videnskabelige studier end fx sundhedsstyrelsen.

04-04-2016 16:24

725 De har selv afprøvet det. Større troværdig idet du taler/skriver udfra egne erfaringer. 04-04-2016 16:23

726 Fordi sundhedsmyndighederne samt mange ointeresseorgansisationer som kræftens bekæmpelse mv ikke følger med

nyeste forskning samt er dybt inhabile pga deres tilknytning til medicinalvirksomhederne.

04-04-2016 16:23

727 Fordi fagpersoner og officielle myndigheder virker meget 4-kantet og sætter alle i de samme båse. Tekster mv er ofte

skrevet i et meget stift og for nogle uforståeligt sprog. Fagpersoner mm glemmer ofte at kigge på det enkelte

menneske. Nogle er gode til at følge skemaer slavisk, og andre er rigtig dårlige til det. De dårlige falder igennem og

lander med et brag - hvilket nok er sket gentagende gange i deres liv.. Bloggere er mere menneskelige og skriver i et

sprog, som er hverdags sprog og til at forstå.

04-04-2016 16:23

728 ved det ikke , men måske forde de kommer med mad de selv har prøvet, jeg kan fx ikke så godt tåle stivelse , sukker

og kæmper med Pcos , det er der mange der gør, og når man står og skal lave mad så er det godt med gode

opskrifter,

04-04-2016 16:22

729 De er mere menneskelige i deres retorik. De fleste kan relatere til dem. 04-04-2016 16:22

730 Det, der selv er afprøvet er fint nok at lytte til, end bare teori 04-04-2016 16:22

731 Fordi de officielle informationer er meget sort -hvide og det er jo ikke sikkert det passer på alle. 04-04-2016 16:21

732 Bloggere kommer frem med deres egne synspunkter og skriver hvordan de har det. Da det også er sådan man selv

kan have det, bliver det troværdigt og menneskeligt. Og ikke mindst ærligt.

04-04-2016 16:21

733 Fordi de ofte har prøvet det på egen krop, de blogger om livet og deres erfaringer, ikke om teorier! 04-04-2016 16:21

734 Det er mere personligt. Jeg vil høre fra folk at det reelt virker- for dem. Jeg skulle igennem meget før jeg fandt det der

virkede forøg:lchf

04-04-2016 16:21

735 Fordi de på mange måder er længere fremme, og har et mere detaljeret syn på tingene. 04-04-2016 16:20

736 Man kan søge, når man har tid og kan få svar på sine spørgsmål med det samme. Det er ikke så højtideligt og kringlet

som hos myndigheder og fagpersoner.

04-04-2016 16:20

737 Der er menneske bag som fx selv har været gennem en livsstilsændring og kan fortælle sin historie 04-04-2016 16:19

738 Informationen er mere hyppig, mere visual - tidssvarende, tilgængelig i den kanal jeg er i - fx Facebook. De har ofte

prøvet ting på deres egen krop.

04-04-2016 16:19

739 For at stikke en finger i jorden og høre om andres erfaringer 04-04-2016 16:19

740 Der er et mere menneskeligt syn på ting 04-04-2016 16:19

741 Det er spændende at følge hvad andre almindelige mennesker mener er sund livsstil 04-04-2016 16:19

742 Fordi man kan spejle sig i personen i en eller flere aspekter, modsat en fagperson. Officielle myndigheder taler til

massen, og det er svært at rumme at føle sig f.eks. anderledes, når man kan se, at sådan og sådan bør man være

eller gøre, for det er normalen.

04-04-2016 16:19

743 De har prøvet det på egen krop og er i fagskadet. 04-04-2016 16:18

744 Jeg tænker, at en del ikke synes, at de officielle råd virker og er langtidsholdbare. 04-04-2016 16:18

745 Bloggeren har ofte selv lavet undersøgelser forskellige steder og mærket det på egen krop hvordan forskellige

fødevarer har indflydelse på deres egen krop. De officielle er mere ensrettede i sin tankegang.

04-04-2016 16:18

746 Der er lettere tilgang hos bloggere frem for de offecielle veje 04-04-2016 16:17

747 Fordi de ikke ved bedre 04-04-2016 16:17

748 Bloggere har ofte forsøgt opskrifter, slankekure mv. på egen krop og set/mærket, hvad der virker og ikke virker, de

kommer frem med deres vurdering/erfaring. De forklarer også, at det de kommer frem til IKKE nødvendigvis virker for

alle.

04-04-2016 16:17

749 Fordi de ofte siger det, folk hellere vil høre:-) og måske fordi de har en anden vinkel end fx officielle myndigheder. 04-04-2016 16:17

750 Behovet for et holdepunkt omkring sundhed, specielt i disse tider, hvor du bombarderes med hvad er er sund/usund

livsstil - en jungle uden lige, som er svær at navigere i.

04-04-2016 16:17

751 Identifikation; hurtigt, lækkert pakket ind 04-04-2016 16:16

752 Det bliver skrevet på en rigtig god og forståelig måde. 04-04-2016 16:16
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753 For så ved de det virker på "rigtige" personer. Udviklingen ifht inspiration til opskrifter går hurtigt og man kan få

nemmere svar/ideer til konkrete ting/spørgsmål.

04-04-2016 16:16

754 Let at komme til 04-04-2016 16:15

755 Tid - tilgængelig når det passer mig 04-04-2016 16:15

756 Fordi lægemiddelindustrien fortier og fordrejer så meget. Spændende at høre om alternativer - omend man også her

må være kritisk. Eksempelvis er jeg dybt bekymret for alle de unge mennesker, som lever 100% vegansk.

04-04-2016 16:15

757 Det virker ofte nemmere at gå til... Og så har de mennesker der skriver om det, måske selv afprøvet det på deres krop. 04-04-2016 16:14

758 Ofte er fagpersoner imme opdateret på den nyeste viden 04-04-2016 16:14

759 Det er afprøvet 04-04-2016 16:13

760 Fordi jeg tror egen erfaring skal Man ikke underkende Jeg får det sådan at så ved folk hvad de snakker om ?? 04-04-2016 16:12

761 Danmark er langt bagud mht koste i forhold til fx Sverige 04-04-2016 16:12

762 Fagpersoner er ikke nemme at komme i kontakt med, og ikke lydhøre for andet end det de selv tror på 04-04-2016 16:12

763 Identifikation er vigtigt. At afsenderen er et "almindeligt" menneske som en selv. Det gør det lettere at forholde sig til –

også fordi bloggerne tit også tager stilling til, om man har tid til at lave noget, sygdom, børn og andre udefrakommende

indstanser, der pludselig kan ændre på ens planer og intensioner om sundhed.

04-04-2016 16:12

764 Manglende autoritetstro til myndigheder. Større induvidualisme = ikke alle råd duer til alle, større fokus på at nogle

mennesker har større velvære ved at lytte til egen krop end til myndighedernes 'one fits all' råd og vejledning.

04-04-2016 16:11

765 Det er nemt - man kan gøre det når det passer en selv. Der er mennesker bag bloggere, og ofte en historie som man

kan identificere sig med. Der er ofte noget om faldgruber - og hvordan man kommer op på hesten igen. Der er også

konkrete opskrifter, så det bliver nemmere at omsætte??

04-04-2016 16:10

766 Myndighederne er ofte bagud - og reagerer meget langsomt på nye trends 04-04-2016 16:10

767 for at søge muligheder som giver god mening, men jeg vil ikke gøre det hvis jeg ikke kan se at der er faglighed bagved 04-04-2016 16:10

768 Det er nemt, tilgængeligt, oftest håndgribelige råd, som nemt kan efterleves. 04-04-2016 16:10

769 Jeg tror, at man kombinerer sin viden. Det gør jeg. 04-04-2016 16:10

770 Jeg tænker, at det er nemt og måde vi finder meget information i dag. 04-04-2016 16:10

771 Fordi de er låst fast til en bestemt holdning, og ikke må ytre deres eget 04-04-2016 16:10

772 Fordi "fagpersoner" og officielle myndigheder behandler symptomer så som overvægt, diabetes og lignede, som noget

overordnet og ikke som noget der er individuelt. Ofte opleves deres holdninger som en arrogance, fordi de er

postulerende og ikke undersøgende.

04-04-2016 16:09

773 Af person erfaring synes jeg, at det har været svært at få opbakning fra min egen læge. Det er som om, at hun ikke

synes at problemet er stort nok. Derudover er sundhedsinformation fra jo KUN sundhedsinformation, hvor imod

bloggere som regel tilbyder hele konceptet. Derudover kan man også læse, hvad andre følgere har skrevet. Denne

udveksling er vigtig.

04-04-2016 16:09

774 ? 04-04-2016 16:09

775 Fordi det som oftest er personer der informerer ud fra egen erfaring 04-04-2016 16:09

776 Fordi man får den personlige erfaring, og fagligt input (i hvert fald på madbanditten) og der er lækre opskrifter - for

mave og for øje...??

04-04-2016 16:09

777 Jeg tænker at nogen bloggere formår at få skrevet i et hverdagssprog som rammer dem på en anden måde. Jeg er

nok meget bred i forhold til hvor jeg søger information og er klart præget af min ududdannelse.

04-04-2016 16:08

778 Bloggere er ofte mere nytænkende og hænger sig ikke i gamle teorier og undersøgelser. Det er langt nemmere at tilgå

informationen og vælge det til og fra som passer til en selv :)

04-04-2016 16:08

779 Fordi mange ønsker at tabe sig, og det synes jeg ikke, at kostrådene hjælper til med. 04-04-2016 16:08

780 Fordi officielle myndigheder er meget ensporet og generelle i deres anbefalinger. Der er ikke plads til det individuelle

menneske.

04-04-2016 16:08

781 Fordi de har prøvet sig frem, og set hvad der har virket for dem. 04-04-2016 16:07
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782 Fordi hjælpen fra fagpersoner og myndigheder ikke nytter på lang sigt. De ser ikke efter individuelle løsninger, eller

alternative når den traditionelle vejledning ikke virker. Bloggere har samme problem som mig, og ved med erfaring på

egen krop hvad der virker for dem, og dermed måske også for mig.

04-04-2016 16:07

783 Pga det fremstår mere spændende 04-04-2016 16:07

784 fagpersoner og myndigheder er generelle, kan ikke tage hensyn til forskellige behov 04-04-2016 16:06

785 Fordi det er lettere at identificere sig med en person. Kostrådene er meget generelle og kan være for uspecifikke og

lidt for mange løftede pegefingre.

04-04-2016 16:06

786 Fordi de er langt mere troværdige de har jo prøvet det selv! 04-04-2016 16:06

787 hvis det er personer med en vis erfaring har de ofte prøvet nogle ting selv, det har en sundhedsperson ikke

nødvendigvis, og de er ofte fokuseret på en bestemt ting

04-04-2016 16:06

788 JEG søger sundhedsinformation bredt for at have en kvalificeret mening når en læge eller anden sundheds

myndighed hurtigt slynger en diagnose el behandling ud, der måske kunne modificeres eller kombineres med andre

og nyere behandlinger

04-04-2016 16:06

789 Fordi man bedre kan identificere sig med et "almindeligt mennesker" frem for en fagperson. 04-04-2016 16:06

790 Hurtigt svar hos bloggere og nemme opskrifter 04-04-2016 16:06

791 Det er mere uformel og nemt tilgængelig! 04-04-2016 16:05

792 Fordi de har prøvet opskrifterne af på deres egen krop og det er den bedste anbefaling 04-04-2016 16:05

793 Fordi de giver personlige beretninger/erfaringer 04-04-2016 16:05

794 Fordi de "normale kostråd er noget møg! Folk er begyndt at mærke efter på sin egen krop, og andre undersøgelser

viser noget meget mere interessant og bedre. Selvom man er en fagperson, tror jeg ikke på det, og tror tit de bliver

"opfordret" af nogle fødevare producenter, til at "anbefale visse kostråd", at det er "den rigtige vej"...

04-04-2016 16:05

795 Fordi de ofte har en anden tilgang til tingene, har selv været overvægtige, syge, allergiske osv. og har sat sig rigtig

meget ind i stoffet og formidler det på en måde, der er til at forstå.

04-04-2016 16:05

796 De er nemmere at forstå og der er et rigtigt menneske bag. 04-04-2016 16:05

797 Netop fordi man nemmere kan finde en at identificere sig med blandt blogger istedet for alle bliver skåret over en kam. 04-04-2016 16:04

798 Sundhedsmyndighder, især, har gang på gang vist sig meget tilbageholdende med at ændre vejledninger overfor ny

dokumenteret viden. Hos blogger / nyhedsbreve er jeg mere tryg og der er mere aktuelviden . Din blog , mad for livet

m.m.

04-04-2016 16:04

799 Fordi det er nemmere at komme til. Bloggere er alle steder, Instagram, facebook ovs.. Det er ikke så officielt og kan

tjekkes efter behov

04-04-2016 16:04

800 Blogger hassel prøvet det, er hurtige med nyt, er ikke farvet købt til en bestemt holdning 04-04-2016 16:04

801 Fordi fagpersoner ikke kan blive enige om hvad der er sundt. Det ene år det sundt det næste år er det farligt. 04-04-2016 16:04

802 Det er let tilgængeligt samt let forståeligt. 04-04-2016 16:04

803 Lchf er ikke anerkendt af de ovenstående. 04-04-2016 16:03

804 Fagpersoner skriver ofte meget indviklet med referencer til alle mulige andre informationer end deres egen (føles lidt

som "cover my ass") og for mig er det ofte utroværdig føler jeg, da man aldrig helt kan vide hvem undersøgelsen er

købt/sponsoreret af og om der er en skjult agenda fra producenter eller andre kommercielle interesser.

04-04-2016 16:03

805 Fordi det er ofte virker mere troværdig og uden bagtanker (køb/henvisning til specifikke produkter) 04-04-2016 16:03

806 Fordi bloggere ofte er mere personlige, og måske kæmper med de samme ting man selv kæmper med (glutenallergi,

overvægt osv). I følge Sundhedsstyrelsen er vi alle ens, og derfor skal alle spise på samme måde, og det begynder

folk måske at tage afstand fra.

04-04-2016 16:02

807 ved ikke, men går ud fra at bloggere er nemmere at identificere sig med. 04-04-2016 16:02

808 De officielle myndigheder er ofte betalt af F.eks Arla til at anbefale at drikke komælk, som egentlig er fra naturens side

til kalve!

04-04-2016 16:02

809 Fordi de deler erfaring der har virket for dem. 04-04-2016 16:02

810 Ofte er officielle myndigheders råd og vejledning gammeldags og så godt som forældet. 04-04-2016 16:02

811 Bloggere er nemt! Og I er bedre til at opdatere info/ nyheder Og det virker mere inspirerede !! 04-04-2016 16:02
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812 Fordi det bliver meget konkret det bloggeren selv har prøvet og virkningen deraf. 04-04-2016 16:01

813 Tillid 04-04-2016 16:01

814 .? 04-04-2016 16:01

815 Personligt udgangspunkt Realistisk ift hverdagen (ikke en helgen) 04-04-2016 16:01

816 Fordi bloggere har en anden erfaring og indgangsvinkel 04-04-2016 16:00

817 De "taler" af egen erfaring og bliver formentlig på den måde mere troværdige. 04-04-2016 15:59

818 Det er det nemmeste og til dels uforpligtende 04-04-2016 15:59

819 Vi halter langt bagefter i DK, de bloggere jeg følger ved hvad det handler om og er troværdige. 04-04-2016 15:59

820 Jeg får en hands-on inspiration der er nem at omsætte til min virkelighed og jeg kan vende tilbage når som helst. 04-04-2016 15:58

821 The Real World/person 04-04-2016 15:57

822 fordi ingen medicinfirmaer står bag 04-04-2016 15:56

823 Tilliden til fagpersoner og officielle myndigheder....er falmet en del.... 04-04-2016 15:56

824 Fordi det er mennesker med personlig erfaring. De åbner for nye tankesæt. Og så er det praksis! 04-04-2016 15:56

825 Jeg tror at det er, fordi det er spændende at følge mennesker som ser op til dem der gør et godt arbejde på nette :) :) 04-04-2016 15:56

826 Bloggere er i den "virkelig verden" og prøver tingene af, hvor fagpersoner "diktere" hvordan vi skal spise og mange

gange uden helt saglige grunde.

04-04-2016 15:56

827 Officielle myndigheder ændrer også hele tiden deres råd. selvfølgelig om kosten, men jeg husker også da jeg stod

med en nyfødt baby - der sagde sundhedsstyrelsen at de skulle ligge på maven, da jeg så fik nr. 2 skulle de ligge på

siden og nu skal de ligge på ryggen. Ligeledes var det også helt ok at give sødmælk til babyer fra 6 månedernes

alderen, da mine var små. Med andre ord - rådene svinger hele tiden og det gælder om at finde det man trives med og

som man tillid til

04-04-2016 15:55

828 Mere tilgængeligt materiale, skrevet udfra en hverdag og virkelighed som man relatere sig til. 04-04-2016 15:55

829 Blogger fortæller om deres oplevelser og henviser ikke til kilder og statistikker. 04-04-2016 15:55

830 Fordi bloggeren har som regel prøvet det selv, hvor de offentlige som regel har læst 04-04-2016 15:55

831 Det officielle system er en mastodont, der er svær at ændre/flytte. Dygtige bloggere følger med i verdens trends (fx

LCHF fra Sverige) og er hurtigere, mere fleksible og langt mere folkelige. Det giver SÅ meget mere mening at spørge

og lytte til kroppen for at finde ud af, hvad den trives bedst med.

04-04-2016 15:55

832 Kostrådene er for generelle, sundhed, og hvad som fungerer for en, er tit individuelt. Det som er godt for nogen er

måske ikke det rigtige for andre.

04-04-2016 15:55

833 Fagpersoner og myndigheder er generelt 10 år bagud 04-04-2016 15:54

834 De er nemmere at komme i kontakt med og formår at forklare emnet så almindelige mennesker forstår det. De er

nemmere at identificere sig med, da de jo ofte har haft problemer/udfordringer der ligner dem man selv kæmper med.

04-04-2016 15:54

835 nemmere adgang lettere at forstå mere nede på jorden er selv mere "privat-personer" end offentlig instans 04-04-2016 15:54

836 For et anderledes perspektiv - som supplement til traditionel videnskab. For motivation. 04-04-2016 15:53

837 Fordi det er "almindelige " menesker som selv har prøvet det 04-04-2016 15:53

838 Fordi bloggeres egne oplevelser af sundhed og kost kan virke mere troværdige og realistiske end sundhedsråd

udviklet af fagpersoner og myndigheder, hvor det kan føles som en mere teoretisk tilgang til emnet. Bloggeres

sundhedsinfo kommer tit med en detaljeret personlig historie, som dels er meget mere detaljeret end officielle

sundhedsråd og de råd, man kan få hos fagpersoner, dels har den vinkel på, at 'ja, det kan være svært, men her er

hvordan jeg har tacklet det'. Så der er meget mere inspiration og hjælp at hente på både kort og lang bane fra

bloggere.

04-04-2016 15:53

839 De har hænderne nede i suppedasen, og det er ikke højt teoretiske stof, I har prøvet det og det virker. 04-04-2016 15:53

840 Mange - primært fordi det igen og igen viser sig, at de officielle anbefalinger læner sig op af enten gammel data eller

data bestilt og betalt af multinationale selskaber.

04-04-2016 15:52

841 Det er mere underholdende (Jane er f.eks. en fantastisk skribent) og det er på godt og ondt langt mere bevægeligt -

alle mulige ideer kan bringes til torvs, mens fagpersoner og myndigheder må afvente, at der er ordentlig

argumentation/evidens.

04-04-2016 15:52
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842 De officielle har tit en skjult dagsorden - skifter ofte standpunkt 04-04-2016 15:52

843 Fordi man ser og oplever, at fagpersoner og officielle myndigheder ikke er opdaterede og/eller upartiske. 04-04-2016 15:52

844 Måske fordi det hurtigt får et udsagn af en løftet pegefinger, og vi ved bedre. 04-04-2016 15:52

845 Fagpersoner er så firkantede. 04-04-2016 15:52

846 De har "problemerne" inden på livet. De har en oplevet viden som fagpersoner ikke nødvendigvis besidder. 04-04-2016 15:52

847 Fagpersoner og myndigheder er langt bagud med den nyeste forskning 04-04-2016 15:51

848 Fordi det oftere er mere tilgængeligt stof. 04-04-2016 15:50

849 Fagpersoner som feks lægen skal have utrolig stor viden rundt om hele mennnesket, mange blokkere afh hvilken

personlighed, har arbejdet sig ind i bestemte emner, mere i dybden.

04-04-2016 15:50

850 Fordi de har en status som gør folk lytter og tror på hvad de skriver . 04-04-2016 15:50

851 Fordi en Blogger ofte taler ud fra egne erfaringer. Personligt er jeg meget tryg ved Janes blog da hun underbygger

sine udtalelser med forskningsmæssige undersøgelser.

04-04-2016 15:50

852 Det er min oplevelse at fagpersoner holder sig til gammel velkendt læring og ikke helt følger med nye undersøgelser

og alternative undersøgelser

04-04-2016 15:50

853 Hurtigere adgang til personlige erfaringer og ofte opdateret viden om specifikke/konkrete emner 04-04-2016 15:49

854 Fordi sproget er til at forstå 04-04-2016 15:49

855 Virker mere pålidelige, og har prøvet det på egen krop. 04-04-2016 15:49

856 Netop fordi de kan identificere sig med bloggeren. 04-04-2016 15:49

857 For at høre hvad der virker for "almindelige" mennesker og familier:-) 04-04-2016 15:48

858 Fordi det er nemt at gå til! 04-04-2016 15:48

859 Det er lettere at identificere sig med en blogger 04-04-2016 15:47

860 For at prøve noget nyt 04-04-2016 15:47

861 Fordi det er mennesker, som har gjort egne erfaringer :-) 04-04-2016 15:47

862 Tja - mest fordi det er mere inspirerende end kolde fakta 04-04-2016 15:46

863 Fordi informationerne kan skifte fra dag til dag, og man kan blive mere forvirret end afklaret. 04-04-2016 15:45

864 Fordi mange af bloggere har mange gode informationer og selv har haft brug for en livsstilsændring. Jeg selv har hørt

om Madbanditten fra en veninde som har fået det bedre efter hun er begyndt at leve efter disse principper og det har

så gjort at jeg er begyndt at leve efter det også med god effekt/virkning.

04-04-2016 15:45

865 Fordi fagpersoner tit er snæversynet og ikke up to date med nyeste viden og forskning. Man løber panden mod muren

og ender med at få "skæld ud" hvis man søger viden om noget anderledes og ikke direkte anerkendt

04-04-2016 15:45

866 Hos Bloggere har du jo kontakt, kan få svar på spørgsmål ?? 04-04-2016 15:45

867 Tror det handler om tilgængelighed. Nettet er der når man har tid. 04-04-2016 15:45

868 Fordi bloggere - deriblandt dig - skriver om egne erfaringer og ikke blot teoretisk 04-04-2016 15:45

869 Mere inspirerende. 04-04-2016 15:45

870 Tror måske det er lettere 04-04-2016 15:45

871 det er nemt og tilgænglig og skal ikke bestille tid. så er det personligt 04-04-2016 15:45

872 Det er nemt og hurtigt 04-04-2016 15:44

873 Fordi der ofte går politik og økonomi i alt - jeg er bedre til at følge sund fornuft, og lytte til råd der ikke har en politisk

agenda bag sig...

04-04-2016 15:44

874 Ja 04-04-2016 15:44

875 På madbanditten.dk får man en nede-på-jorden-tilgang til LCHF og sundhed generelt. Med de gode råd og den relativt

let tilgængelige formidling af komplicerede kostprincipper, kommer også en lang række opskrifter, der gør det nemt at

komme i gang med en omlægning af sin kost. Der er givetvist også andre blogs, der tilbyder samme tilgang, men der

er formentlig også en lang række blogs, der appelerer fordi de tilbyder nemme og hurtige løsninger. Løsninger, der

hurtigt viser sig at være effektløse, og som dermed saboterer motivationen til en livstilsændring.

04-04-2016 15:44
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876 Det gælder om tillid til den person man følger, fagpersoner og officielle myndigheder er upersonlige og for det meste

uenige. Så mere forvirring end ro.

04-04-2016 15:44

877 De er mere down-to-earth og ikke dem der står og slår m pisken. 04-04-2016 15:44

878 fordi jeg føler, at de offentlige myndigheder ikke er med på nyeste forskning og desuden er noget "konservative" i

deres tilgang til sundhed

04-04-2016 15:43

879 Rådene er for firkantede, gammeldags og unuancerede.... 04-04-2016 15:43

880 Fordi det er let. 04-04-2016 15:43

881 Fordi I har ligeså meget viden som en fagperson eller anden off. Myndighed. ( og du skal ikke igennem en henvisning

gennem din læge til en diætist)

04-04-2016 15:42

882 Sundhed er blevet noget vaerre noget. Selv de offentlige/private sektore er fyldt med pladder 04-04-2016 15:42

883 Det er hurtigt og nemt 04-04-2016 15:42

884 mere inspirenrende 04-04-2016 15:42

885 Det er lige til. 04-04-2016 15:41

886 Fordi det er det der er tilgængeligt og fordi sundhed har et stort element af tro i sig 04-04-2016 15:41

887 Jeg fik konstateret diabetes type 2 for snart 2 år siden og kunne hurtigt konstatere, at de officielle råd i hvert fald ikke

duede. At spise 50-60 procent kulhydrater, som de faktisk anbefaler, er jo helt tosset, hvis man har problemer med at

omsætte kulhydrater. Jeg fandt så quitdiabetes.dk og har fulgt det. Straks kunne jeg holde normalt blodsukker alene

ved at følge diæten og efter godt ½ år har blodsukkeret også holdt sig helt normalt, selv om jeg i perioder "skejer ud".

Min tillid til de officielle kostråd er lille, men jeg vurderer dem præcis lige så kritisk (mindst), som hvad jeg ellers hører.

Diabeteslæger, Diabetesforeningen og sundhedsstyrelsen er helt uinteresseret i de gode resultater - som jeg jo langt

fra er alene om. Jeg har ingen anden forklaring end det stærke bånd til Novo Nordisk.

04-04-2016 15:41

888 Fordi bloggerne typisk har prøvet tingene på egen krop og kan fortælle om egentlige erfaringer fremfor kliniske forsøg.

Jeg stoler ikke på at fx forskere og officielle myndigheder ikke kan være påvirket af lobbyister og big business.

04-04-2016 15:41

889 Fordi de officielle myndigheder er enormt træge til at indoptage ny viden. Fordi jeg kan blive i tvivl om de er i lommen

på landbruget/mejerierne.

04-04-2016 15:41

890 Det er mere tilgængelige - ofter finder man svar og inspiration til det man søge - og meget ofte til noget man ikke har

tænkt på

04-04-2016 15:40

891 Fordi "det offentlige" efterhånden virker pilråddent 04-04-2016 15:40

892 Fordi de officielle anbefalinger ikke tager højde for fx problemer med insulinresistens.finder de officielle kostråd på

nogle områder er utroværdige.

04-04-2016 15:40

893 Fordi alt konsultation hos diatister osv. er skide dyre 04-04-2016 15:40

894 Friheden til selv at mærke, hvad ens krop har behov for. 04-04-2016 15:40

895 Fordi vi ksn se os selv i dem 04-04-2016 15:40

896 De officielle myndigheder har ofte en teoretisk indgangsvinkel, og det er kassetænkning, for den gælder for alle uanset

at rådene er "forkerte" i forhold til nogle grupper.

04-04-2016 15:40

897 Når du følger en blog kommer det jo automatisk til dig. Og når det taler til og du mærker en forskel på krop og sjæl og

der resultaler, så kan myndighederne rende og hoppe...

04-04-2016 15:40

898 fordi det er uformelt og de nogle gange føler at fagpersoner er i lommen på medicinal industrien 04-04-2016 15:39

899 Det er mere håndgribeligt og mere praksisbetonet end fagligt 04-04-2016 15:39

900 Fordi man føler at man kan identificere sig med bloggeren, og at man kan skrive til dem og få et svar 04-04-2016 15:39

901 De lever ude i virkeligheden og har prøvet de ting de skriver om på egen krop, jeg tror ikke at man kan sige at one

size fits all når det kommer til sundhed

04-04-2016 15:39

902 Måske fordi det er folks egne erfaringer der. 04-04-2016 15:38

903 sundhedsvæsenet madpyramide fik jeg diabetes 2 af og helbredte mig selv mid Atkinskuren i lig mad lchf 04-04-2016 15:38

904 Fordi den officielle sundhedsinformation virker fuldstændig ude af trit med udvikling i viden omkring kost og helbred

tilgængeligt mange andre steder - desværre.

04-04-2016 15:38

905 Det er en trend. 04-04-2016 15:38

34 / 35

Madbanditten SurveyMonkey



906 De officielle kilder modsiger sig selv og hinanden og er meget dogmatiske i deres meninger. Ikke mulighed for

individuelle opfattelser af hvad man skal spise.

04-04-2016 15:38

907 Der er så mange modstridende oplysninger - også fra myndighederne - at jeg har en tendens til at "tro" på dem, der

selv har prøvet hvad de anbefaler.

04-04-2016 15:38

908 Fagpersoner og officielle myndigheder kommer først ud med de nye forskningsresultater flere år efter det er kommet

frem, LCHF må siges at være "bevist" på mange sundheds områder, men det "offtenlige" fortsætter stadig med den

gamle "sang". Kostdoktorn.se er et godt eksempel på nogen der prøver at være med fremme, og kommer med et væld

af nye informationer/forskning, den slags kommer først om 5 år fra sundhedsmyndighederne

04-04-2016 15:38

909 Fordi det er rigtige mennesker, som afprøver det på egen krop, og ikke bare læser op 04-04-2016 15:37

910 De har ofte gennemlevet og prøvet at være i situationen og fundet en løsning som virkede for dem 04-04-2016 15:37

911 Jeg tror ikke mediet er relevant her. Jane fungerer for mig som en veninde, der har testet en ny livsstil, og nu fortæller

hun mig om den. Så kan jeg plukke i det og skøjte ind og ud af den - skræddersy den, så den passer til mig.

04-04-2016 15:37

912 det lader til at nogle bloggere, desværre ikke alle, er mere uptodate med ny forskning. Det offiecielle system er slet

ikke gearet til at reagere så hurtigt. Og så ikke et ord lige nu om forskellige interesser i hvad der skal betegnes som

sundt....

04-04-2016 15:37

913 Fordi vi ikke alle er ens og det der fungerer for den ene fx de officielle kostråd, kan være direkte umotiverende for en

anden og det er motivation, der er den vigtigste i en livsstilsændring mener jeg

04-04-2016 15:37

914 Fordi vi som mennesker afspejler sig i hinanden og troværdigheden til vores "omgangskreds" er større end til

politikere, organisationer, virksomheder osv.

04-04-2016 15:36

915 Information er let tilgængelig på nettet 04-04-2016 15:36

916 Det personlige indblik - det er testet på rigtige personer, som også får det til at fungere i en hverdag 04-04-2016 15:36

917 det er tiden, vi søger selv vores informationer og vælger hvor vi vil høre til 04-04-2016 15:36

918 Jeg tror vi har noget med autoriteter, og vi kan godt lide, at dem vi søge i fo hos, er nogen vi kan identificere os med 04-04-2016 15:36

919 De er lettere at identificere sig mig — i øjenhøjde. 04-04-2016 15:36

920 Fordi de alternative kostråd er blevet langt mere populære. Fordi officielle myndigheder er så konservative. 04-04-2016 15:36

921 Det er nemt at finde - som gennem Facebook for eksempel - og det er skrevet fra lægmand til lægmand. Ligetil og let -

og uden løftede pegefingre.

04-04-2016 15:36

922 Måske er det lettere at identificere sig med privatpersoner frem for fagfolk. 04-04-2016 15:36

923 Vi er blevet vant til at søge den hurtige information på nettet. 04-04-2016 15:34

924 hurtig information 04-04-2016 15:34

925 Fordi de ikke kan lide det fagpersonerne og de officielle myndigheder fortæller dem 04-04-2016 15:34
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	Q6 Hvorfor tror du, at mange søger sundhedsinformation hos bloggere, fremfor hos fagpersoner og officielle myndigheder?

