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Forord 

Dette er den fjerde udgave af Madkulturens Madindeks. Endnu engang har vi taget temperaturen på dansk 

madkultur og kortlagt befolkningens mad- og måltidsvaner. I Madindeks 2017 fokuserer vi på måltidet. For 

os i Madkulturen er det tydeligt, at vi ikke kun skal skabe bedre mad til alle. Vi skal også optimere rammerne 

omkring maden – altså helhedsoplevelsen; selve måltidet.  

I den danske måltidskultur er fællesskab traditionelt set en vigtig faktor. Vi gør en dyd ud af samværet og at 

nyde hinandens selskab. Men det er også en måltidskultur der tilsyneladende er under pres. Man hører 

historier om flere og flere, der spiser alene, at mange er ensomme ved måltidet, og at indtoget af medier 

ved bordet udfordrer samværet. Men er det rigtigt? Og hvad betyder det for vores madvaner?  

Det er noget af det, vi har undersøgt i dette års Madindeks.  

Derfor er der brug for tal om mad 

Der er i høj grad brug for viden og fakta om danskernes måltidsvaner, der kan nuancere debatten. Vores 

ambition er, at Madindeks skal hjælpe alle dem, der arbejder med at forbedre den danske madkultur, med 

at omsætte de gode tanker om, hvordan vi skaber bedre mad og bedre måltider til alle. I Madindeks 2015, 

2016 og 2017 har vi bredt beskrevet, hvordan danskernes madkultur ser ud. I 2015 var madlavning og 

køkkenfærdigheder i fokus, i 2016 undersøgte vi danskernes brug af råvarer og convenience-produkter, og i 

denne 2017 udgave er det altså måltidet og fællesskaber, der er i fokus.  

Tilsammen danner Madindeks-undersøgelserne en solid og bred viden om mad- og måltidskulturen, der nu 

skal ud og leve i arbejdet med bedre mad til alle. Ved at basere indsatser og projekter på konkret viden om, 

hvad befolkningen rent faktisk gør i måltidssituationerne, og hvilke værdier danskerne tillægger måltidet, 

kan vi sammen skabe løsninger, der løfter nogle af de store udfordringer i samfundet.  

Til sidst skal lyde en stor tak til de fagpersoner, der har deltaget i udviklingen af temaerne for Madindeks 

2017 og generøst har stillet deres store viden til rådighed for Madkulturen. En stor tak skal også lyde til de 

mere end 2000 danskere, der har været så venlige at bruge tid på at fortælle os detaljeret om, hvad de 

spiser, og hvordan måltiderne foregår hjemme hos dem. Uden jeres bidrag ville dette projekt ikke være 

muligt.  

Vi glæder os til at debattere tallene med alle jer, der arbejder med danskernes madkultur, og til de mange 

samarbejder og indsatser vi kan sætte i gang på baggrund af disse resultater.  

God læselyst! 

Judith Kyst 

Direktør, Madkulturen 
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Introduktion 
- Måltidet i centrum 

Formålet med Madindeks er at beskrive og monitorere udviklingen i madkulturen i Danmark. Med denne 

udgave af Madindeks er det fjerde gang, at vi i Madkulturen udførligt undersøger danskernes mad- og 

måltidskultur. Den første udgave i 2014 afdækkede bredt danskernes værdier og holdninger til mad og 

måltider og havde desuden fokus på børnefamilierne. I 2015 besluttede vi, at vi over de næste tre år ville 

undersøge tre forskellige dimensioner af danskernes madvaner – madlavning, råvarer og måltidet – som 

tilsammen giver et både dybdegående og bredt indblik i den danske madkultur. I 2015 handlede det derfor 

om, hvordan befolkningen laver mad, og hvor danskerne får deres inspiration til maden henne. I 2016 havde 

vi fokus på råvarer, convenience, og hvor danskerne får deres fødevarer fra. Dette års Madindeks handler 

altså om selve måltidet. Ambitionen er, at vi fremover vil følge udviklingen inden for disse temaer og 

monitorere, hvilken vej det går for dansk madkultur. 

 

Figur 1 
Danskernes madkultur - Temaerne for Madindeks 2015-2017 
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Temaet for Madindeks 2017: Måltidet 

Et måltid er meget mere end det, der ligger på tallerkenen. Maden er godt nok det, man samles om ved 

middagstid, men rammerne om måltidet og de normer, der knytter sig til, hvordan man skal opføre sig ved 

middagsbordet, er også vigtige for at forstå måltidet som kulturel institution: Hvem spiser man med, hvor 

spises der henne, og hvor lang tid tager det? De sociale og fysiske rammer ved f.eks. aftensmaden er i høj 

grad med til at differentiere det fra andre måltider, og fra mere irregulære spiseevents, hvor der ’snackes’1.   

Især fællesmåltider spiller en vigtig rolle i dansk madkultur. Både inden for familien og i andre fællesskaber 

bliver måltider vigtige, fordi de f.eks. er med til at opdrage børn til familiens værdier, knytter mennesker 

sammen, og kan være rammerne om socialt samvær og bekæmpe ensomhed2.   

Derfor sætter dette års Madindeks fokus på måltidet. Som i de to foregående år er det aftensmåltidet, vi 

fokuserer på.  Aftensmåltidet for de fleste er dagens vigtigste måltid, hvilket Madindeks 2016 viste, og det 

er især her, at værdier og fællesskaber (både inden for og uden for husstanden) etableres og forhandles. I 

undersøgelsen kommer vi rundt om måltidets forskellige dimensioner ved f.eks. at se på måltidets struktur, 

på rammerne for måltidet og på oplevelser og forestillingerne om, hvad det gode måltid er. 

 

                                                                                              

1 Meiselman, H. L. 2008. “Dimensions of the Meal: A Summary.” Journal of Foodservice. 
2 Ditlevsen, K. og L. Holm. 2016. ”Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen: Madlavning, fællesmåltider og 

sundhed”. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 
  Holm, L. et al. 2012. “The Modernisation of Nordic Eating.” Anthropology of Food. 
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Om undersøgelsen og rapporten  

Undersøgelsen bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse med mere end 2000 besvarelser fra et 

repræsentativt udvalg af den danske befolkning mellem 18 og 80 år. Data er indsamlet af firmaet Epinion 

over to uger i starten af juni 2017. Her blev deltagerne spurgt om, hvad de spiste til aftensmad dagen før, og 

derefter fulgte en række spørgsmål om, hvem de spiste med, hvor henne, og hvad de lavede i mens. De blev 

også spurgt til deres oplevelse af måltidet, og hvilke værdier de har i forhold til måltider og det at spise med 

andre. For at komme hele vejen rundt om måltidet har vi også undersøgt vaner og præferencer i forhold til 

Begreber i Madindeks 2017 

Med udgangspunkt i mad- og måltidssociologien og -antropologien bruger vi en række begreber i 
rapporten til at beskrive væsentlige dimensioner ved måltidet. 

Måltidskultur er det overordnede begreb som denne undersøgelse har til formål at afdække. 
Måltidskulturen består af en række forskellige dimensioner, der f.eks. handler om det, befolkningen rent 
faktisk gør, når de spiser, hvilke rammer de indtager maden i, og hvilke værdier og idealer de knytter til 
måltidet. Ved at afdække vaner, holdninger og vurderinger i forhold til både konkrete måltider og 
generelle måltidsoplevelser ønsker vi således at beskrive måltidskulturen så bredt som muligt. 

Måltidspraksisser er et samlende begreb, der dækker over, hvad danskerne rent faktisk gør, når de 
spiser aftensmad.  

Måltidets struktur handler om, hvad man spiser, og hvad man drikker til maden. Det beskriver 
sammensætningen af de elementer, aftensmåltidet består af f.eks. antal serveringer, drikkelse og om 
maden er hjemmelavet.  

Måltidets rammer defineres bredt som aftensmåltidets sociale og fysiske omgivelser. De sociale 
rammer handler om fællesskab, trivsel og samvær ved måltidet. De fysiske rammer handler om mere 
materielle forhold såsom, hvor måltidet fysisk foregår, hvor lang tid der spises, og om der bruges medier 
samtidig. 

Måltidssituationer er forskellige slags måltider, der har forskellige anledninger, og som i den konkrete 
situation påvirker måltidets struktur og rammer f.eks. weekend eller hverdag, med eller uden gæster, 
eller om der er en særlig anledning til måltidet. I analyserne i Kapitel 1 ser vi et hierarki i disse forskelle i 
måltidssituationerne, som vi benævner ’måltidshierarkiet’. 

Normer om bordskik beskriver her de samlede forventninger og retningslinjer til adfærd ved 
middagsbordet. Det er befolkningens opfattelse af den fælles rettesnor for, hvordan man skal opføre 
sig ved middagsbordet. Bordskiksnormer er i denne rapport målt som et samlet indeks af forskellige 
værdier om, hvilke regler og ritualer ved bordet man bør overholde. 

Værdier bruges til at beskrive befolkningens holdninger til, hvilke forhold ved måltidet der anses som 
vigtige; er det vigtigt at sidde ved et spisebord, at der bliver sagt ’tak for mad’, at der ikke bruges 
telefoner osv. 

Måltidsideal bruges til at beskrive en sammensætning af en lang række værdier ved måltidet til fire 
idealtypiske forestillinger om det gode måltid, der kan bruges til at segmentere befolkningen alt efter 
deres holdning til måltidet. 
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andre slags måltider, end dem der foregår til dagligt i private hjem, såsom folkekøkkener, fællesspisninger, 

at spise ude på restaurant og madtraditioner i forhold til de danske højtider.  

Læsevejledning 

I denne rapport – Tal om mad. Madindeks 2017: Befolkningens måltidsvaner – præsenterer vi analyserne af 

tallene. Vi fokuserer på at være beskrivende ved bredt at give et indblik i, hvordan danskernes måltider ser 

ud. Vi analyserer samtidig også forskelle i måltidsvaner for forskellige grupper i samfundet på baggrund af 

f.eks. køn, alder, uddannelse, og hvor man bor. 

Rapporten består af tre dele med i alt ni kapitler med hver deres tema.  

Del 1: Aftensmåltider på en gennemsnitlig dag 

De første fire kapitler handler om måltidets struktur og rammer, hvor der tages udgangspunkt i en analyse 

af, hvordan måltidet ser ud på en gennemsnitlig dag i Danmark. 

Kapitel 1 beskriver strukturen på befolkningens aftensmåltider forstået som de forskellige elementer, 

aftensmåltidet består af herunder antal retter, drikkelse til maden og madens tilberedningsprofil. 

Kapitel 2 behandler aftensmåltidets rammer, der forstås som både de fysiske omgivelser, det sociale 

selskab, samt den tid der bliver brugt på aftensmåltidet.  

Kapitel 3 dykker længere ned i aftensmåltidets rammer ved at undersøge oplevelsen af aftensmåltidet, og 

hvilke måltider der er præget af ensomhed eller konflikt.  

Kapitel 4 undersøger befolkningens medievaner under aftensmåltidet og ser på, hvordan mediebrug og 

måltidets rammer hænger sammen. 

Del 2: Generelle måltidstendenser 

De næste tre kapitler zoomer lidt ud og flytter fokus væk fra det specifikke måltid. Her undersøger vi mere 

generelle spørgsmål, der drejer sig om idealer i forhold til bordskik, selvvurderet sundhed og fejringen af 

forskellige højtider, hvor maden er i centrum. 

Kapitel 5 ser på, hvilke regler og ritualer ved aftensmåltidet befolkningen vægter højest. Vi ser på, hvordan 

stærke og løse normer om bordskik hænger sammen med måltidets struktur og rammer, og hvilke generelle 

idealer om aftensmåltidet danskerne går op i. 

Kapitel 6 omhandler befolkningens forhold til en række kostprincipper. Desuden undersøges befolkningens 

subjektive vurdering af deres egen sundhed og madvaner.  

Kapitel 7 undersøger, hvilke madtraditioner der er forbundet med de danske højtider, som befolkningen 

holder i hævd. 

Del 3: Måltider uden for hjemmet  

De sidste to kapitler fokuserer på danskernes måltider uden for hjemmet. Vi undersøger både konkret 

deltagelse i folkekøkkener, fællesspisninger og restaurantbesøg men tager også udgangspunkt i 

spørgsmål om holdninger til disse typer måltider. 

Kapitel 8 afdækker befolkningens deltagelse i folkekøkkener og fællesspisninger og motivation herfor. 
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Kapitel 9 undersøger befolkningens vaner og holdninger i forhold til at gå på restaurant og sætter fokus på, 

hvordan danskernes restaurantbesøg og -præferencer varierer på tværs af befolkningsgrupper. 

Hvert kapitel indledes med en opsummering af hovedresultaterne. Bagerst i rapporten findes en længere 

beskrivelse af undersøgelsen og de statistiske metoder og variable brugt i analyserne.  
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Kapitel 1 
- Aftensmåltidets struktur 

 

  

Hovedresultater 

Danskernes aftensmad har en simpel form og består af enkelte serveringer. Fire ud af fem 
aftensmåltider består af en enkelt servering. Når der serveres flere retter, er det oftest dessert, der 
kommer på bordet. Om sommeren, hvor denne undersøgelse er lavet, er det især frisk frugt, bær og is, 
der indgår i danskernes desserter. En femtedel spiser dog kage til dessert.  

Generelt har befolkningen søde præferencer i forhold til maden. Udover at danskerne oftere vælger 
dessert end forret, drikker de også i udpræget grad søde drikke til maden. Ved hvert fjerde måltid 
drikkes der sodavand, saftevand, juice eller andre søde drikke, og det er endnu højere hos de unge. At 
drikke alkohol til maden er også udbredt, idet der drikkes alkohol til en fjerdedel af måltiderne, primært 
vin og i mindre grad øl, og mest hos den ældre del af befolkningen.  

Hvor befolkningen får deres mad fra, og om de laver den selv har ikke udviklet sig særlig meget i 
perioden fra 2015-2017. Lidt færre spiser helt og aldeles hjemmelavet mad, og lidt flere spiser mad, 
hvor der er færdigkøbte elementer i. Mængden af mad ude fra som f.eks. takeaway eller restaurant er 
stort set uændret. Når danskerne spiser takeaway og færdigmad, føler de fleste, at de gør mindre ud af 
måltidet, end de plejer. Disse convenience-løsninger er altså stadig ikke ’normaliseret’ i den danske 
madkultur men ses som noget ekstraordinært og noget, der falder uden for det sædvanlige.  

Der er særlige måltidssituationer, hvor danskerne gør mere ud af maden, og hvor strukturen på måltidet 
ændrer sig i forhold til det måltid, der spises på en gennemsnitlig dag. De mest særlige måltider er dem, 
hvor der er gæster. Det gælder både, hvis det er en weekenddag eller en hverdag. Ved gæstemåltider 
gør danskernes sig ekstra umage med maden og serverer flere retter, oftere dessert, der drikkes oftere 
vin og søde drikke.  

Der er dog ikke forskel på, i hvilken grad maden er hjemmelavet henover de forskellige 
måltidssituationer – altså om det er gæstemåltid eller ej, og om det er et hverdags- eller 
weekendmåltid. At gøre noget særligt ud af maden handler for danskerne i disse situationer således 
ikke om at skifte den færdigkøbte mad eller de færdigkøbte elementer ud med mad lavet af friske 
råvarer fra bunden. Det er andre ting, der gør måltidet særligt f.eks. åbnes der en flaske vin, der sættes 
sodavand på bordet, og hovedretten følges af dessert. Det, der gør måltidet særligt i disse situationer, 
er altså strukturen og rammerne, og ikke om maden er hjemmelavet eller ej. 
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Den danske madkultur er præget af, at aftensmåltidet er dagens store måltid. Det bekræftede Madindeks 

2016, idet 85 % af danskerne i den undersøgelse angav, at aftensmaden, som de spiste dagen før, var 

deres hovedmåltid. Det er ofte et varmt måltid mad, der står på bordet om aftenen i Danmark. Derved 

adskiller Danmark sig fra store dele af de sydeuropæiske lande såsom Italien og Frankrig, hvor det 

traditionelt er frokosten, som er det store varme hovedmåltid med flere retter3. Men også internt i Norden er 

der forskelle på, hvilken rolle aftensmåltidet har, og derved hvilken form maden tager. I Sverige og Finland 

har de tradition for et stort, varmt frokostmåltid og et mindre, ofte koldt, aftensmåltid. Norge ligner derimod i 

højere grad Danmark med et større varmt måltid om aftenen4. 

For bedre at forstå hvilken rolle måltidet spiller i den danske madkultur, zoomer vi i dette første kapitel ind 

på selve maden i aftensmåltidet. Tidligere, i Madindeks 2015 og 2016, har vi undersøgt, hvilke slags retter 

danskerne spiser, den kulinariske retning på maden og de mere eller mindre færdiglavede komponenter, 

der indgår i danskernes aftensmåltider. I dette års undersøgelse ser vi på selve strukturen i måltiderne og 

dykker ned i, hvilke dele måltidet består af; Hvor mange retter spiser danskerne til aftensmad, og hvad 

drikker de til maden? Vi ser ligeledes på, hvordan måltidet ændrer karakter, alt efter hvilken måltidssituation 

det indgår i. Her sætter vi især fokus på, hvordan særlige måltidssituationer, såsom weekend eller om man 

har gæster, skiller sig ud fra hverdagsmåltiderne. 

 

Antallet af retter i de danske aftensmåltider  

Alt på én tallerken 

Danskernes aftensmad er præget af, at der i langt de fleste tilfælde (83 %) serveres en enkelt ret. I 

spørgeskemaet defineres retter som forskellige serveringer f.eks. forret, hovedret eller dessert. På en 

gennemsnitlig dag spiser danskerne 1,2 retter til aftensmad. Ca. hver sjette spiser to retter (14 %) og under 

3 % spiser tre retter eller flere til aftensmad.   

Disse tal hænger godt sammen med, at flere retter ikke er et måltidsideal for danskerne. Det er ikke vigtigt, 

at der er flere serveringer, for at et måltid er godt, mener danskerne ifølge vores undersøgelse i Madindeks 

2015. Kun 2 % af danskerne mener i høj grad, at det er vigtigt, at måltidet består af flere retter, for at det er 

et godt måltid. Det er det, danskerne prioriterer lavest, når der spørges ind til, hvad der er vigtigt for et godt 

måltid. Smag og måltidets rammer er langt vigtigere for danskerne end madens form. 

At danskerne for det meste serverer hele aftensmåltidet i én servering eller på én tallerken betyder ikke, at 

der ikke godt kan indgå flere forskellige komponenter i måltidet. I Madindeks 2015 viste analyser, at de 

danske aftensmåltider i gennemsnit indeholder 3,3 typer af ingredienser. Oftest kød, grøntsager og 

kartofler eller andre kulhydrater. 

 

                                                                                              

3 Meiselman, H. 2008. “Dimensions of the Meal.” Journal of Foodservice. 
4 Holm, L. et al. 2012. “The Modernisation of Nordic Eating.” Anthropology of Food. 
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83 % 
af danskerne 
spiser én ret til 
aftensmad på en 
gennemsnitlig dag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Som vi skal se senere i dette kapitel, er det især ved særlige måltider, i weekenden, og når man har gæster, 

at danskerne serverer flere retter. Men også andre forhold spiller ind i antallet af middagens serveringer. 

De ældre er lidt mere tilbøjelige til at spise flere retter, idet 23 % af de 65-80-årige spiser to eller flere retter, 

hvor gennemsnittet af danskere, der spiser mere end én ret, ligger på 17 %.  

Danskerne spiser også flere retter, når de spiser i selskab med andre (19 % spiser mere end én ret), 

hvorimod de oftere holder sig til en enkelt ret, hvis de spiser alene (10 % spiser mere end én ret). 

Solomåltiderne, hvor man spiser alene, er, som vi skal se i Kapitel 2, netop karakteriseret ved, at de oftere 

går stærkt, spises i sofaen og med fjernsynet tændt. Det er sjældent, at der laves flere forskellige retter, når 

man kun er sig selv. Analysen i Madindeks 2015 viste også, at danskerne spiser færre forskellige typer 

ingredienser, når de spiser alene. Det er altså mere simple måltider der spises, når man spiser alene. 

 

Befolkningens dessertvaner 

Dessert er mere populært end forret 

 

 

Figur 2 
Antal retter til aftensmad 
”Hvor mange retter fik du til aftensmad? Med retter menes forskellige serveringer som f.eks. forret, 
hovedret og dessert.” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 
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Hver femte dansker spiser på en gennemsnitlig aften dessert i forbindelse med aftensmaden. Dessert er 

langt mere populært at spise end at spise forret, idet næsten fire ud af fem spiser dessert, når de spiser 

mere end én ret. 

Udover at opfylde danskernes udbredte præferencer for noget sødt, har desserten også andre egenskaber, 

der gør den nemmere at lave og vælge end f.eks. forretten. Dessert kan være meget enkel, nem at tilberede 

og kræver ikke nødvendigvis samme forberedelse og timing som en forret. Desserten kan omvendt vælges 

til eller fra, mens hovedretten spises, og der kan tages hensyn til, hvor sulten man er, tidspres eller andet, der 

påvirker lysten og muligheden for at spise dessert. 

Dessert, aftenssnack og en kage til kaffen 

Men hvad opfatter den danske befolkning egentligt som dessert? I denne undersøgelse er dessert defineret 

som en ret, der spises som afslutning på måltidet. Det kan eksempelvis være kage, is eller frisk frugt.  

Tallene i undersøgelsen afslører dog, at grænsen, mellem hvad der er dessert, og hvad der er en 

aftenssnack eller en kage til kaffen, er flydende. Det ses ved, at kun 17 % af danskerne angiver at have spist 

mere end én ret, men at 20 % samtidig svarer, at de har spist dessert. I alt opgiver 8 % af dem, der har spist 

en enkelt ret, at de også har spist dessert.    

Nogle kan måske bare have spist dessert som aftensmad og ikke andet. Andre ser måske ikke det æble 

eller den småkage, de får i løbet af aftenen som en egentlig servering, men derfor opfattes den stadig som 

en dessert. En kvalitativ analyse af beskrivelserne af de desserter, deltagerne i undersøgelsen har spist, 

viser, at mange har spist frisk frugt eller is. En respondent skriver, at personen spiste ”is, men det var nu en 

times tid efter aftensmad”. En anden respondent beskriver at have spist en jordbærsnitte til kaffen.  

En (sød) aftensnack opfattes altså ikke i alles øjne som en ret i sig selv og betragtes dermed ikke altid som 

en del af aftensmåltidet. Det kan være relevant viden i forhold til at arbejde med f.eks. sundhed eller 

sammensætning af måltider hen over en dag at vide, at nogle spiser desserten til måltidet, hvorimod andre 

opfatter det søde, som noget der kommer efter aftensmåltidet. 

Dessert er især populært hos ældre 

Det er især de ældre over 65 år, der spiser dessert, idet 25 % får dessert til aftensmad på en gennemsnitlig 

dag. Dette kan hænge sammen med tidligere generationers brug af dessert eller efterret, som det hed 

tidligere5, som en måde at blive mæt på, i tider hvor f.eks. kød, smør og sukker var relativt dyrere fødevarer 

end i dag. Det var især frugtgrød lavet af den tilgængelige danske frugt såsom æble, blommer og jordbær, 

der stod på de danske middagsborde. 

Gæster bydes oftere på dessert 

For danskerne er dessert en vigtig del af det at gøre lidt ekstra ud af maden, som f.eks. når man skal fejre en 

særlig anledning eller får gæster til middag. Hvis der er en særlig anledning til måltidet, spiser 36 % af 

befolkningen dessert. Og når man har gæster eller selv er gæst hos nogle andre, får 34 % dessert. Der 

spises generelt også lidt oftere dessert i weekenden (25 %) end i hverdagene (17 %). 

                                                                                              

5 Nørgaard, E. og C. Bjørn. 1999. ”Det Danske Landkøkken”. Dansk Familielandbrug. 
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Frisk frugt, bær og is hitter i sommerdesserterne  

Madindeks 2017-undersøgelsen blev indsamlet hen over to uger i starten af juni 2017. Vejret påvirker 

danskernes madvaner og især hangen til forskellige desserter om sommeren, har tidligere historier vist. 

F.eks. var salget af koldskål overraskende lavt i sommeren 2017, hvilket efter mejeriernes egne udsagn især 

skyldtes en ustadig og kold sommer6. Vejret i den periode, hvor data til Madindeks undersøgelsen blev 

indsamlet, var vekslende med både dage med varme og over 10 timers solskin, og enkelte dage med over 

10 mm regn og næsten ingen sol7.  

Ser vi på indholdet i desserterne, som danskerne spiser, afspejler det også den tidlige sommer. Det er frisk 

frugt og bær, is og frosne desserter, der indgår i flest desserter i denne periode. Derefter kommer 

mælkeprodukter herunder koldskål. Længere nede på listen finder vi kage og chokolade som ca. hver femte 

spiser til dessert. 

 

 

I alt spiste 23 % af de, der fik dessert, kun frisk frugt eller friske bær til dessert, hvilket giver en indikation af, 

at ca. en fjerdedel af desserterne er mere simple og muligvis sundere frugt- og bæranretninger. 

I maj/juni er det eneste danske frugt i sæson rabarber og fra midt juni også jordbær8. At frisk frugt og bær er 

udbredt som dessert i den første del af sommeren, er på mange måder et udtryk for, at udbuddet af frisk 

frugt i supermarkederne er vokset markant i takt med, at der importeres store mængder af udenlandsk 

frugt, og at der dyrkes i væksthuse i Danmark i stor stil. Bananer, æbler og vindruer fås året rundt og de 

                                                                                              

6 Hansen, V. 2017. “Dårligt vejr påvirker salget af koldskål”. DR. 
7 DMI. 2017. Vejrarkiv.  
8 Kloge Fødevareindkøb. 2017. ”Sæsonvejledning i udbud og menuplanlægning”. 

Figur 3 
Indhold i desserterne 
”Hvilke af følgende ting indgik i den dessert, du spiste ved aftensmaden i går?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=485. Respondenter kunne afgive flere svar. 
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første spanske jordbær kommer i butikkerne allerede i marts måned. Nektariner eller ananas på dåse, der 

hittede i 1980’erne, er ikke længere nødvendig for at få eksotisk frugt til desserten.   

 

Hvad drikker danskerne til aftensmaden? 

Det, man drikker til maden, udgør en vigtig del af oplevelsen af måltidet. Mange føler nok, at et godt måltid 

mad med gode venner i weekenden kalder på et glas vin. Og at når man spiser mormormad i hverdagen, 

hører der et glas kold mælk til biksemaden. Det, man drikker, er med til at forme både smag og stemning 

ved måltidet. Det har også stor betydning for måltidets sundhed og for, hvor mange kalorier man indtager. 

Danskerne drikker oftest vand, vin og sodavand 

De mest almindelige at drikke til danskernes måltider er vand, som halvdelen af danskerne drikker ved et 

gennemsnitligt måltid.  37 % drikker kun vand til deres måltid. 15 % drikker vand sammen med andre 

drikkevarer il måltidet.  

Efter vand er det vin og sodavand, der indtages ved de danske middagsborde. Mælk finder man på 

fjerdepladsen, idet hver 10. dansker drikker mælk til aftensmaden på en gennemsnitlig aften. Der er således 

ikke sket en udvikling i danskernes mælkedrikning, siden Coop lavede en lignende analyse i 2012, der også 

viste, at hver 10. dansker drikker mælk til aftensmaden.9 

 

Figur 4 
Drikkelse til aftensmaden 
”Hvad drak du til aftensmaden i går?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203. Respondenter kunne afgive flere svar. 

  

                                                                                              

9 Coop Analyse. 2012. “Mælk til aftensmad”. 
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42 % 
af de 65-80-årige 
drikker vin, øl eller 
anden alkohol til 
maden på en 
gennemsnitlig dag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Vin og sodavand i weekenderne - saftevand og mælk i hverdagen 

 

24 % 
drikker alkohol til 
aftensmåltidet på en 
gennemsnitlig dag. 

 24 % 
drikker søde drikke til 
aftensmåltidet på en 
gennemsnitlig dag. 

  

 

Især i weekenderne er der vin på bordene. I weekenden drikker således 24 %  vin, hvor det i hverdagen kun 

er 14 %. Den samme tendens ses med øl og sodavand, som også i højere grad er weekenddrikke. 20 % af 

danskerne drikker sodavand på en gennemsnitlig dag i weekenden mod kun 14 % i hverdagen. Øl drikkes 

også af 7 % i weekenden og 5 % i hverdagen. Analyser viser, at saftevand, som man kunne tænke var på 

linje med sodavand, i højere grad drikkes i hverdagen end i weekenden. Saftevanden har dermed mere en 

hverdagsstatus. 

Også mælk har en status som hverdagsdrik. 11 % af danskerne drikker mælk på en hverdag, hvorimod det 

kun er 7 % i weekenden. Mælkedrikningen er desuden lavest blandt de 65-80-årige, hvor det kun er 6 %, der 

drikker mælk til deres aftensmad. Til gengæld er det de yngste mellem 18 og 25 år, der drikker mest mælk 

(12 %). Disse resultater er i tråd med tidligere sociologiske undersøgelser af danskernes forhold til mælk 

udført af bl.a. sociologen Henrik Dahl. Disse studier viser, at mælk er en hjemlig drik, der er forbundet med 

barndom, omsorg og hverdagen. Det er ikke noget, man serverer til fest eller til gæster. For mange hører det 

mest til morgenmåltidet10. Dog er det ikke sådan, at voksne, der spiser aftensmad i selskab med børn under 

18 år, er mere tilbøjelige til at drikke mælk end andre.   

 

                                                                                              

10 Mejeriforeningen. 2006. “Mælk Kære Mælk.” Mejeri (nr. 10). 
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Figur 5 
Drikkelse i hverdagen og weekenden 
Forskel på drikkevarer til aftensmåltidet i hverdagen og weekenden. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203. Respondenter kunne afgive flere svar 

 

Ældre drikker alkohol til maden - yngre drikker søde drikke 

Der er markante aldersforskelle i, hvad befolkningen i Danmark drikker til maden. Jo ældre man er, jo større 

er sandsynligheden for, at man drikker alkohol til maden. Studier af danskernes alkoholvaner har vist, at ser 

man på det samlede alkoholforbrug, drikker de unge lige så meget alkohol som ældre11. Analysen her 

tydeliggør, at for den ældre del af befolkningen hænger alkoholforbruget tæt sammen med det at spise 

mad. De unge derimod indtager deres alkohol på andre tidspunkter end ved maden.  

Der er mange normer knyttet til, hvornår og i hvilke situationer det er passende at drikke alkohol. F.eks. 

drikker personer, som spiser i selskab med børn, ikke så ofte alkohol (18 %) som dem, der ikke spiser i 

selskab med børn (25 %).  

Med hensyn til indtaget af søde drikke er kurven næsten omvendt end indtaget af alkohol. De ældre drikker 

langt fra så ofte søde drikke til maden som de yngre. Det er gruppen af 26-35-årige, hvor indtaget er mest 

udbredt, idet mere end to ud af fem i denne gruppe drikker sodavand, juice eller anden sød drik i forbindelse 

med aftensmåltidet. At den yngste gruppe på 18- 25 år har et markant lavere forbrug af søde drikke er et 

positivt tegn i forhold til sundhed, da indtaget af kalorier fra sukkerholdige drikkevarer i befolkningen, ifølge 

undersøgelser fra DTU Fødevarer Instituttet, generelt er højere end det anbefalede niveau, især hos de 

yngre generationer12. 

                                                                                              

11 Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. 2015. ”Alkoholstatistik 2015. Nationale Data”.  

12 Pedersen, A. N. et al. 2015. ”Danskernes Kostvaner 2011-2013”. DTU Fødevareinstituttet. 
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Figur 6 
Alkohol og søde drikke til aftensmaden  
Andele der drikker alkohol eller søde drikke til aftensmaden inden for hver alderskategori. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Mænd drikker oftere alkohol til maden - kvinder drikker oftere kun vand  

Næsten dobbelt så mange mænd (30 %) som kvinder (17 %) drikker alkohol til aftensmaden på en 

gennemsnitlig dag. Kvinderne drikker omvendt mere vand og også lidt mere sodavand til maden end 

mænd. 

 

Figur 7 
Kønsforskelle i drikkevarer til maden 
Andele mænd og kvinder der drikker vand, sodavand og alkohol til maden. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 
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Den hjemmelavede og den købte mad 

Få ændringer i madens tilberedningsprofil de seneste tre år 

Ser man over de seneste tre år, er der ikke store forandringer i hvor store andele af de danske 

aftensmåltider, der er hjemmelavede, og hvor mange, der er lavet med færdigkøbte elementer eller købt 

helt udefra. Det vidner om, at madlavnings- og madkulturen er rimelig stabil. Dog er der sket et lille fald i 

andelen, der beskriver deres aftensmad som helt og aldeles hjemmelavet fra 55 % i 2015 og 2016 til 51 % i 

2017. Samtidig er der sket en lille stigning i andelen, der spiser overvejende hjemmelavet med nogle ting 

færdigkøbt. Det antyder en tendens til, at danskerne i stadig højere grad finder nemme, færdigkøbte 

løsninger at inkorporere i deres madlavning. Dog skal der flere fremtidige undersøgelser til for at bekræfte 

denne tendens. 

 

Figur 8 
Udvikling i aftensmadens tilberedningsprofil 2015-2017 
”Hvordan vil du beskrive aftensmaden, du spiste i går?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2015, Madindeks 2016 og Madindeks 2017 

N=2003-2339. 

 

Takeaway og færdigmad er (endnu) ikke normaliseret 

Selvom der ikke er store forandringer i danskernes kategorisering af deres aftensmåltider i forhold til, om de 

er hjemmelavede eller købte, kan der godt ske forandringer i opfattelsen af og accepten af de færdigkøbte 

måltidsløsninger. Derfor har vi spurgt om, hvorvidt deltagerne i undersøgelsen syntes, at de ved 

aftensmåltidet dagen før gjorde mere eller mindre ud af måltidet, end de plejer. Sammenholder vi det med, 

hvilken slags mad danskernes har spist, er det tydeligt, at færdigmad endnu ikke er blevet normaliseret i 

madkulturen i Danmark. Jo mere færdigkøbt maden er, desto større andel af deltagerne i undersøgelsen 

føler, at de gjorde mindre ud af måltidet, end de plejer. Mad udefra f.eks. fra restaurant eller cafe er dog en 

undtagelse, idet der her er en stor gruppe som føler, at de gjorde mere ud af måltidet, end de plejer, hvis de 

spiste ude. At spise på restaurant er således stadig noget ekstraordinært, der adskiller sig fra 

hverdagsmaden, ved at have en særlig anledning eller være noget der foregår i et socialt fællesskab. Dette 

analyserer vi nærmere i Kapitel 9 om danskernes restaurantvaner. 
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Den hjemmelavede mad og overvejende hjemmelavede mad med nogle ting færdigkøbt er kendetegnet 

ved, at her opfatter deltagerne det sådan, at de i høj grad gør, som de plejer.  

 

Figur 9 
Madens tilberedningsprofil og indsats ved måltidet  
Andele der har gjort mere eller mindre ud af måltidet, end de plejer fordelt over, om maden var 
hjemmelavet eller købt. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
Note: Gjorde mere ud af aftensmåltidet dækker dem, der svarer ”Gjorde lidt mere ud af måltidet” og ”Gjorde meget mere ud af måltidet”  

Gjorde mindre ud af aftensmåltidet en kategori dækker dem, der svarer ”Gjorde lidt mindre ud af måltidet” og ”Gjorde meget mindre ud af måltidet”. 
N=2203. 

 

Samtidig kan det fremhæves, at der er en større andel af danskere, der angiver, at de gør mindre ud af 

maden end de plejer (28 %), end den andel der angiver, at de har gjort mere ud af måltidet end de plejer (16 

%). Lidt over halvdelen (56 %) angiver, at de hverken gjorde mere eller mindre ud af maden. Det tyder 

således på, at der er en skæv fordeling i prioriteringen af aftensmåltiderne. Danskerne gør sig oftere mindre 

umage, end de gør noget ekstra ud af måltidet. Fremtidige undersøgelser kunne oplagt se nærmere på, om 

dette resultat skyldes, at danskerne føler, at de har svært ved at leve op til idealerne om det særlige og 

gode måltid. Eller om det er fordi, det er blevet accepteret at slække på måltidets kvalitet og finde nemme 

løsninger på måltidsudfordringen. Det kan denne undersøgelse dog ikke svare på. 

Vin på restaurant, sodavand til takeaway og vand til det hjemmelavede måltid 

Især sodavand, vin og vand følger bestemte mønstre, i forhold til hvor hjemmelavet maden er. Jo mere 

hjemmelavet maden er, jo større er sandsynligheden for, at man kun drikker vand til maden. Omvendt 

drikkes der i højere grad sodavand eller energidrikke jo mere færdiglavet maden bliver. Især når danskerne 

spiser takeaway, bliver der drukket mere sodavand.  

Indtaget af vin har dog et anderledes mønster, idet der drikkes mest vin til mad, der spises ude, men også til 

den helt og aldeles hjemmelavede mad bliver der oftere drukket vin end ved andre måltider.  
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Figur 10 
Madens tilberedningsprofil og drikkevarer til maden 
Andele der drikker henholdsvis vand, sodavand eller vin fordelt på hvor hjemmelavet eller færdigkøbt 
aftensmaden er. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Forskellige måltidssituationer og det særlige 
måltid 

Særlig måltidsstruktur følger med weekend- og gæstemåltiderne 

Nogle måltider har en speciel status i den danske madkultur, hvor de fleste danskere gør noget ekstra ud af 

maden. Øverst i hierarkiet finder man f.eks. den danske julemiddag og nytårsmiddagen, hvor der er et hav af 

forventninger og ritualer om alt fra madens indhold, måltidets samvær til oppyntning, og hvilken service der 

skal bruges. Men også uden for højtiderne er der nogle måltider, som danskerne gør mere ud af end andre. 

Her undersøger vi, hvilke måltidssituationer som får befolkningen til at gøre noget ekstra ud af måltidet. Ved 

at se på måltidets struktur i de forskellige situationer undersøger vi, hvad det er danskerne gør, når de 

ønsker at gøre noget mere ud af måltidet.  

Vi ser derfor på forskelle ved weekend- og hverdagsmåltider og på gæstemåltider, hvor man altså enten 

har gæster hjemme hos en selv eller er gæst hjemme hos andre, og hvordan disse måltider adskiller sig fra 

dem, hvor man er alene med dem der bor i husstanden.  

På baggrund af analyserne i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. har vi lavet en beskrivelse af de fire 

forskellige måltidssituationer: I  Tabel 1: 1) Weekend med gæster 2) Hverdag med gæster 3) Weekend 

uden gæster 4) Hverdag uden gæster. 

Disse analyser gælder kun for måltider indtaget i private hjem, da måltider, hvor man spiser ude, enten 

alene eller i fællesskab med andre, har nogle andre dynamikker tilknyttet. Her er man f.eks. ikke gæst eller 

vært i eget hjem. 
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38 % 
af danskerne 
serverer tre eller 
flere retter, når de 
har gæster i 
weekenden. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Figur 11 
Måltidsstruktur i forskellige måltidssituationer 
Andele der spiser dessert, drikker vin osv. fordelt på forskellige måltidssituationer. 
Kun måltider i private hjem. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
Note: Gjorde mere ud af aftensmåltidet dækker dem, der svarer ”Gjorde lidt mere ud af måltidet” og ”Gjorde meget mere ud af måltidet”. N=2016. 

 

Hierarki i måltidssituationerne 

Der viser sig et tydeligt hierarki i måltidernes struktur, når vi kigger på hverdags- og weekendmåltiderne, og 

hvorvidt man har/er gæster. Weekendmåltidet med gæster er det måltid, hvor der gøres mest ud af maden 

og måltidet. Der spises flere retter, spises i længere tid, og der kommer oftere vin eller sodavand på bordet. 

På alle de undersøgte parametre scorer weekendmåltidet med gæster højere end henholdsvis 

weekendmåltidet uden gæster og hverdagsmåltidet med/uden gæster.  

Hverdagsmåltidet med gæster scorer næsthøjest på næsten alle parametrene og ligger derfor nummer to i 

måltidshierarkiet. Eneste undtagelse er vin, da der drikkes lige så meget vin til weekendmåltiderne uden 

gæster som der gør til hverdagsmåltiderne med gæster. Der bliver gjort mere ud af måltidet, man spiser 

oftere flere retter (i gennemsnit 1,3 retter), og der kommer oftere sodavand og dessert på bordet 

sammenlignet med måltider uden gæster. Det ses dermed, at måltidssituationen i hverdagen med gæster 

får en højere status end weekendmåltidet uden gæster.  

Der bliver gjort lidt mere ud af weekendmåltidet uden gæster end hverdagsmåltidet uden gæster, men ikke 

så meget som ved gæstemåltiderne. Man spiser lidt oftere flere retter (i gennemsnit 1,2 retter) og dessert, 

og til maden er der oftere sodavand og vin sammenlignet med hverdagsmåltidet. Man bruger lidt mere tid 

på at spise aftensmaden, men man bruger ikke lige så lang tid, som når man har gæster. Det der udmærker 

dette måltid er, at der i stor stil drikkes vin, sammenlignet med hverdagsmåltiderne med og uden gæster. At 

drikke vin markerer således et skel mellem hverdagen og weekenden, mere end at det markerer et skel 

mellem gæstemåltidet og det almindelige måltid med kun husstandens beboere. 

Hverdagsmåltidet uden gæster er måltidet, hvor flest gør som de plejer (61 %). Måltidet indeholder færre 

retter (i gennemsnit 1,1 retter) og tager ikke lige så lang tid. Her ses også den laveste grad af sodavand og 
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vin, der mere bliver sat på bordet til måltider, der er højere oppe i måltidshierarkiet. Til måltidet serveres i 

højere grad kun vand eller mælk.  

Disse forskelle i måltidets struktur for forskellige måltidssituationer er opsamlet i nedenstående Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Beskrivelse af måltider i forskellige måltidssituationer 

 Weekendmåltidet Hverdagsmåltidet 

Med gæster 1. Lidt over hvert femte måltid i 
weekenden (22 %) bliver spist i selskab 
med gæster eller som gæster hos andre. 

Weekendmåltidet med gæster er den 
måltidstype, hvor der bliver gjort mest ud 
af maden. 35 % gjorde mere ud af 
måltidet, end de plejer. 

Der spises flere retter (i gennemsnit 1,5 
retter - ofte dessert).  

Der drikkes oftere vin eller sodavand. 

20 % af weekendmåltiderne med 
gæster fejrer en særlig anledning. 

37 % af måltiderne tager over 45 
minutter og er dermed signifikant 
længere end måltiderne i weekenden 
uden gæster og måltiderne hverdagen. 

2. Lidt over hvert tiende måltid i 
hverdagen (12 %) bliver spist i selskab 
med gæster eller som gæster hos andre. 

Der gøres mere ud af hverdagsmåltidet 
med gæster (28 %) end 
weekendmåltidet uden gæster (18 %). 

13 % af måltiderne fejrer en særlig 
anledning. 

Flere måltider varer længere end 
måltiderne uden gæster, der spises flere 
retter, og der serveres oftere sodavand.  

 

Uden gæster 3. Til weekendmåltidet uden gæster 
bliver der generelt gjort mere ud af 
måltidet end hverdagsmåltidet uden 
gæster.  

Sammenlignet med hverdagsmåltidet 
med gæster, serveres der generelt lidt 
oftere vin i weekenden også selvom, der 
ikke er gæster på besøg.  

4. Hverdagsmåltidet uden gæster er 
karakteriseret ved, at flest føler, at de 
gør som de plejer (61 %). 

Der drikkes i højere grad kun vand eller 
mælk til maden. 

Vin kommer sjældent på bordet. 

78 % af måltiderne tager kortere end 30 
minutter. 

 

Det særlige måltid er ikke nødvendigvis hjemmelavet 

På trods af at vi ovenfor har fundet et hierarki i måltidssituationer, hvor der generelt gøres mest ud af 

weekendmåltidet med gæster, er der ikke store forskelle, når vi ser på, om maden er hjemmelavet fra 

bunden eller købt. Madens tilberedningsprofil ændrer sig kun lidt mellem de forskellige måltidssituationer 

og er ikke i væsentlig højere grad hjemmelavet i weekenden, eller når vi har gæster.  

Dog er der nogle interessante forskelle i forhold til købt mad som f.eks. færdigret eller takeaway.  

Færdigretter er ikke noget, man tilbyder sine gæster, for her er andelen halvt så stor sammenlignet med 

måltiderne uden gæster. Takeaway er derimod noget, der gerne spises med gæster, især i hverdagen. 
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Andelen der har spist takeaway ved et gæstemåltid i hverdagen (10 %) er dobbelt så stor som 

gennemsnittet (5 %).  

Dette resultat nuancerer resultatet fra Figur 9, der viste, at når danskerne spiser takeaway, føler de generelt, 

at de gør mindre ud af måltidet. Disse resultater viser tilsammen, at der kan være situationer, hvor takeaway 

er accepteret og måske endda nødvendig som en praktisk foranstaltning, der gør, at man kan mødes med 

venner og familie i hverdagene.  

Analyserne i Kvalitetsindeks 201613 viste, at en af grundene til, at der bruges convenience og færdigretter i 

de danske køkkener, er for at sikre, at måltidet bliver en succes, og at det er noget alle om bordet kender og 

har lyst til at spise. Det samme kan være en forklaring på, hvorfor takeaway med gæster i hverdagen er 

mere udbredt, da det muligvis har en højere succesrate, og det er nemmere at vælge noget, alle kan lide. 

Man gør så andre ting for at gøre dette måltid særligt, således det følger den plads, det har i hierarkiet af 

måltidssituationer som f.eks. at spise længere tid sammen eller drikke sodavand til maden. Samtidig skal 

man holde sig for øje, at selvom takeaway er mere udbredt i denne måltidssituation, er det stadig kun hver 

tiende der spiser takeaway, men hver anden der spiser helt og aldeles hjemmelavet mad med gæster i 

hverdagene, så det hjemmelavede er stadig det mest normale i disse situationer. 

 

Figur 12 
Måltidssituationer og madens tilberedning 
Andele der spiser helt og aldeles hjemmelavet mad, færdigretter, takeaway osv. fordelt på 
forskellige måltidssituationer. 
Kun måltider spist i private hjem. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2016 

 

Andre forskelle i måltidssituationer  

De tidligere madindeksrapporter (2014, 2015, 2016) har ligeledes vist, at danskerne prioriterer forskellige 

måltidssituationer forskelligt. Generelt prioriteres gæstemåltidet og weekendmåltidet højere end de 

                                                                                              

13 Hansen, G. et al. 2017. ””Kvalitetsindeks 2016 – Fokus på færdigretter”. DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 
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tilsvarende måltider uden gæster i hverdagen. Madindeks 2016 viste f.eks., at man i mindre grad serverer 

rester, hvis man har gæster på besøg.  

Madindeks 2015 viste, at man i weekenden generelt både bruger længere tid på at spise maden. De, der 

rent faktisk laver mad i weekenden, bruger lidt længere tid på dette, men overordnet set er der altså ikke 

flere, der laver hjemmelavet mad fra bunden i weekenden. I weekenden er der ligeledes færre, som spiser 

alene eller bare med én anden, og flere der spiser mange sammen. Der er også flere, der spiser med deres 

venner i weekenden. 

Madindeks 2014 viste også, at der gøres noget særligt ud af gæstemåltidet. Her fandt vi at 79 % af 

befolkningen var helt eller delvist enige i, at de føler sig mere motiverede for at gøre maden lækker og 

anrette den pænt, når de har gæster. 47 % stiller højere krav til råvarerne og 48 % angiver, at de bruger 

dyrere råvare, når de har gæster. 

Hverdag og weekend er ens, for dem der spiser alene 

For at forstå forskellen mellem måltidet i hverdagen og weekenden har vi yderligere undersøgt, om 

danskerne gør mere ud måltidet i weekenden sammenlignet med hverdagene, alt efter om de spiser med 

andre, eller måltidet er et solomåltid. Solomåltider deler vi op på dem, der bor alene, og dem, der bor med 

andre, og altså lejlighedsvis eller tilfældigvis spiser alene den pågældende dag? 

For dem, der spiser med andre, er der en forskel mellem hverdag og weekend, hvor der er lidt flere, der gør 

mere ud af maden i weekenden. For dem, der spiser alene, er der generelt ikke stor forskel på hverdag og 

weekend. Det interessante er her, at indsatsen i måltidet er noget anderledes, alt efter om man spiser alene 

og bor alene, eller om man spiser alene og bor med andre. Dem der er vant til at spise alene og derved er 

mere vant til at spise alene gør stort set som de plejer, og enkelte gør mere ud af måltidet i weekenden (11 

%) sammenlignet med hverdagen (7 %). 

De solospisere der normalt er vant til at spise i selskab med andre lægger en langt mindre indsats i måltidet. 

Over halvdelen af denne kategori angiver, at de gør mindre ud af måltidet, end de plejer, både til hverdag og 

i weekenden. Faktisk er der en tendens til, at disse lejlighedsvise solospisere gør endnu mindre ud af 

måltidet i weekenden (64 % gør mindre ud af måltidet) end i hverdagen (60 % gør mindre ud af måltidet). 

Det illustrerer, at når man bor med andre, er det en speciel situation, når man spiser aftensmad alene i en 

weekend, hvor måltidet fylder meget lidt, i forhold til hvad det plejer.  

Disse analyser siger ikke noget om, hvorvidt måltidet har en objektiv højere eller lavere kvalitet, når man 

f.eks. spiser alene men er vant til at spise med andre. De illustrerer til gengæld, at solomåltider har forskellig 

fylde og karakter, alt efter hvad personen er vant til.  
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Figur 13 
Indsats i måltidet alene eller med andre i hverdag og weekend 
Andele der gør mere eller mindre ud af måltidet ved hverdags-/weekendmåltider fordelt efter om man spiser 
alene eller i selskab med andre, og om man bor alene eller med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Selskabet gør måltidet særligt 

Opsamlende kan vi sige, at disse analyser viser, at det i højere grad er, hvem man spiser aftensmaden 

sammen med, mere end hvornår man spiser den, der afgør, hvor meget man gør ud af maden, og hvordan 

man gør måltidet til noget særligt. Det exceptionelle måltid afføder afvigelser fra normalen, hvad enten det 

er at gøre mere ud af maden og måltidets struktur, fordi man har gæster eller fejrer en særlig anledning. Eller 

om det er at gøre mindre ud af måltidet, fordi man tilfældigvis spiser alene, når man ellers bor sammen med 

andre. Spiser man med dem man plejer – hvad enten det er en selv fordi, man bor alene eller i selskab med 

de andre i ens husstand – gør man nogenlunde, som man plejer, hvad enten det er hverdag eller weekend.  

Det betyder ikke, at skellet mellem hverdag og weekend ikke længere er relevant som pejlemærker i 

madkulturelle analyser. For nogle elementer i måltidet f.eks. om man drikker vin eller om man går på 

restaurant, er der stor forskel på hverdag og weekend, uafhængigt af selskabet ved maden. Resultaterne 

her nuancerer dog dette hverdag-weekendskel ved at indføre en ekstra skelsættende dimension ved 

måltidet, som handler om spiseselskabet og det at have gæster eller at være alene under måltidet. 

   

60%

64%

29%

30%

25%

25%

28%

32%

32%

64%

60%

60%

50%

56%

8%

4%

7%

11%

14%

26%

16%

0% 25% 50% 75% 100%

Hverdagsmåltidet alene (bor med andre)

Weekendmåltidet alene (bor med andre)

Hverdagsmåltidet alene (bor alene)

Weekendmåltidet alene (bor alene)

Hverdagsmåltidet med andre

Weekendmåltidet med andre

For alle (total)

Jeg/vi gjorde mindre ud af aftensmåltidet end jeg/vi plejer

Jeg/vi gjorde hverken mere eller mindre ud af aftensmåltidet end jeg/vi plejer

Jeg/vi gjorde mere ud af aftensmåltidet end jeg/vi plejer



Madkulturens Madindeks 2017 

33/195 

Kapitel 2 
- Rammerne for 
aftensmåltidet 

 

  

Hovedresultater 

Aftensmåltider er i Danmark primært noget, der foregår i private hjem. Mere end ni ud af ti indtager 
dette måltid derhjemme eller hjemme hos andre. Hvert sjette måltid er et såkaldt gæstemåltid, hvor 
man enten selv har gæster eller er gæster hjemme ved andre. Danskernes spiser således rimelig ofte 
med nogen uden for deres egne husstand og har altså en kultur om, at man gerne mødes og spiser med 
andre derhjemme og ikke kun, når man spiser ude.  

En fjerdedel af alle aftensmåltider i Danmark indtages alene. Det hænger primært sammen med, om 
man bor alene, idet tre ud af fire af dem, der spiser alene, også bor alene. Hver tiende person, der bor 
med andre, spiser aftensmad alene på en gennemsnitlig dag, hvilket svarer til, at hver fjerde af 
solomåltiderne indtages af lejlighedsvise solospisere. At spise sammen to personer er den mest 
almindelige konstellation ved de danske middagsborde, idet to ud af fem måltider indtages af to 
personer sammen.  

Kun en meget lille andel af danskerne på 2 % har ikke et spisebord, og de fleste aftensmåltider foregår 
derfor også ved et bord enten spisebord, spiseplads i køkkenet eller et bord udenfor i haven. Lidt over 
en femtedel af alle aftensmåltider i Danmark foregår i en sofa eller andet blødt møbel. For hver sjette 
dansker er det at spise i sofaen en vane, idet de gør det fem-syv gange om ugen. Det er især dem, der 
spiser alene, og yngre par, der spiser i sofaen. Børnefamilier er den gruppe, der mest sjældent sidder i 
sofaen og spiser. 

Danskernes gør generelt meget ud af, at aftensmåltidet og dets rammer skal leve op til deres værdier 
og ønsker. Der er derfor også udbredt tilfredshed med måltidets længde. Det gælder også blandt dem, 
der kun har spist aftensmad i max .15 minutter. Der er ligeledes udbredt tilfredshed med rammerne for 
måltidet. Tilfredsheden er højest hos dem, der spiser med andre, i private hjem og sidder ved et 
spisebord. Det er dog stadig mere end fire ud af fem, der er tilfredse, selvom de har spist under andre 
rammer f.eks. i sofaen eller alene. Det er bemærkelsesværdigt, at utilfredsheden med måltidets rammer 
er højest ved solomåltider spist af en, der bor i en husstand med flere personer, og som altså er vant til 
at spise med andre. Det er således ikke alle solomåltider, der vurderes negativt.  



Madkulturens Madindeks 2017 

34/195 

Fællesskab om måltidet er vigtigt for danskerne. Det ved vi fra Madindeks 2015, hvor deltagerne skulle 

angive, hvad de mener er et godt måltid. 29 % angav, at det at spise sammen med andre i høj grad var 

vigtigt for, at et måltid er godt. Danskerne syntes altså, at det er vigtigere end, at der f.eks. er rigeligt med 

mad, at maden ser flot ud, eller at den er lavet af økologiske råvarer (Madindeks 2015, s 83). 

 

I de brede nyhedsmedier udtrykkes der ofte bekymring for, at familiemåltidet og generelt det fælles måltid 

er under pres og på vej ud af vores madkultur. Der er dog ikke tydelige tegn i forskningen på, at 

aftensmåltidet i Danmark er blevet en ren individuel affære, eller at familiemåltidet er forsvundet. Især ikke 

når det gælder aftensmaden14.  Det er primært morgenmad og mellemmåltider, der spises alene15.  

For at få et billede af hvad rammerne om måltidet betyder for måltidsvaner i befolkningen, undersøger vi i 

dette kapitel f.eks. hvor mange og hvem der er om bordet, når der spises aftensmad. Vi ser også nærmere 

på, hvor danskerne indtager deres aftensmåltider. Om man sidder ved spisebordet eller i sofaen? Og om 

danskerne oplever, at der er tid og ro nok til at nyde måltidet. Det er således både de sociale og de fysiske 

rammer, der er temaet i dette kapitel.  

  

                                                                                              

14 Kierkegaard, L. et al. 2016. ”Madlavning, måltider og sammenhæng med kostens ernæringsmæssige 
kvalitet”. DTU Fødevareinstituttet. 

   Ditlevsen, K. og L. Holm. 2016. ”Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen: Madlavning, fællesmåltider og 
sundhed”. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 

15 Bonke, J. 2016. ”Tiden, vi spiser”. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. 
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Spiseselskab ved aftensmåltidet 

De fleste aftensmåltider foregår i par 

 

 

Den idealtypiske forestilling om aftensmåltidet er ofte et familiemåltid med mor, far og børn eller en større 

flok af familie og venner samlet. Men det er langt fra det mest almindelige spiseselskab ved aftensmåltidet. 

To ud af fem aftensmåltider spises sammen af to personer, og det er derved den mest udbredte 

konstellation omkring måltidet. En tredjedel af aftensmåltiderne spises sammen tre personer eller flere.  

En fjerdedel af måltiderne spises alene. De, der bor alene, har langt større sandsynlighed for at spise alene. 

Tre ud af fire der bor alene (73 %) spiser et aftensmåltid alene på en gennemsnitlig dag. For dem, der bor i 

en husstand med flere personer, er det kun godt hver tiende (9 %), der spiser aftensmad alene på en 

gennemsnitlig dag.   

Forskellige spiseselskaber  

Der knytter sig forskellige værdier og praksisser til maden, alt efter hvem man spiser sammen med. Når man 

spiser med sine børn, er det f.eks. anderledes, end hvis man sidder med en gruppe af voksne venner eller sin 

partner gennem mange år. På baggrund af viden om hvem respondenterne i undersøgelsen spiste 

aftensmad med f.eks. partner, børn under 18 år eller andre voksne, har vi udviklet en typologi over 

forskellige spiseselskaber. 

Nedenstående Figur 14 viser de forskellige konstellationer af selskaber, der sidder rundt om de danske 

middagsborde. Denne variabel er konstrueret, så der ikke er overlap mellem kategorierne, selvom der i 

virkeligheden godt kan være et sammenfald mellem nogle af kategorierne. F.eks. kan man godt spise 

sammen som par og have børn under 18 år ved bordet. Her er selskabet kodet som ’børn ved bordet’, da 

det vurderes, at de normer og praksisser, der knytter sig til at have børn ved bordet, er stærkere end dem, 

der er knyttet til at spise med sin partner. 

Den mest almindelige konstellation ved de danske middagsborde er et par, hvor den ene er 40 år eller 

ældre. Spiseselskaber, hvor voksne spiser med et eller flere børn under 18 år, udgør 14 % af måltiderne. Set i 

lyset af den andel familiemåltiderne fylder i det samlede billede, er det bemærkelsesværdigt, hvor stærk en 

værdimæssig referenceramme i den danske madkultur familiemåltidet er. Det er f.eks. familiemåltidet, som 

den største andel af befolkningen mener er idealet for det gode måltid, hvilket analyserne i Kapitel 6 viser. 

Men det er altså kun en mindre andel af de danske aftensmåltider, der overhovedet er indrettet på den 

måde. Aftensmåltider med to eller flere voksne (der ikke danner par) fylder til gengæld en del, idet ca. hvert 

femte måltid har denne konstellation. 

 

25 % 
af danskernes spiser 
aftensmad alene på en 
gennemsnitlig dag. 

 42 % 
af danskernes spiser 
aftensmad med én anden på en 
gennemsnitlig dag. 

 32 % 
af danskernes spiser 
aftensmad med to eller flere 
andre på en gennemsnitlig dag. 
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Figur 14 
Spiseselskab 
Danskernes spiseselskab ved aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Det fælles aftensmåltid er udfordret i familier med større børn eller flere voksne 

To ud af tre spiser aftensmad med hele husstanden på en gennemsnitlig aften. Det er i overensstemmelse 

med tidligere undersøgelser der viser, at de fleste husstande med mere end en person spiser sammen fem 

ud af ugens syv dage16. 

Ser man på, hvilke typer af husstande, der oftest spiser sammen alle sammen, er det især i husstande der 

består af par. Par over 40 år har den største sandsynlighed (78 %) for at spise sammen begge to på en 

gennemsnitlig dag. At være to i en husstand gør det sandsynligvis nemmere at koordinere at spise 

aftensmad sammen.  

Husstande med større børn (mellem 7 og 18 år) og husstande med flere voksne (som også dækker familier 

med voksne børn og husstande af to personer, der ikke danner par) kræver derimod mere koordination. 

Derfor ser vi, at der i disse husstande er mindre sandsynlighed for, at alle er med ved middagsbordet. Her er 

det kun i lidt over halvdelen af tilfældene, at hele husstanden spiser sammen. Det svarer til, at der mangler 

nogen fra husstanden ved middagsbordet tre ud af syv af ugens dage. Det kan f.eks. være fritidsaktiviteter, 

arbejde og andet, der skal tages hensyn til.  

 

                                                                                              

16 Madkulturen. 2014. ”Tal om mad. Madindeks 2014”. 

Ditlevsen, K. og L. Holm. 2016. ”Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen: Madlavning, fællesmåltider og 
sundhed”. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 

Bonke, J. 2016. ”Tiden, vi spiser”. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. 
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Figur 15 
Spiser hele husstanden sammen 
Andel der svarer ja til: ”Spiste du aftensmad med alle andre personer i din husstand i går?” 
fordelt på husstandstype. 
Kun personer der bor med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1630 

 

De unge, der bor alene, spiser oftere med andre  

Der er en klar tendens til, at de, der bor med andre, også i højere grad spiser med andre. Denne tendens 

viser sig dog at være meget forskellig alt efter aldersgruppe. Som Figur 16 viser, spiser unge mellem 18 og 

25 år, der bor alene, i højere grad sammen med andre, sammenlignet med andre aldersgrupper. To ud af 

fem unge (40 %), der bor alene spiser med andre på en tilfældig givet dag. Derimod er det kun ca. en ud af 

fem (22 %) blandt den ældre gruppe mellem 65 og 80 år, der bor alene, der spiser med andre 

 

Figur 16 
Solomåltider hvis man bor alene 
Andele der har spist alene eller med andre fordelt på aldersgrupper.  
Kun personer der bor alene. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=567 

 

Unge, der bor med andre, spiser også oftere alene 

På den anden side er der også flere unge, der bor med andre, som spiser alene på en gennemsnitlig dag, 

sammenlignet med de andre aldersgrupper. Af de unge mellem 18 og 25 år spiser 16 % alene på en 
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tilfældig dag, selvom de bor med andre. Blandt de ældre mellem 65 og 80 år, er det kun 5 %, der bor med 

andre, der spiser alene på en gennemsnitlig dag17. 

Disse resultater viser tydeligt, hvordan de unges måltidsvaner er mere fluktuerende og svingende end 

andre gruppers. Analyserne illustrerer dog også behovet for at udvikle initiativer der gør det muligt for 

ældre, der bor alene, at indgå i spisefællesskaber, i det omfang de har lyst til dette.   

 

Figur 17 
Solomåltider hvis man bor med andre 
Andele der har spist alene eller med andre fordelt på aldersgrupper. 
Kun husstande med to eller flere personer. 
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Der er gæster med til over hvert sjette måltid 

 

17 % 
af aftensmåltiderne i private 
hjem foregår med gæster.  

 

 

Til gæstemåltidet knytter sig særlige normer og praksisser, som Kapitel 1 viste. Ved hvert sjette danske 

aftensmåltid er der gæster med. Det dækker således både over de respondenter, der har haft gæster 

hjemme i deres eget hjem, og dem der har spist aftensmad hjemme hos andre. 

  

                                                                                              

17 Madindeks 2015 viste en lignende tendens blandt unge. Dog var den totale andel, der spiste med andre 
på en gennemsnitlig aften, selvom de boede alene, højere i 2015. Der kan selvfølgelig være sket en 
udvikling henimod, at flere, der bor alene, spiser alene. Der skal dog også tages højde for, at der i 2015 kun 
var respondenter til og med 75 år, hvorimod dette års undersøgelse inkluderer respondenter op til 80 år. 
Desuden er måden, hvorpå der spørges til husstandens sammensætning, ændret mellem de to år. 
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22 % 
af danskerne 
spiser aftensmad i 
sofaen på en 
gennemsnitlig dag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Hvor spiser danskerne aftensmad?  

Det danske aftensmåltid foregår oftest i private hjem 

 

 

De fleste af danskernes måltider foregår hjemme i private hjem. Kun 4 % af danskerne spiser aftensmad på 

restaurant eller cafe på en gennemsnitlig aften. Der er en lille gruppe på 5 % af aftensmåltiderne der foregår 

andre steder f.eks. på arbejdspladsen, under transport eller udenfor. Ser vi mere finkornet på det at spise 

under transport, er det kun 0,5 % af deltagerne i undersøgelse der spiste deres aftensmad på farten, under 

transport eller i deres bil. Det er altså en måltidspraksis, der er meget lidt udbredt i Danmark sammenlignet 

med andre lande som f.eks. USA, hvor det estimeres, at op mod 20 % af alle måltider indtages i bilen18.  

De fleste sidder ved et bord og spiser aftensmad 

De måltider, der foregår i private hjem, har vi undersøgt nærmere for at se på, hvor måltiderne indtages; i 

sofaen ved et spisebord eller et helt andet sted. Det er et vigtigt ideal for danskerne, at man spiser 

aftensmaden ved et spisebord. I Madindeks 2015 angav 55 % af danskerne, at det i høj grad var vigtigt for, 

at et aftensmåltid er godt, at man sidder ved et bord og spiser maden. Lignende resultat kan man se i dette 

års undersøgelse – se Kapitel 5 om normer og idealer. Her svarer 80 %, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at 

man sidder ned ved et spisebord og spiser maden, når man spiser i selskab med andre. Men sker det så 

også i virkeligheden, når danskerne spiser aftensmad? Eller havner danskerne oftere i sofaen? Det 

undersøger vi i dette afsnit. 

Langt de fleste af danskernes sidder ved et bord og spiser aftensmad. I alt sidder to tredjedele (67 %) og 

spiser ved et bord. Det mest brugte er et spisebord i stuen efterfulgt af et bord eller en spiseplads i 

køkkenet. At undersøgelsen er gennemført i juni måned afspejler sig i, at 7 % sidder ved et bord udenfor og 

spiser. 

I alt indtages over hvert femte af danskernes måltider i sofaen, idet 22 % sidder i en sofa, lænestol eller 

andet blødt møbel. Meget få sidder andre steder. Under 1 % sidder ikke ned eller sad på gulvet, hvorfor de 

ikke optræder i grafen i Figur 18. 

De 8 % der spiser ude på restaurant, fastfoodsted, i en park eller lignende på en gennemsnitlig dag, er ikke i 

undersøgelsen blevet spurgt, hvor de sad og spiste aftensmad, og derfor optræder de som en samlet 

kategori her. 

                                                                                              

18 Delistraty, C. 2014. ”The Importance of Eating Together”. The Atlantic. 

92 % 
af aftensmåltiderne foregår i 
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 4 % 
af aftensmåltiderne foregår på 
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 5 % 
 af aftensmåltiderne foregår 
andre steder (f.eks. på et 
fastfoodsted, på arbejde, i park 
e.l.). 
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Figur 18 
Hvor spiser danskernes aftensmad henne 
”Hvor sad du og spiste aftensmad i går?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Hvem spiser oftest i sofaen, og hvad spiser de? 

Da det at spise ved et spisebord er så stærk en værdi for danskerne, er det interessant at se nærmere på, 

hvem der alligevel spiser i sofaen, i hvilke situationer, og hvad der bliver spist i sofaen.  

Solomåltider indtages oftere i sofaen 

Når vi kigger på de forskellige spiseselskaber, ses at en stor andel af måltiderne, der indtages alene spises i 

sofaen (45 %). Derimod foregår måltider, hvor der er børn med, i meget mindre grad i sofaen, hvor kun 8 % 

spiser med deres børn i sofaen på en gennemsnitlig dag. Når der er børn til stede spiser 88 % ved et 

spisebord. 

Vi ser også en stor forskel mellem parrene under 40 år og dem på 40 år eller ældre, hvor en signifikant større 

andel af yngre par spiser i sofaen. To ud af fem (41 %) af de yngre par under 40 år spiste i sofaen, 

sammenlignet med knap én ud af fem (17 %) af de ældre par på 40 år eller ældre, der spiste i sofaen.  De 

ældre par ligner således mere børnefamilierne, og der er da også stor sandsynlighed for, at de på et 

tidspunkt har været børnefamilier. Det peger på, at nogle af de dyder ved middagsbordet og maden der 

indføres, når der er mindre børn i familien, fastholdes, selvom børnene ikke længere er en del af husstanden, 

eller er ude og ikke deltager i aftensmaden. 
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Figur 19 
Selskabet og hvor måltidet foregår 
Andele der spiser ved spisebord eller i sofaen fordelt på spiseselskab. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 
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Få aftensmåltider med gæster foregår i sofaen 

 

 

Af gæstemåltiderne foregår ni ud af ti måltider (90 %) ved et spisebord og kun knap ét ud af ti (8 %) i sofa, 

lænestol eller andet blødt møbel. Ser vi derimod på måltiderne i private hjem, hvor der er flere sammen fra 

samme husstand, er det otte ud af ti (80 %), der foregår ved et spisebord, og knap to ud af ti (18 %), der 

foregår i sofa eller andet blødt møbel. Disse tal viser, at der udspiller sig nogle andre normer, når vi har 

gæster på besøg, hvor det at spise aftensmad i sofaen er mindre udbredt, end når vi spiser med andre 

inden for husstanden. 
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af måltiderne, der 
spises i sofaen, 
består af 
færdigretter eller 
takeaway. 
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Mad spist i sofaen er oftere færdigkøbt 

Når man forestiller sig et måltid i sofaen, er det ofte pizzabakker eller bokse med takeaway og et fjernsyn, 

der kører i baggrunden. Det er dog et mere nuanceret billede vi ser, når vi undersøger tilberedningen af den 

aftensmad, der spises i sofaen og ved middagsbordet. Som Figur 20 viser, er der en overvægt af 

færdigmad og færdigretter, når der spises i sofaen. Dog er knap halvdelen (46 %) af den mad, der bliver 

spist i sofaen, helt og aldeles hjemmelavet ifølge deltagerne i undersøgelsen. Sofamåltiderne bærer i højere 

grad præg af genvejsløsninger i form af færdigretter, takeaway og overvejende færdigmad, men den 

hjemmelavede mad er ikke kun hensat til spisebordet. 

 

Figur 20 
Hvor man spiste og madens tilberedningsprofil 
”Hvordan vil du beskrive aftensmaden, du spiste i går?” fordelt på hvor man sad og spiste sin 
aftensmad. 
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Mad spist ved bordet vurderes som sundere 

At spise ved et bord eller i sofaen kan i sagens natur hverken gøre et måltid objektiv sundere eller usundere. 

Men der er nogle forskellige spisepraksisser, der knytter sig til det at spise i forskellige fysiske rammer. Disse 

gælder også sundhed og prioriteringen af sunde måltider. Danskerne vurderer således i gennemsnit deres 

aftensmad til at være sundere, hvis de har siddet ved et bord og spist maden. Dette hænger nok sammen 

med, at mange flere spiser takeaway og færdigretter i de bløde møbler, som forrige analyse viste. 18 % af 

dem, der spiste i en sofa dagen før, mener ikke, at deres aftensmåltid var sundt, hvorimod det kun er 10 % af 

dem, der sad ved et bord og spiste, der mener, at maden ikke var sund. Yderligere analyser viser, at selv hvis 

vi snævrer analysen ind og kun kigger på de helt og aldeles og de overvejende hjemmelavede måltider, ses 

samme tendens. 13 % af de helt hjemmelavede og de overvejende hjemmelavede måltider, der spises i en 

sofa, vurderes som usunde, hvorimod det kun er 6 % af dem, der spises ved et bord. Det vil sige at, det at 

spise i sofaen er en måltidspraksis, der får danskerne til at tage mere usunde valg, selvom de spiser mad, 

de selv vurderer som hjemmelavet eller overvejende hjemmelavet.  

Sammenhængen mellem de fysiske rammer og madens sundhed analyserer vi yderligere i Kapitel 6 om 

kostprincipper og selvvurderet sundhed, hvor resultaterne viser, at jo oftere man spiser i sofaen, jo mere 

usunde vurderer man generelt sine egne madvaner. 

58%

46%

51%

26%

25%

24%

7%

11%

7%

4%

12%

6%

5%

7%

5% 6%

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

Spiste ved et spisebord

Spiste i en sofa, lænestol eller andet blødt
møbel

Total

Helt og aldeles hjemmelavet Overvejende hjemmelavet Overvejende færdigmad

Færdigret Takeaway Aftensmad spist ude



Madkulturens Madindeks 2017 

46/195 

Figur 21 
Sund mad i sofaen og ved bordet 
Enighed i udsagnet ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på hvor 
måltidet foregik henne. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2180. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

I Jylland spiser flere aftensmaden ved et bord 

Når vi undersøger, hvor måltidet foregår på tværs af landet, finder vi små forskelle mellem landsdelene, der 

dog er signifikante. Der findes ingen forskelle mellem land og by, hvorfor det tyder på, at tendenserne er 

regionale. Figur 22 viser, at der i Syd-, Sønder- og Vestjylland er flest måltider der foregår ved et spisebord, 

hvor man på Fyn og i Hovedstaden i højere grad spiser ude eller i lidt højere grad i sofaen. 

Denne regionale forskel i andele af måltider, der foregår ved spisebordet, hænger i høj grad sammen med 

regionale forskelle i bordskik og normer om måltidets rammer. Dette vil vi komme nærmere ind på i Kapitel 

5. 

 

Figur 22 
Landsdele og hvor man spiser 
Andele der spiser ved spisebord eller i sofaen fordelt på landsdele.  
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Måltidsvaner i sofaen og ved spisebordet   

At spise i sofaen er en vane for hver sjette dansker 

Nu går vi væk fra at kigge på adfærden på en gennemsnitlig dag og kigger på respondenternes vurdering 

af deres generelle adfærd. Det giver et praj om, hvorvidt det er de samme mennesker, der altid sidder ved 

spisebordet, eller om det sker mere lejlighedsvist blandt en større gruppe danskere. 

I nedstående graf ser vi, at majoriteten (70 %) sidder og spiser ved et bord fem til syv dage om ugen. De 

fleste (65 %) spiser sjældnere eller aldrig i sofaen eller bløde møbler. For 16 % af befolkningen er det dog en 

decideret vane, at de spiser i sofaen, da de gør dette fem-syv dage om ugen. 

Samtidig angiver 2 % af danskerne, at de ikke ejer et spisebord. Det betyder, at det kun er i få tilfælde, at de 

praktiske foranstaltninger afholder danskerne fra at sidde ved et bord og spise maden. 

 

Figur 23 
Vaner i forhold til måltidets rammer 
Hvor ofte man sidder i sofaen eller ved et bord, når man spiser aftensmad derhjemme. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Yngre og personer der bor alene spiser oftere i sofaen 

Der er en tydelig sammenhæng mellem sammensætningen af husstanden, og hvor ofte der spises i sofaen 

eller andre bløde møbler. Især den yngre del af befolkningen, her defineret som dem under 40 år, spiser 

langt oftere i sofaen end andre. Og det gør sig gældende både for yngre, der bor alene, hvor 44 % spiser i 

sofaen fem-syv gange om ugen, og yngre par hvor 31 % spiser i sofaen fem-syv gange om ugen. Omvendt 

er det at spise i sofaen ikke udbredt blandt børnefamilierne, idet tre ud af fire angiver, at de sjældent eller 

aldrig spiser i sofaen. 
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Figur 24 
Spiser i sofaen og husstandstype 
Hvor ofte man sidder i sofaen, når man spiser aftensmad derhjemme, fordelt på 
husstandstype. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=2306 

 

Lavindkomstgrupper spiser oftere i sofaen 

Undersøgelsen viser, at 28 % af dem, der har en husstandsindkomst på under 300.000 kr. om året spiser 

aftensmad fem-syv dage om ugen i sofa eller bløde møbler. Sammenlignet med dem, der har en 

husstandsindkomst på over 600.000 kr. om året, er det blandt dem kun 8 %, der angiver at spise i sofaen 

fem-syv dage om ugen. Sammenhængen mellem indkomst og hvor ofte man sidder i sofa eller bløde møbler 

og spiser aftensmad findes, selvom der kontrolleres for både uddannelse og alder. 

Forskellen på indkomstgrupperne kan dels forklares af forskelle i værdier og normer. I Kapitel 5 undersøger 

vi normer og idealer ved aftensmaden og finder, at dem med de laveste indkomster ikke i lige så høj grad 

mener, at det er vigtigt at sidde ved et bord og spise maden. En anden forklaring er dog også, at 4 % af dem 

i den laveste indkomstgruppe simpelthen ikke har et spisebord. Det er under 1 % i de andre grupper. 

 

Figur 25 
Spiser i sofaen og indkomstgruppe 
Hvor ofte man sidder i sofaen, når man spiser aftensmad derhjemme fordelt på 
husstandsindkomst. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=1880. ”Ønsker ikke at svare” er udeladt. 
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Længden af måltidet 

Tal fra Madindeks 2015 viste, at jo mere tid man har brugt på madlavningen, jo mere tid bruger man på 

spisningen. Måltider med flere retter, mad til gæster og mad i weekenden tager alt sammen længere tid for 

danskerne at lave. Det er også her, at de fysiske, tidsmæssige og mentale rammer er til stede til at nyde 

maden mere, blive siddende, tale over maden osv. Den betydning, der er tillagt maden i 

madlavningsprocessen, bliver med andre ord afspejlet i længden af måltidet. Tiden, det tager at spise, er 

således en vigtig indikator for prioriteringen af måltidet. 

I gennemsnit tager aftensmåltidet 28 minutter for danskerne19. Lige over halvdelen af aftensmåltiderne i 

Danmark er overstået på 15-30 minutter. Kun få (6 %) bruger over en time på at spise aftensmad på en 

gennemsnitlig dag. De lange måltider er altså noget, der reserveres til specielle lejligheder.   

Det afspejler det tidligere resultat i Kapitel 1, der viste, at langt de fleste danskere kun spiser en ret til 

aftensmad, og at det er ved særlige lejligheder f.eks. når der er gæster i weekenden, at aftensmåltidet 

kræver længere tid.  

 

Figur 26 
Længden af aftensmåltidet 
”Hvor lang tid brugte du på at spise aftensmad i går?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

De fleste er godt tilfredse med længden at måltidet 

De fleste danskere mener, at de havde god tid til at spise aftensmaden. Selvom måltidet er overstået på 

under en halv time for rigtig mange, så mener de fleste danskere altså ikke, at det har være forhastet. 

Selvom der er markant flere i den gruppe, der spiste aftensmad på under 15 minutter, der mener, at de ikke 

havde god nok tid til maden (9 % sammenlignet med 3% i gennemsnit), så er fire ud af fem i denne gruppe 

stadig tilfredse med længden af måltidet. Der er således ikke en udbredt oplevelse af fortravlethed ved 

danskernes aftensmåltider. 

                                                                                              

19 Dette tal er beregnet ved at vægte det midterste minuttal i hver kategori i Figur 26 med andelen af 
befolkningen i den pågældende kategori. I den første kategori er 15 minutter brugt som minuttal, og i den 
sidste kategori er 60 minutter brugt. 
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 Figur 27 
Aftensmåltidets længde og oplevelse af travlhed 
Enighed i udsagnet ”Jeg havde god tid til at spise aftensmad i går?” fordelt på måltidets længde. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2192. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Tilfredshed med rammerne for aftensmåltidet 

Udbredt tilfredshed med rammerne for aftensmåltidet 

Der er i befolkningen en udbredt tilfredshed med rammerne for aftensmåltiderne. Hele 86 % siger, at de er 

enige eller helt enige i udsagnet ”Jeg var tilfreds med rammerne for mit aftensmåltid i går (f.eks. selskabet, 

tidspunktet eller stedet man spiste)”. Også Madindeks 2016 viste, at danskerne også udtrykker høj 

tilfredshed, når det gælder f.eks. smag og kvalitet i den aftensmad, som de spiser. Det tyder altså på, at 

danskerne gør meget for, at deres aftensmåltider skal passe til deres behov og ønsker. 

 

Figur 28 
Tilfredshed med rammernes for måltidet 
Enighed i udsagnet: ”Jeg var tilfreds med rammerne for mit aftensmåltid i går (f.eks. 
selskabet, tidspunktet eller stedet man spiste)”. 

 

 
 Kilde: Madindeks 2017 

N=2188. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Et måltid med god tid spist ved spisebordet giver større tilfredshed 

 

 

Tilfredsheden med rammerne om måltidet påvirkes naturlig nok af de rammer, som måltidet indtages 

under. Der er en større andel, der er tilfredse med måltidets rammer, hvis det spises ved et spisebord, 

sammenlignet med hvis det spises i sofaen. At spise omkring et bord skaber altså i højere grad nogle fysiske 

rammer, som danskerne er tilfredse med. Ligeledes viser analysen, at jo længere tid der bruges på at spise 

maden, jo mere positivt vurderes rammerne om maden, som nedenstående figur viser.  

 

Figur 29 
Måltidets længde og tilfredsheden med måltidets rammer 
Enighed i udsagnet ”Jeg var tilfreds med rammerne for mit aftensmåltid i går (f.eks. selskabet, 
tidspunktet eller stedet man spiste)” fordelt på måltidets længde. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2188. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Personer, der bor med andre, er mest utilfredse med solomåltider 

Selskab med andre er også vigtigt for, at danskerne er tilfredse med rammerne. En generel analyse (ikke 

vist her) viser, at blandt dem der spiser alene, er der hele 20 procentpoint færre, der mener, at rammerne om 

måltidet var tilfredsstillende, sammenlignet med dem, der spiste i selskab med andre.  

Der er dog stor forskel, når vi skelner mellem dem, der bor med andre og dem, der bor alene. Blandt de, der 

bor med andre og spiser et solomåltid, er 17 % ikke tilfredse med måltidets rammer, hvorimod blandt de, 

der bor alene og spiser et solomåltid, kun er 3 %, der er utilfredse. De, der er vant til at spise alene, har altså 

større succes med at indrette rammerne for deres måltider på en måde, der lever op til deres ønsker og 
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behov. Bor man med andre, er man mere vant til at spise i fællesskab eller er vant til at prioritere de fysiske 

og sociale rammer for måltidet anderledes, hvorfor man bliver mere utilfreds med at spise alene. 

 

Figur 30 
Tilfredshed med solo- og fællesmåltider  
Enighed i udsagnet ”Jeg var tilfreds med rammerne for mit aftensmåltid i går (f.eks. 
selskabet, tidspunktet eller stedet man spiste).” fordelt på, om man spiste alene eller med 
med andre og om man bor alene eller med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017. 

N=2182. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Kapitel 3 
- Oplevelsen af 
aftensmåltidet 

Hovedresultater  

Hver fjerde dansker, der spiser aftensmad alene, savner selskab ved maden. Det er især de solospisere, 
der bor med andre og altså normalt er vant til at spise i selskab med andre, der savner nogen at spise 
med. Generelt oplever de solospisere, der bor alene, måltidet mere positivt, end solospisere, der bor 
med andre. 

De fleste personer kan godt lide at spise i selskab med andre, men det er dog ikke alle der ønsker 
selskab. Godt hver syvende dansker foretrækker at spise alene og hver tiende dansker føler, at det er 
stressende at spise i selskab med andre. Især dem, der bor alene, foretrækker at spise alene. 

Fællesmåltiderne opleves generelt som positive. Der er få (5-7%) der oplever konflikter og uro ved 
måltiderne, hvilket illustrerer, at danskerne gør så meget som muligt før maden overhovedet kommer 
på bordet, for at måltidet skal være en positiv oplevelse. Dem der oplever konflikter er især 
børnefamilierne, hvor hvert tiende måltid er præget af uro. Også ved de måltider hvor der ikke er god tid, 
opleves der oftere konflikter. 

Generelt oplever danskerne, at der til fællesmåltiderne helt eller overvejende bliver spist den samme 
mad, og at der altså ikke bliver serveret individuelle måltider, der tilpasses de enkelte omkring bordet.  
Blandt yngre par er der dog en tendens til, at maden er mere individualiseret. 

Resultaterne vidner således om en stærk måltidskultur i Danmark, hvor fællesskab er mere i centrum 
end maden. Det bliver bekræftet, at godt en tredjedel af danskerne mener, at godt selskab er vigtigere 
end selve maden. En femtedel mener derimod, at maden er vigtigst og resten placerer sig midt i mellem. 
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I dette kapitel fortsætter vi analysen af rammerne for aftensmåltidet med fokus på de sociale rammer. 

Nogle gange oplever man fællesskabet om måltidet som dejligt, givende og med god stemning. Andre 

gange kan der være konflikter, travlhed eller uro, der skaber måltider, hvor stemningen er knap så god. Det 

samme gør sig gældende, for måltider man spiser alene. Nogle gange kan det være dejligt ikke at skulle 

tage hensyn til andre, hvorimod man i andre tilfælde kan opleve ensomhed og savne selskab ved måltidet. 

Vi undersøger derfor, hvordan befolkningen oplever aftensmåltidet, alt efter om de spiser sammen med 

andre, eller om de spiser alene. 

De fleste gør sig stor umage for, at måltidet og dets rammer bliver så gode som overhovedet muligt. 

Allerede før man bestemmer, hvad man skal spise, og før man begynder at lave maden, tages der en masse 

hensyn. Hvem skal man spise med, hvad kan de lide, og hvad kan der gøres for, at konflikter og uenigheder 

om maden eller noget helt tredje nedtones? Det afspejler sig i, at langt de fleste er tilfredse med rammerne 

for deres måltid, som vi f.eks. så i Kapitel 2. Ligeledes fandt vi i Madindeks 2016, at kun 2 % af danskerne var 

utilfredse eller meget utilfredse med det aftensmåltid, de spiste dagen før, når det gælder smag, udseende, 

sundhed og råvarernes kvalitet. 

Selvom danskernes altså er udpræget tilfredse med deres måltider, er der dog også potentialer for mindre 

positive oplevelser. Som tallene i Kapitel 2 viste, indtages ca. en fjerdedel af alle aftensmåltider alene. 

Opfattes det at spise alene som problematisk, og har danskerne overhovedet lyst til at spise i fællesskab 

med andre? Eller er det bare et forældet ideal?  Det ser vi nærmere på i dette kapitel. 

Vi undersøger, hvilke negative oplevelser der kan være ved at spise i fællesskab med andre eller alene. Er 

der er nogle måltider, der opleves som præget af en særlig god stemning, og er der nogle situationer, hvor 

konflikter oftere opstår? Til sidst ser vi mere overordnet på, hvad danskerne mener om det at spise sammen 

i fællesskab og alene, deres ønsker til fællesmåltidet, og hvor vigtigt fællesskabet er for oplevelsen af et 

godt måltid.  
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Oplevelsen af at spise alene 

Hver fjerde, der spiser aftensmad alene, savner selskab  

Tallene i Figur 31 viser, at lige godt hver fjerde af dem, der spiser aftensmad alene er enige eller helt enige i, 

at de savnede selskab ved aftensmaden dagen før. Omvendt er 51 % uenige i, at de savnede selskab.  

Nogle gange opleves det altså som ensomt at spise alene, andre gange kan det være befriende. Det 

afspejler sig ligeledes i, at hele 80 % af dem, der spiste alene, er enige i, at det var rart, at de selv kunne 

bestemme over aftensmåltidet dagen før. Dog er en mindre andel, ca. hver sjette, der ligefrem oplever, at de 

nyder maden mere, når de spiser alene, hvorimod en tredjedel er uenige i, at de nyder maden mere, fordi de 

er spiste alene. 

 

Figur 31 
Oplevelsen af solomåltider 
”Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn, når du tænker på dit aftensmåltid i går?” 
Kun måltider der spises alene. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=552-559. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Selvom der således er en overvægt af positive oplevelser ved at spise alene, er det dog vigtigt i arbejdet 

med mad og måltider at holde sig for øje, at der er nogle grupper, der oplever at savne selskab. Ensomhed 

er et stigende problem i de danske samfund. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 5 % af danskerne føler 

ensomhed dagligt og 15 % føler ensomhed på ugentlig basis. Der er ligeledes mange initiativer, herunder 

måltidsinitiativer, der arbejder med at bekæmpe ensomhed f.eks. ”Danmark Spiser Sammen” eller 

Ældresagens besøgsvenner. Tallene her belyser dog også, at det ikke er alle solomåltider, der behøver at 

være ensomme, og at det kan være vigtigt i arbejdet med måltider og ensomhed at tage højde for, at nogle 

aspekter ved at spise alene kan være positive. 

Ensomhed ved måltidet opleves oftere i udkanten af Jylland 

Ser vi nærmere på, hvem der oplever at savne selskab ved måltidet, når de spiser alene, viser det sig, at bor 

man i udkanten af Jylland – det vil sige i Nordjylland, Vestjylland eller Syd- og Sønderjylland – er der større 

sandsynlighed for, at man savner selskab under et solomåltid. Forklaringen på dette resultat er ikke entydig 

i nærværende undersøgelse, da andre baggrundsfaktorer som f.eks. alder, uddannelse, køn eller 

husstandsindkomst ikke påvirker, om man føler sig ensom under et solomåltid. Man kan forstille sig, at 

forklaringen derfor knytte sig til forandringer i lokalsamfundene, såsom affolkning og nedlæggelse af lokale 
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tilbud eller en forskel i udbuddet af fællesskabsarrangementer i de givne områder. Det kan være relevant at 

undersøge nærmere, hvis man ønsker at arbejde med at bekæmpe ensomhed ved måltidet. 

 

Figur 32 
Oplevelse af ensomhed i forskellige landsdele 
Andele der er helt enige eller enige i udsagnet ”Jeg savnede selskab ved aftensmåltidet i 
går” fordelt på landsdele.   
Kun måltider der spises alene. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=557 

 

Dem, der bor alene, oplever solomåltidet mere positivt 

Der kan være forskel på oplevelsen af solomåltidet, alt efter om man bor alene og derved ofte spiser 

aftensmad alene, eller om man bor med andre, hvor solomåltidet er mere undtagelsen end reglen. Analysen 

viser generelt, at de solospisere, der også bor alene, er mere positive i deres oplevelse af solomåltidet.  

Solospisere der bor med andre savner i højere grad selskab. 27 % af solospiserne, der bor med andre, 

angiver, at de savner selskab. Blandt dem, der spiser alene og bor alene, siger 22 %, at de savnede selskab. 

Det kan f.eks. skyldes, at man savner resten af husstanden. At der er færre solospisere, der bor alene, der 

ikke savner selskab, kan også ses som et tegn på, at de i højere grad har vænnet sig til at spise alene og 

derfor i højere grad nyder deres eget selskab. Det er derfor også interessant, at tallene viser, at solospisere 

der bor alene, i højere grad værdsætter den frihed, det kan afføde at spise alene, hvor man selv bestemmer 

over aftensmaden. Med andre ord kan man sige, at hvis man bor alene, lærer man at værdsætte 

solomåltiderne, således at de opleves som mere positive.  

Det er dog mere tvivlsomt, om man oplever at nyde maden mere, hvis man spiser et måltid alene men er 

vant til at spise med andre. Her oplever 18 % af solospiserne, der bor med andre, at de nyder maden mere, 

når de spiser alene. Det kan være, at man oplever, at man kan fokusere mere på maden, når man ikke skal 

sidde og føre en samtale eller hjælpe børnene med at skære maden ud eller lignende. På den anden side er 

der også en større andel af solospisere, som bor med andre, der angiver det modsatte – at de er uenige i at 

nyde maden mere. Oplevelsen blandt solospisere, der bor med andre, er altså mere polariseret. 
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Figur 33 
Oplevelse af solomåltider og husstandstype 
Enighed i udsagnene alt fordelt på om man bor alene eller bor med andre. 
Kun måltider der spises alene. 

 

 
N=552-559. ”Ved ikke” er udeladt. 
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92 % 
af danskerne 
oplever en god 
stemning ved 
aftensmåltidet. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Oplevelsen af fællesmåltidet 

Udpræget god stemning ved de danske middagsborde 

Ser vi på oplevelsen af fællesmåltiderne, er det få aftensmåltider, hvor der opleves konflikter. Kun 5 % af 

deltagerne i undersøgelsen er enige i udsagnet om, at de oplevede konflikter under aftensmaden dagen før. 

Omvendt oplever langt de fleste (92 %), at der var god stemning ved aftensmåltidet. Ligeledes er det kun 7 

% der oplevede, at der ikke var ro under aftensmåltidet. Disse resultater illustrerer tydeligt, at danskernes 

strækker sig langt og gør sig umage, for at aftensmåltidet i fællesskab med andre skal blive så godt som 

muligt.  

 

Figur 34 
Oplevelsen af fællesmåltider 
”Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn, når du tænker på dit aftensmåltid i går?” 
Kun personer der spiste i fællesskab med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

 N=1602-1622. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Oftest konflikt og uro i børnefamilierne 

Der er nogle spiseselskaber, hvor danskerne i højere grad oplever konflikt og uro under måltidet. Det gælder 

især, når der er børn med til bords. Selvom familiemåltidet, som Kapitel 6 i denne undersøgelse viser, er et 

udbredt ideal i den danske madkultur, er det således relevant at huske, at familiemåltidet med børn langt 

fra er gnidningsfrit. Der er dobbelt så ofte konflikter i familiemåltidet, idet lige over hver tiende, der spiser 

aftensmad med børn, oplever, at der er konflikt ved aftensmaden. Også blandt yngre par, hvor den ene er 

under 40 år, opleves der flere konflikter end gennemsnittet. Det er altså, når man er i den fase, hvor forhold 

og familier etableres, at der også opstår flest konflikter ved bordet 
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Figur 35 
Konflikt og spiseselskab  
Enighed i udsagnet: ”Jeg oplevede konflikter eller uenigheder omkring aftensmåltidet”.  
Kun personer der spiste i fællesskab med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1602. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Samme tendens ses ved oplevelsen af ro og uro under måltidet, idet der opleves mere uro, når der spises 

med børn (12 % oplever, at der ikke er ro ved måltidet, i modsætning til 7 % i befolkningen som gennemsnit). 

Manglende ro om måltidet opleves dog også i højere grad, når man er eller har gæster (10 % oplever, at der 

ikke er ro), eller når flere voksne spiser sammen (12 % oplever, at der ikke ro). Manglende ro kan således 

også bunde i snak, hygge og generel social omgang med hinanden. 

For lidt tid til måltidet skaber grobund for konflikt 

 

 

Tallene viser en signifikant sammenhæng mellem oplevelse af at have god tid til aftensmåltidet, og om man 

har oplevet konflikter ved måltidet. Således oplever hver fjerde (24 %), at der er konflikt ved måltidet, hvis 

man ikke har god tid til at spise. Det er samtidig interessant, at analyser viser, at ”god tid” er et relativt 

begreb. Der er således ikke sammenhæng mellem, hvor lang tid man har brugt på at spise aftensmad, og 

om man har oplevet konflikt. Det handler sandsynligvis om, at man kan føle sig tidspresset, og derfor kan 

der opstå konflikter. Omvendt kan konflikterne også gøre, at man afslutter måltidet hurtigere end man ellers 

ville, hvilket derved kan give oplevelsen af, at der ikke var god nok tid. 

Danskerne oplever at spise den sammen mad ved fællesmåltiderne 

Befolkningen oplever i vid udstrækning, at det er den samme mad, der bliver spist rundt om bordet, når de 

spiser i fællesskab med andre. På trods af bekymring for fællesskabets opløsning på grund af 

individualiserede ønsker til mad i den brede samfundsdebat, oplever danskerne ikke, at deres 

aftensmåltider er helt individualiserede.  
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Der er dog væsentlige forskelle alt efter spiseselskab. Tre ud af fire angiver, at de spiste helt den samme 

mad som deres medspisere ved aftensmaden dagen før. Det er især par over 40 år, der spiser den samme 

mad, og hvor man kan forestille sig, at madpræferencer og måltidspraksisser i høj grad er blevet afstemt 

over flere år sammen. Anderledes er det blandt par under 40 år, hvor væsentlig færre angiver, at de spiste 

helt den samme mad. Det kan dels være udtryk for, at madpræferencerne i sådanne par endnu ikke flugter, 

dels være et udtryk for generationsforskelle. Yderligere analyser (ikke vist her) afslører, at andelen, der 

oplever at have spist helt det samme som deres medspisere, stiger, jo ældre man bliver. Derfor kan 

individualiseringstesen på måltidsområdet ikke tydeligt afkræftes, da de yngre generationer muligvis vil 

tage de lidt mere individualiserede måltidspraksisser med ind i de kommende familieliv. 

 

Figur 36 
Om man spiser den samme mad rundt om bordet 
”Tænk på, hvad du selv spiste til aftensmad, og hvad dem, du spiste sammen med, spiste. 
Spiste I alle den samme mad? Her tænkes både på retter og på forskellige dele af maden 
som f.eks. kød, fisk eller brød” Fordelt på spiseselskab. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1635 

 

Yderligere analyser viser, at danskere i højere grad spiser den samme mad, når de spiser i private hjem 

uden gæster (80 % spiser den helt samme mad). Er der gæster, er der lidt mere variation i måltiderne, hvor 

73 % spiser helt den samme mad. Blandt dem, der spiser på restaurant eller andet sted, spiser 53-54 % helt 

den samme mad. Der er altså en langt større accept af eller måske ligefrem norm om, at når man spiser på 

restaurant eller andet sted ude, vælger man gerne noget forskelligt, der f.eks. passer til den individuelle 

smag, eller som sikrer, at man får afprøvet en større del af restaurantens menukort.  

 

Ønsker til måltidsfællesskaber 

Udover at se på oplevelsen af de konkrete aftensmåltider har vi også undersøgt, om danskerne 

overhovedet har lyst til at spise i fællesskab med andre, om de finder det stressende, og om de vægter 

selskabet eller maden højest.  
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Hver syvende dansker foretrækker at spise alene 

 

 

De fleste danskere kan godt lide at spise i selskab med andre, men der er en mindre andel, der generelt 

fortrækker deres eget selskab ved måltiderne. Lige godt hver syvende (13 %) er enige eller helt enige i 

udsagnet ”Jeg foretrækker at spise alene”. For de danskere, der bor alene, er det hele 20 %.  

Det kan hænge sammen med, at dem der bor alene er mere vant til at spise alene og derfor i højere grad 

foretrækker det, fordi de har vænnet sig til det. Omvendt kan forklaringen også hænge sammen med, at 

nogle personer vælger at bo alene, fordi de bl.a. ikke ønsker at være sammen eller ikke oplever, at det er 

positivt at være sammen med andre under f.eks. måltidet. 

Singlehusstande er indifferente over for at spise alene 

Der er tydelig sammenhæng mellem husstandstype, og hvorvidt man angiver at foretrække at spise alene. 

Yngre under 40 år, der bor alene eller i par, foretrækker i højere grad at spise kun i deres eget selskab. 

Tydeligt er det også, at singlehusstandene er langt mere indifferente omkring hvorvidt, de fortrækker at 

spise alene eller i selskab med andre. De svarer i højere grad hverken enig eller uenig til udsagnet. Muligvis 

fordi, at de i højere grad oplever at spise alene, uden at det er en negativ oplevelse for dem, som vi så i 

tidligere analyser i dette kapitel.  

 

Figur 37 
Husstandstype og ønsket selskab 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker at spise alene” fordelt på husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2269. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Dykker vi ned i de aldersforskelle, som Figur 37 antyder, viser videre analyser, at der er signifikant 

sammenhæng mellem alder, og hvor meget man foretrækker at spise alene. Jo yngre man er, jo mere 

foretrækker man at spise alene. Men det er dog alderskategorien 26-34 år, som scorer højest, i forhold til 

hvor mange der foretrækker solomåltidet. Her er det 25 % som angiver, at de foretrækker at spise alene. 

Blandt de 18-25-årige er det 18 %. Og blandt 50-64-årige er det kun 10 %. Forskellen mellem 

aldersgrupperne findes både blandt den gruppe, der bor alene, og blandt dem der bor med andre. Der er 

dog en niveauforskel da dem, der bor alene, generelt har syv-ti procentpoint højere andel, der foretrækker 

at spise alene.   

Usunde madvaner er en mulig barriere for fællesskab om maden 

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor nogen generelt foretrækker at spise alene, mens andre gerne 

vil spise i selskab med andre. Ens livssituation, tidligere oplevelser, opdragelse og fysiske og mentale 

sundhed kan alt sammen spille ind på oplevelsen af og ønsker til fællesskab. 

Her kan vi gå i dybden med et enkelt aspekt af disse forklaringer, da vi i undersøgelsen har spurgt til 

respondenternes egen vurdering af, hvor sunde deres madvaner er. Analyserne i Figur 38 viser, at dem der 

vurderer deres egne madvaner til ikke at være sunde i langt højere grad end resten af befolkningen 

foretrækker at spise alene.   

 

Figur 38 
Foretrækker at spise alene og sundhed i madvaner  
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker at spise alene” fordelt over hvor sunde madvaner, 
man mener, man har. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2275. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Forklaringerne på denne sammenhæng kan være mange og handler sandsynligvis om mange forskellige 

bagvedliggende forhold, der både påvirker madvaner og lysten til at spise i fællesskab med andre som 

f.eks. psykiske eller sociale udfordringer. Sammenhængen er dog værd at fremhæve, da den netop kan 

være en udfordring for arbejdet med sundere madvaner. Undersøgelser (inklusiv nærværende rapport) 

dokumenterer, at man generelt set spiser bedre, længere og sundere, når man spiser i fællesskab med 

andre. Det er således relevant i arbejdet med de danskere, der rent faktisk har brug for f.eks. hjælp til en 

sundere livsstil, at der findes tiltag og interventioner, der både henvender sig til dem, der ønsker sig og kan 

overskue andre menneskers selskab, og til den gruppe, der foretrækker at være alene i forbindelse med 

måltiderne.  
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Hver tiende dansker finder det stressende at spise med andre 

 

 

Det er ikke alle danskere, der kan lide at spise i fællesskab med andre. Nogle føler ligefrem, at det en 

negativ oplevelse. I alt er det lidt mere end hver tiende dansker, der føler, at det er stressende at spise i 

selskab med andre. Ser vi på dem, der foretrække at spise alene, er der 49 % der føler, at det er stressende 

at spise i selskab med andre. Oplevelsen af ubehag i større spiseselskaber kan altså være en af 

forklaringerne på, hvorfor 13 % af danskerne foretrækker at spise alene. 

Det er især yngre personer, der finder det stressende at spise med andre. 16 % i gruppen mellem 18 og 25 

år og 24 % i gruppen mellem 26 og 35 år føler det stressende at spise med andre. For dem over 65 år er det 

kun 4 %. Også uddannelse og husstandsindkomst har en indflydelse, idet den del af befolkningen med kun 

grundskole og den del med de laveste indkomster udgør de største andele af dem, der føler det stressende 

at spise i selskab med andre, 16 % i begge tilfælde. 

 

Godt selskab eller god mad 

En anden måde at undersøge danskernes forhold til fællesskab om maden er at se på, hvordan de vægter 

det gode selskab over for maden. Vi ved fra undersøgelsen i Madindeks 2015, at danskerne vægter smag 

højest i det gode måltid, men at måltidet er hjemmelavet og tilberedt af friske råvarer også er vigtigt for 

danskerne. At måltidet spises i selskab med andre, er der færre der synes er vigtigt. Som ovenstående 

analyse har vist, er det dog de færreste, der ligefrem foretrækker at spise alene, og samværet om maden 

betyder uden tvivl meget for danskerne oplevelse og tilfredshed med måltidet.   

I denne undersøgelse har vi derfor spurgt danskernes direkte om de synes, at godt selskab er vigtigere end 

selve maden. Det kan være et kompliceret og svært spørgsmål at svare på, da det jo i høj grad er 

kontekstafhængigt og afhængigt af, hvordan maden og selskabet er i en given måltidssituation. Alligevel 

mener vi, at det kan give et prej om, i hvilket omfang danskerne vægter og prioriterer de to forhold ved 

måltidet.  

  

11 % 
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 49 % 
af de, der foretrækker at spise 
alene, finder det stressende at 
spise med andre. 
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32 % 
af danskerne 
mener, at godt 
selskab er 
vigtigere end selve 
maden.  

Kilde: Madindeks 2017 
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Godt selskab vejer lidt tungere end maden, især i familier 

Danskerne er generelt splittede i spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for måltidet – maden eller selskabet. 

En tredjedel peger på selskabet, omvendt er en femtedel uenige i dette. Resten lægger sig i midten. Det er 

især yngre familier, enten yngre par eller familier med børn under 18 år, der synes, at selskabet er vigtigere 

end selve maden. Blandt ældre, der bor i par eller alene, er der en mere ligelig fordeling. Generelt er det gode 

selskab mindre vigtig for dem, der bor alene. 

 

Figur 39 
Husstandstype og prioritering af selskab 
Enighed i udsagnet: ”For mig er godt selskab vigtigere end selve maden” fordelt på 
husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2244. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Det gode selskab er vigtigst for kvinder og personer under 34 år 

 

37 % 
af kvinderne finder godt 
selskab vigtigere end selve 
maden. 

 28 % 
af mændene finder godt 
selskab vigtigere end selve 
maden. 

 39 % 
af dem mellem 26 og 34 år 
finder godt selskab vigtigere 
end selve maden. 

 

Der er også køns- og aldersforskelle i, hvem der vægter det gode selskab. Det er især kvinder og yngre 

personer under 35 år, der mener, at selskabet er vigtigere end maden.  

Forklaringerne på, hvorfor det netop er disse grupper (kvinder, unge, børnefamilier og generelt dem der bor 

med andre), der syntes, at selskabet er vigtigere end maden, kan være flere. F.eks. er nogle af disse grupper 

mere vant til at spise i større selskaber (f.eks. familien og flere i husstanden) og har derfor muligvis flere 

positive oplevelser med dette.  
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Unges oplevelser og ønsker til fællesskabet er splittede 

De unge er dog ekstra interessante her, fordi, som analyser i dette kapitel viste, at blandt dem der bor alene, 

er det de unge der har den højeste andel, der spiser med andre på en gennemsnitlig dag. Derved er de unge 

bedre end de andre aldersgrupper til at opsøge og dyrke madfællesskaber, på trods af at de bor alene. Det 

er dog ligeledes blandt de unge under 35 år, at der er den største andel af personer, der syntes, at det er 

stressende at spise med andre.  

Disse resultater bekræfter et billede af de unges måltidskultur som splittet, i den forstand at de som gruppe 

både ønsker og dyrker mere samvær og fællesskab ved måltidet og samtidig oftere finder dette selskab 

stressende og ønsker at spise alene. Om det er en ungdomskultur, der er under forandring, eller om det i 

mange generationer har været sådan, at ungdomsgenerationerne præges af store forskelle, splittelse og 

modsatrettede ønsker og vaner, kan denne undersøgelse ikke sige noget om. I stedet kan det påpeges, at 

det er en vigtig indsigt, der skal tages højde for i arbejdet med unges mad- og måltidskultur. 
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Kapitel 4 
- Mediebrug under 
aftensmåltidet 

  

  

Hovedresultater 

Medier såsom fjernsyn, telefon, computer osv. er en hyppig gæst ved danskernes middagsborde. På en 
gennemsnitlig dag benytter halvdelen af alle danskere et eller flere medier, mens de spiser aftensmad. 
Det mest populære er at se fjernsyn, hvilket næsten to ud af fem gør under aftensmaden. Især hvis man 
spiser aftensmad i sofaen er brugen af fjernsynet populært, da hele ni ud af ti, der spiser i sofaen, ser 
fjernsyn imens. Telefon og tabletbrugen er ikke specielt udbredt ved de danske middagsborde, idet kun 
5 % af deltagerne i undersøgelsen angiver at have brugt telefon under aftensmåltidet dagen før. 

Når der er børn med til aftensmaden, er fjernsynet oftere slukket, og der bruges generelt færre medier. 
Det gælder dog ikke telefoner. Der er en større andel af aftensmåltiderne, hvor børn er til stede, hvor 
minimum én om bordet bruger sin telefon. 

Underholdning ved middagsbordet er ikke med til at afhjælpe den ensomhed, som de, der spiser alene, 
føler. Der er lige så mange der savner selskab, når de spiser alene og bruger medier, som hvis de ikke 
bruger medier.  

Der er en stærk holdning blandt danskernes om, at god bordskik er ikke at bruge medier som telefon, 
tablet og computer ved bordet, og at underholdning som f.eks. fjernsyn eller film ikke er nødvendigt ved 
middagsbordet. Dem der spiser aftensmad, hvor der er medier tilstede, har dog ikke et udtalt ønske om, 
at der ikke var blevet brugt medier. De, der rent faktisk bruger medier i en konkret spisesituation, ser 
altså ikke noget større problem ved det faktiske mediebrug. Det er i stedet på det værdimæssige plan, 
at danskerne ser et problem med medieforbruget. 
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Medier såsom fjernsyn, telefoner, tablets eller radio fylder meget i de fleste danskeres hverdag. Også 

omkring mad, madlavning og måltider. Madindeks 2015 viste, at danskerne i høj grad henter inspiration og 

opskrifter på internettet. Smarttelefoner og tablets er altså hos mange med i køkkenet. I dette kapitel 

undersøger vi, i hvor høj grad medierne også har en plads som en del af måltidet. I den offentlige debat 

udtrykker f.eks. samfundsforskere, debattører og psykologer ofte bekymring for brugen af medier under 

måltidet20. Som lektor Johannes Andersen formulerer bekymringen: ”… fjernsynsstationerne og de andre 

elektroniske medier [er] med venlige og spændende tilbud med til at undergrave måltidets fællesskab” 21. 

Kritikken lyder altså på, at medierne ødelægger fællesskabet omkring måltiderne og fjerner 

opmærksomhed fra selve maden. Det kan betyde, at den fælles samtale omkring måltidet har svære vilkår, 

eller at der indtages langt mere mad, end der behov for22. 

I dette kapitel ser vi på danskernes mediebrug under aftensmåltidet, samt i hvilke måltidssituationer og 

hvilke spiseselskaber medierne fylder mest. Vi undersøger også befolkningens holdning til brugen af medier 

under måltidet. Sluttelig undersøges trenden med at tage billeder af maden og poste dem på sociale 

medier. 

 

Danskernes mediebrug under aftensmåltidet 

Ved lidt over halvdelen af aftensmåltiderne i Danmark (54 %) bliver der brugt medier på en gennemsnitlig 

dag. Det vil sige, at der minimum er én ved bordet, der har brugt et medie under maden. Det kan f.eks. være 

at se fjernsyn, høre musik, eller at der er en i selskabet, der sidder og sms’er. Det kan være i kortere eller 

længere tid, og der kan også være flere forskellige slags medier i brug samtidig.   

Ser vi på den enkelte dansker, i stedet for selve selskabet omkring middagsbordet, er det 51 % af 

danskerne, der bruger medier på en gennemsnitlig dag. Det er en lille stigning siden 2015, da Madindeks 

2015 viste, at 48 % af danskerne brugte medier under aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag. Dog er 

antallet af medier i undersøgelsen udvidet i 2017, hvilket kan forklare noget af forskellen23. 

 

                                                                                              

20 Mortensen, M. 2017. ”Online når der spises aftensmad: Særligt forældre har svært ved at lægge mobilen 
væk”. Berlingske.  

Nygaard, E. 2014. ”Måltidet er et opgør med egoismen”. Kristelig Dagblad.  

21 Andersen, J. 2014. ”Rundt om bordet. Trængte måltider og moderne livsformer”. Forlaget hovedland. 

22 Ritzau. 2011. ”En million spiser foran tv”.  

23 I dette års Madindeks er brug af telefon eller tablet nuanceret til tre forskellige kategorier, hvor der kun var 
én kategori i 2015. Yderligere er det at høre musik inkluderet som mediebrug i dette års undersøgelse. 
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51 % 
af danskerne 
bruger medier 
under 
aftensmåltidet på 
en gennemsnitlig 
dag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Fjernsynet er det mest brugte medie under måltidet 

Figur 40 viser andelen af befolkningen, der benytter sig af forskellige medier under aftensmåltidet. Det mest 

populære er at se fjernsyn. 37 % af danskerne ser fjernsyn eller film under måltidet.  

At se fjernsyn er så udbredt, at der er langt ned til andenpladsen, som er at høre musik under maden, hvilket 

5 % af danskerne gør på en gennemsnitlig dag. 

 

Figur 40 
Mediebrug ved danskernes middagsbord 
”Foretog du dig noget af følgende, mens du spiste aftensmad i går?” 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203. Respondenter kunne afgive flere svar. 

 

78Der bruges oftest medier under solomåltiderne og hos par under 40 år 

 

39 % 
af dem, der spiser aftensmad 
med andre, bruger medier 
under måltidet på en 
gennemsnitlig dag. 
 

 87 % 
af dem, der spiser aftensmad 
alene, bruger medier under 
måltidet på en gennemsnitlig 
dag. 
 

  

 

Der knytter sig forskellige normer og måder at agere på ved bordet i forskellige spiseselskaber. Det 

illustreres tydeligt af den stærke sammenhæng mellem, hvem man spiser sammen med, og om der bruges 

medier under måltidet. Blandt dem der spiser alene, er det hele 87 %, der har brugt minimum ét medie under 

aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag. Til sammenligning er det kun 26 % af dem, der spiste med børn 

under 18 år, der bruger medier ved et gennemsnitligt aftensmåltid. 
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Figur 41 
Spiseselskab og medie- og fjernsynsbrug 
Andele, der bruger et medie, og andele, der ser fjernsyn eller film under aftensmåltidet fordelt på 
spiseselskab. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Andelen af personer, der ser fjernsyn eller film er inkluderet i andelen af personer, der bruger en eller flere former for medier. N=2203. 

 

Fjernsynet slukkes ikke altid, når der kommer gæster 

 

14 % 
af aftensmåltiderne, hvor der 
var gæster til stede, var 
fjernsynet tændt under 
middagen. 

 46 % 
af måltiderne uden gæster var 
fjernsynet tændt under 
middagen. 

  

 

Når danskerne enten er gæster i andres hjem eller selv har gæster derhjemme, bruger de i mindre grad 

medier under måltidet. 24 % af dem, der har eller er gæster bruger medier under aftensmåltidet på en 

gennemsnitlig dag. Det er dog langt lavere end de måltider, hvor der ikke er gæster, da 59 % her bruger 

medier på en gennemsnitlig dag. Selvom størstedelen af danskerne slukker for fjernsynet, når der er gæster, 

er det dog stadig tændt ved ca. hvert syvende gæstemåltid. Medier er altså ikke fuldstændig udelukkede, 

når danskerne spiser sammen med andre end dem, de bor i husstand med.  

På trods af at danskerne altså har en stærk fællesskabskultur omkring måltidet, og i vid udstrækning ønsker 

at prioritere fællesskabet, kan dette altså, for en stor dels vedkommende, altså godt foregå med fjernsynet 

tændt eller med andre medier med til bords. 

Færre med høje indkomster bruger medier under måltidet  

Der er en stærk sammenhæng mellem husstandsindkomsten, og om der bruges medier under 

aftensmåltidet. For dem med de højeste indkomster er andelen, der har brugt minimum et medie under 

aftensmåltidet dagen før, lavest. Disse sammenhænge er signifikante, selvom der kontrolleres for både 

alder og uddannelse, og kan altså ikke forklares med, at dem med de laveste indkomster også er yngst eller 

har lavest uddannelse.  
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Forklaringen hænger i stedet delvist sammen med, at dem med de lavere husstandsindkomster har en 

større sandsynlighed for at spise alene, fordi de også oftere bor alene. Selvom der kontrolleres for, om man 

bor alene eller ej, er der signifikante forskelle mellem dem med de højeste og de laveste 

husstandsindkomster. Blandt dem, der bor med andre og har en husstandsindkomst under 300.000 

kr./årligt, har 57 % brugt medier ved aftensmåltidet dagen før. Dette er kun 37 % blandt dem, der bor med 

andre og har en husstandsindkomst på over 600.000 kr./årligt. Det tyder på, at der er nogle holdninger til, 

hvordan måltidet skal forløbe eller nogle forskellige måltidspraksisser, der adskiller dem med et højt og lavt 

indkomstniveau. Forskellige værdier i forhold til, hvad god bordskik er, undersøger vi nærmere i Kapitel 5. 

Det interessante er her, at disse forskelle ikke ses i lige så høj grad blandt dem, der bor alene. Her er 

andelen, der bruger medier, høj (mellem 72 % og 78 %) for alle indkomstgrupperne. Når man bor alene, og 

derfor oftere spiser alene, er det således ikke lige så nødvendigt eller muligt at opretholde de normer og 

værdier, der ellers er herskende i grupper med forskellige socioøkonomiske ressourcer. Det tyder på, at når 

der ikke er et socialt fællesskab og derved nogen at opretholde disse værdier og normer sammen med, 

bliver de praktiske forhold såsom solomåltidssituationer mere bestemmende for brugen af medier.  

 

Figur 42 
Mediebrug og husstandsindkomst 
Andele der på en gennemsnitlig dag bruger minimum ét medie under aftensmåltidet fordelt på 
husstandsindkomst. 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=1788. ”Ønsker ikke at svare” er udeladt. 

 

Yngre bruger oftere medier under måltidet 

Ikke overraskende er det de yngre generationer under 35 år, der har den største andel, der bruger medier 

under aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag. Disse forskelle i medieforbrug skyldes især, at de unge 

oftere bruger deres mobiltelefon under måltidet (se Figur 45).   

De ældste over 65 år ser ikke helt så ofte fjernsyn under måltidet som andre (32 % af dem over 65 år mod 

37 % i gennemsnit). De ældre hører i stedet lidt oftere radio under måltidet (7 % af dem over 65 år mod 3% 

blandt dem under 25 år) og læser også lidt oftere avis eller bog (4 % af dem over 65 år mod 1 % blandt dem 

under 25 år). 
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Figur 43 
Mediebrug og alder 
Andele der på en gennemsnitlig dag bruger minimum ét medie under aftensmåltidet fordelt på alder. 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=2203 

 

Medier bruges oftest under aftensmåltider i København og Østjylland 

Der er forskelle i mediebrugen ved aftensmaden, når vi ser henover landet. Det er oftest ved aftensmåltider i 

hovedstaden (57 %) og i Østjylland (55 %), at der bruges medier ved middagsbordet. Mindst populært er 

brugen af medier på Fyn. Disse resultater er signifikante, selvom der testes for alder, husstandsindkomst og 

urbanitet. En nærmere analyse af sammenhængen mellem urbanitet og brugen af medier viser dog, at der 

er færre danskere, der bruger medier under måltidet, hvis de bor på landet (46 %) eller i en mindre provinsby 

(45 %) sammenlignet med dem, der bor i en stor by (53 %). 

 

Figur 44 
Mediebrug og landsdele 
Andele der på en gennemsnitlig dag bruger minimum ét medie under aftensmåltidet fordelt på landsdele. 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 
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Brugen af telefon under måltidet 

Mobiltelefonen bruges ved hvert 12. måltid 

Danskerne mener i vid udstrækning, at telefonen ikke hører til ved middagsbordet. Som analyser i Kapitel 5 

viser, mener 76 % af danskerne, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at der ikke bruges telefon, tablet eller 

computer ved bordet, når man spiser i selskab med andre.  

Undersøgelsen her viser, at 5 % af befolkningen bruger deres telefon eller tablet i løbet af aftensmåltidet på 

en gennemsnitlig dag. Hvis vi også medregner de måltider, hvor der er andre ved måltidet, der bruger 

telefon eller tablet, kommer vi op på 8 % af måltiderne. Det vil sige, at ved hver 12. aftensmåltid bliver der 

brugt telefon i kortere eller længere tid af minimum én af de tilstedeværende. I dette tal er medtaget både 

dem der taler i telefon, dem der bruger telefonen i kort tid til f.eks. at vise billeder og sende sms, og dem der 

bruger den i længere tid til f.eks. at slå ting op på internettet eller være på sociale medier. 

I lyset af den offentlige debat og bekymringen om brugen af mobiltelefoner og andre skærme ved måltidet 

er dette tal overraskende lavt. Det kan umiddelbart have to forklaringer:  

1) Enten er danskerne faktisk ret gode til at pakke telefonen væk lige i det tidsrum, hvor de sidder og spiser 

maden. For den gennemsnitlige dansker på en gennemsnitlig dag drejer det sig om ca. 28 minutter, hvor der 

spises aftensmad, og hvor telefonen således ikke bruges.  

2) Eller også er telefonen blevet så integreret en del af de flestes hverdag og måde at være på, tænke på og 

agere på, at det ikke længere registreres bevidst, om der bruges telefon ved bordet eller ej. Det betyder, at 

mobilbrug ikke kan opfanges i en undersøgelse som denne, hvor respondenterne bedes huske, hvad de 

foretog sig under aftensmåltidet dagen før. Eller at de ikke opfatter det som at bruge telefon, at man f.eks. 

hurtigt tjekker den. 

For at minimere respondenternes tvivl om, hvad det vil sige at bruge telefonen under måltidet, har vi i denne 

undersøgelse delt brugen af mobiltelefon op i to: 1) Om man talte i telefon, brugte telefon eller tablet i kort 

tid eller 2) Om man brugte den i længere tid. Derved har vi givet respondenterne mulighed for at 

differentiere deres mobiltelefonbrug og på den måde forsøgt at opfange det mere flygtige mobilbrug under 

måltidet.  

Alligevel er det kun 5 % af danskerne og ved 8 % af måltiderne, at der ifølge deltagerne i undersøgelsen 

bruges mobiltelefon. Det kan tyde på, at danskernes faktisk er ret gode til at begrænse brugen.  

Unge bruger oftest mobiltelefon under aftensmåltidet 

Ikke overraskende er det de unge under 35 år, der oftest bruger mobiltelefonen under aftensmåltidet. De 

bruger den dobbelt så ofte (11 %) som gennemsnittet (5 %). Telefonen bruges også i denne gruppe, 

ligesom i de andre aldersgrupper, for det meste i kort tid under måltidet til f.eks. at sende sms’er eller vise 

billeder. 
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Figur 45 
Brug af telefon under aftensmåltidet og alder 
Andele der bruger telefon i kortere eller længere tid fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Telefon er oftere fremme ved bordet, når der er børn til stede 

 

11 % 
Ved så stor en andel af 
aftensmåltider med børn til 
stede, bliver der brugt telefon 
på en gennemsnitlig dag. 

 8 % 
Ved så stor en andel af 
aftensmåltider uden børn, 
bliver der brugt telefon på en 
gennemsnitlig dag. 

 4 % 
Ved så stor en andel af 
aftensmåltider med par over 40 
år, bliver der brugt telefon på 
en gennemsnitlig dag. 

 

Da denne undersøgelse bygger på svar fra voksne danskere over 18 år, har vi ikke information om, hvor ofte 

børn bruger telefon eller medier generelt under måltidet. Derfor må vi se på, hvad der sker ved de måltider, 

hvor der er børn til stede.  

Ser vi på, om der overhovedet blev brugt telefon ved bordet, enten af respondenten eller en af dem, han eller 

hun spiste sammen med, viser det sig, at der oftere bruges telefon under måltidet, når der også er børn 

under 18 år tilstede. Analyser viser dog, at det ikke er respondenten selv, der oftere bruger mobiltelefonen. 

Det er nemlig kun 4 % af dem, der spiser aftensmad med børn under 18 år, der selv bruger telefon under 

måltidet på en gennemsnitlig dag. I stedet er det en eller flere af dem, som vedkommende spiser sammen 

med, der bruger telefon ved bordet. 

Brugen af telefon ved måltider med børn adskiller sig således fra f.eks. fjernsynet, idet der er færre der ser 

fjernsyn, når der er børn tilstede. Dog er er fjernsyn stadig mere udbredt ved måltider med børn tilstede (19 

%) end brugen af telefon og/eller tablet (11 %).   
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Mediebruget under solomåltider 

Mediebruget er stort ved solomåltiderne 

 

  

Ved solomåltiderne er det meget udbredt at bruge medier. Det er kun 13 % af danskerne, der slet ikke 

bruger medier, mens de spiser aftensmad, hvis de spiser alene. Fjernsyn er det mest populære medie ved 

solomåltiderne, hvor to ud af tre, der spiser alene, ser tv eller film, mens de spiser. Ved hvert tiende 

aftensmåltid bruger solospiserne telefon eller tablet.  

 

 

Ved solomåltiderne kan der skelnes mellem solomåltider, for dem der bor alene, og for dem der bor med 

andre, da der kan være forskellige praksisser tilknyttet solomåltider for dem, der er vant til disse, og for dem 

hvor det i højere grad er et tilfælde på en given dag. Der er dog ingen forskel i, hvor stor en andel, der bruger 

medier i de to situationer. Det tyder på, at det at spise alene er en særlig måltidssituation, hvor 

underholdning er et must, og det påvirkes ikke af, om man er vant til at spise med andre eller ej. 

87 % 
af dem, der spiser aftensmad 
alene, bruger medier under 
måltidet på en gennemsnitlig 
dag. 

 66 % 
af dem, der spiser aftensmad 
alene, ser tv eller film under 
måltidet på en gennemsnitlig 
dag. 

 9 % 
af dem, der spiser aftensmad 
alene, bruger telefon under 
måltidet på en gennemsnitlig 
dag. 

Figur 46 
Solomåltider og brug af medier 
”Foretog du dig noget af følgende, mens du spiste aftensmad i går?” 
Kun solomåltider. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=568. Respondenter kunne afgive flere svar. 
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Mediebrug fjerner ikke ensomhed ved solomåltiderne  

Man kunne forstille sig, at mediebruget under solomåltiderne hænger sammen med, at man savner selskab 

under måltidet og derfor tyer til underholdning. Resultaterne tyder dog ikke på, at underholdning ved 

middagsbordet afhjælper ensomheden i særlig stor grad. Lidt flere er uenige i udsagnet om, at de savnede 

selskab ved aftensmåltidet dagen før. Andelen, der er enige i at de savnede selskab, er dog lige så stor, når 

danskerne spiser alene og bruger medier (23 %), som når de spiser alene og ikke bruger medier (24 %).   

 

Figur 47 
Mediebrug og savn af selskab 
Enighed i udsagnet: ”Jeg savnede selskab ved aftensmåltidet i går” fordelt på man 
brugte medier eller ej. 
Kun solomåltider. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=557. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Mediebrug og måltidets fysiske rammer 

Sofaen og fjernsynet er bedste venner 

Når danskerne spiser aftensmad i sofaen, ser mere end ni ud af ti fjernsyn eller film samtidig (92 %). Sofa og 

tv-kiggeri hænger altså næsten uløseligt sammen, også under middagsmaden. Om danskerne vælger 

sofaen for at kunne se fjernsyn, eller om de ser fjernsyn, når nu de alligevel sidder i sofaen, kan 

undersøgelsen ikke besvare. Det er dog værd at bemærke, at det at se fjernsyn under middagen ikke kun er 

henlagt til sofaen og de bløde møbler. Det er 23 % af dem, der sidder ved et bord og spiser aftensmad, der 

ser fjernsyn imens. 

Når danskerne ser fjernsyn med andre under maden, sker det oftere ved et bord, end når de ser 

fjernsyn alene  

 

 

Der er forskel på måltidssituationen og dens rammer, alt efter om man spiser alene foran fjernsynet, eller om 

man spiser med andre foran fjernsynet. Der er en større andel, der spiser ved et bord, når de ser fjernsyn 

sammen med andre, end hvis de ser fjernsyn, når de spiser alene. Man kan dermed sige, at spiser man 

sammen med andre, beholder måltidet i højere grad en mere formel form, hvor man spiser måltidet ved 

bordet, selvom man ønsker at se film eller tv imens. 

 

Tilfredshed med mediebrug under måltidet 

Danskerne ser ikke medieforbruget under måltidet som et problem 

Generelt synes de danskere, der bruger medier under måltidet, ikke, at mediebruget er et problem. Selvom 

danskerne altså generelt mener, at telefon, computer og andre skærme ikke hører til måltidet, er de ikke 

utilfredse med det konkrete mediebrug. Hvis der var blevet brugt medier ved aftensmaden dagen før, enten 

af respondenten selv eller nogen af dem, respondenten spiste aftensmad med, har vi spurgt om, hvorvidt de 

ønskede, at der ikke var blevet brugt medier. Kun et fåtal på 13% er enige i dette. Over halvdelen er uenige, 

hvilket tyder på, at der generelt er tilfredshed med den konkrete mediebrug. 

Tilfredsheden med den konkrete oplevede mediebrug er størst blandt de danskere, der spiser aftensmad 

alene. Kun 8 % af disse ville ønske, at de ikke havde brugt medier under måltidet. Blandt dem, der spiser 

med andre, er der en lidt mere udbredt skepsis mod mediebrugen. Her er det godt hver sjette der synes, at 

det er et problem. Det er dog stadig 46 %, som ikke oplevede mediebrugen som et problem.  

 

33 % 
af dem, der spiste alene og så 
fjernsyn, sad ved et bord. 

 49 % 
af dem, der spiste med andre 
og så fjernsyn, sad ved et bord. 
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Figur 48 
Tilfredshed med mediebrug og selskab 
Enighed i udsagnet: ”Jeg ville ønske, at der ikke var blevet brugt medier under 
aftensmåltidet i går” fordelt på om man spiste alene eller med andre. 
Kun måltider, hvor der blev brugt medier. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=1156. Kun måltider, hvor der blev brugt medier. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Utilfredshed med brug af medier er størst, når der er børn til stede 

Ser vi nærmere på spisesituationen og det selskab, der spises sammen med, er det især, når der er børn 

med til aftensmaden, eller når flere voksne spiser sammen, at flere er kritiske over for mediebrugen. Det er 

altså både sådan, at der ikke bruges medier lige så ofte, når børnene er tilstede (med undtagelse af 

telefon), og at de, der så rent faktisk har brugt medier under måltider med børn, i højere grad end andre er 

kritiske over for dette.   

Selvfølgelig skal man holde sig for øje, at der stadig er en overvægt af dem, der har spist med børn og brugt 

medier, der ikke ser noget problem heri. Tallene illustrerer dog den form for hierarki, der er blandt 

måltidssituationerne, hvor måltider med børn forventes at holde mere på formerne og i højere grad leve op 

til normer og værdier. 

 

Figur 49 
Utilfredshed med brug af medier afhænger af selskabet 
Enighed i udsagnet: ”Jeg ville ønske, at der ikke var blevet brugt medier under 
aftensmåltidet i går” fordelt på spiseselskab. 
Kun måltider, hvor der blev brugt medier. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1156. Kun måltider, hvor der blev brugt medier. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Danskerne ønsker i mindre grad, at der bruges medier, når der er gæster 

 

 

Som vi tidligere er kommet ind på, er også gæstemåltidet en særlig type måltid, hvor normerne skærpes, og 

måltidet får fastere form. Hvor vi tidligere i kapitlet ser, at der generelt, når der er gæster på besøg, i mindre 

grad bliver brugt medier, ser vi også, at utilfredsheden, hvis der bliver brugt medier, er større ved 

gæstemåltidet. Generelt er der ikke den store modstand mod mediebrug ved måltider uden gæster. Her 

ville hver tiende (12 %) ønske, at der ikke var blevet brugt medier. Blandt gæstemåltiderne, hvor der blev 

brugt medier, er der mere modstand mod mediebruget. Her ville hver fjerde (26 %) ønske, at der ikke var 

blevet brugt medier.  

 

Iscenesættelsen af måltidet på sociale medier 

Det er ikke længere bare ens venner og familie, man taler om mad med. Med de sociale medier har mad og 

måltider fået en hel ny formidlingskanal, og der deles i stor stil billeder og derved oplevelser af alt muligt 

forskellig slags mad. Mad og måltider er altså ikke bare noget, der foregår hjemme i privaten, men noget 

der har fået sit eget liv på sociale medier.   

 

 

Trenden med madbilleder er synlig for de fleste, der befærder sig på de sociale medier. Dog udgør trenden 

en meget lille del af den samlede danske befolknings ageren omkring mad og medier. Kun 3 % af 

respondenterne i undersøgelsen angav, at de havde taget et billede af deres mad dagen før. Af dem havde 

60 % postet billedet på de sociale medier. Det svarer til, at ca. 1,7 % af danskerne mellem 18 og 80 år 

poster billeder af deres mad på sociale medier på en gennemsnitlig dag. Da denne befolkningsgruppe 

udgør ca. 4,37 millioner danskere, svarer det til, at der i gennemsnit pr. dag er ca. 75.000 danskere, der 

26 % 
af danskerne, der var eller 
havde gæster til aftensmad på 
en gennemsnitlig dag, ønsker, 
at der ikke var blevet brugt 
medier. 

    

3 % 
tog et billede af deres 
aftensmåltid på en 
gennemsnitlig dag. 

 60 % 
af dem der tager billeder af 
aftensmåltidet, poster dem på 
de sociale medier (f.eks. 
Instagram, Snapchat eller 
Facebook). 
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lægger et eller flere billeder af deres aftensmad ud på de sociale medier. På et år bliver det således til over 

27 millioner posts af madbilleder, hvilket illustrerer disse billeders massive tilstedeværelse på de sociale 

medier.  

Da antallet, der har taget billeder af maden og postet dem, er meget lille i undersøgelsen, er det ikke muligt 

at lave videre analyse af f.eks. køn, alder eller regionsforskelle. Der er dog nogle tendenser til, at unge oftere 

tager billeder af deres mad. Andelen, der tager billeder, er også større, hvis man spiser i selskab med andre, 

eller hvis man angiver, at man har gjort sig mere umage med måltidet, end man plejer. Disse forskelle er dog 

tendenser, da de ikke kan kontrolleres statistisk på grund af det lille antal. 
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Del 2 
Generelle 

måltidstendenser 
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Kapitel 5 
- Normer og idealer om 
måltidet 

 

Hovedresultater 

At sige ’tak for mad’, og at man sidder ved et bord og spiser maden, er i den danske befolknings øjne de 
to vigtigste bordskikke. Fire ud af fem danskere mener, at det er vigtigt at følge disse bordskikke. At 
telefoner, computere osv. skal pakkes væk ved middagsbordet, er danskerne også udbredt enige om. 
Der er ligeledes enighed om, at det ikke er vigtigt at bede bordbøn, og at underholdning ved bordet i 
form af fjernsyn eller film ikke er vigtigt, når man spiser sammen med andre. Der er mere uenighed om, 
hvorvidt man skal tale om maden, om man skal spise den samme mad, eller om der skal tages 
individuelle hensyn 

Der er overordnet set rimelig stor sammenhæng mellem danskernes ideer om god bordskik, og den 
måde de rent faktisk opfører sig ved middagsbordet. Dog skiller mediebrug sig ud, da det ikke er 
værdierne om underholdning og brugen af telefon ved måltidet, der er bestemmende for mediebruget, 
men i stedet selve måltidssituationen (om man spiser alene eller med andre).  

Deler man danskerne op i dem, der overordnet set går meget op i bordskik og regler, og dem, der går 
mindre op i det, viser det sig, at ca. en femtedel af danskerne har løse normer om bordskik, og en 
sjettedel har faste normer om bordskik. Resten placerer sig i midten. Disse normer om bordskik hænger 
tæt sammen med, hvordan måltidet udspiller sig. Selvom der kan være forskellige ritualer, der er mere 
eller mindre relevante i de bestemte situationer, så betyder f.eks. løsere normer, at der generelt spises 
mere i sofaen, at spisevanerne generelt er mere usunde, at der er mindre ro om bordet, og at der oftere 
bruges medier, når der spises aftensmad. 

Det kan være udfordrende for de danskere, der ikke følger det store flertals gennemsnitlige normer, at 
indgå i sociale fællesskaber om maden. Således er der en overvægt blandt danskere med løsere 
normer om bordskik, som foretrækker at spise alene, og som føler det stressende at spise i fællesskab 
med andre. 

Idealer om, hvad det gode måltid består i, siger noget generelt om, hvad befolkningen madkulturelt 
lægger vægt på og ønsker at prioritere i forhold til indhold, struktur og rammer for måltidet. Det mest 
udbredte måltidsideal, som over halvdelen af danskerne tilslutter sig, er idealet om det hjemmelavede 
måltid, der er tilberedt af friske råvarer, og som spises sammen med andre. Ca. hver femte dansker 
tilslutter sig enten et måltidsideal, der udpeger et traditionelt varmt måltid med kød, sovs og kartofler 
som det gode måltid, eller et sundt fedtfattigt måltid med mange grøntsager. Kun få mener, at et måltid 
med mange retter og et højt gastronomisk niveau er idealet for det gode måltid.  
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 Måltidet har en socialiserende funktion. Det er ved måltidet, at nogle af de mest grundlæggende værdier i 

en familie bliver overgivet fra voksen til barn. Her lærer man at være en del af et fællesskab, man lærer at 

konversere, at tage hensyn til og være opmærksom på andre. I de fleste hjem gælder særlige regler og 

ritualer om middagsbordet, hvor en bestemt adfærd forventes. Det er ikke noget, man nødvendigvis tænker 

over til hverdag, men når man f.eks. rejser til andre lande, eller når man får børn, bliver de uskrevne regler 

ofte tydeligere. I nogle madkulturer er det i orden at slubre og bøvse, mens det for mange i Danmark ses 

som uhøfligt. I nogle hjem og i nogle måltidssituationer må man gå fra bordet, når man er færdig, hvor man i 

andre skal blive siddende, til alle er færdige. 

Men hvad er egentligt god bordskik for danskerne? Hvilke normer for god opførsel ved bordet har 

danskerne? Og hvilken rolle spiller disse normer og værdier for danskernes måltider?  

Det ser vi nærmere på i dette kapitel, hvor vi undersøger befolkningens værdier i forhold til regler og ritualer 

ved måltidet. Vi undersøger, hvilke grupper af danskere, der har løsere og fastere normer om bordskik. 

Desuden ser vi på, om det at have faste eller løsere normer om bordskik hænger sammen med den måde, 

man spiser aftensmad på og oplevelsen af måltidet. Til sidst i kapitlet ser vi også nærmere på, hvilke 

overordnede idealer om det gode måltid danskerne har med hensyn til struktur og rammer, og vi beskriver 

forskellige segmenter af danskere alt efter deres måltidsideal. 

 

Regler og ritualer ved middagsbordet 

Gennem 14 udsagn har vi målt danskernes værdier, i forhold til hvilke regler og ritualer, der er vigtige at 

overholde ved middagsbordet, når man spiser i selskab med andre. Vi har valgt at fokusere på det fælles 

måltid, da det især er i samværet med andre, at værdier og normer om f.eks. det gode måltid bliver sat i spil 

og udlevet. Som analyserne i dette Madindeks viser, gælder der for de fleste danskere andre værdier og 

praksisser for måltidet, når de er i selskab med andre sammenlignet med at være alene.  

Danskerne synes, at man skal sige ’tak for mad’ 

Befolkningen er generelt enige om, hvilke regler og ritualer, der de vigtigste, og hvilke der slet ikke er vigtige. 

Det ritual flest tilslutter sig er at sige ’tak for mad’. Det, mener hele 81 % af danskerne, er meget vigtigt eller 

vigtigt. At man sidder ved et bord og spiser maden, er også en vigtig norm for de fleste danskere (80 %). 

I alt er der syv regler og ritualer om bordskik, som befolkningen er rimelig enige om vigtigheden af. Det drejer 

sig om de fem første og de to sidste udsagn i nedenstående Figur 50. Ved disse udsagn er over to 

tredjedele af danskerne enige i, at de er vigtige ritualer (udsagn 1-5) eller slet ikke er vigtige (udsagn 

13+14). 

Udover at der skal siges tak for mad, og at man skal sidde ved et bord, er danskerne er enige om, at man 

ikke må bruge telefon ved bordet, at man skal vente med at spise, til alle sidder ved bordet, og at man skal 

blive siddende, til alle er færdige. Desuden er danskerne enige om, at det at bede bordbøn før maden ikke er 

vigtigt, og at det heller ikke er vigtigt, at der er underholdning ved måltidet som f.eks. fjernsyn.  

De ritualer og regler, som danskerne er mere uenige om, er, hvorvidt det er vigtigt, at der er ro ved måltidet, 

at der tages hensyn til individuel smag, at man taler om manden, og om det er vigtigt at sige velbekomme, 

bon appetit eller lignende. Også det æstetiske ved måltidet såsom om der er dækket pænt op med dug og 

blomster, og om maden skal serveres i fade og skåle fremfor gryder og pander, er danskerne uenige om.   
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81 % 
af danskerne 
synes, at det er 
vigtigt, at man 
siger ”tak for mad”. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Figur 50 
Danskernes normer om bordskik 
”Hvor vigtigt synes du følgende er, når du spiser i selskab med andre?” 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=2256-2290. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Danskerne efterlever i nogen grad værdierne om bordskik 

Om danskerne rent faktisk lever op til deres værdier om måltidet, kan besvares delvist i nærværende 

undersøgelse. I fem tilfælde har vi undersøgt en faktisk ageren ved måltidet, der kan sammenholdes med et 

af holdningsspørgsmålene om regler og ritualer. Disse er: om man sidder ved et bord og spiser, om man 

spiser den samme mad, generel mediebrug under måltidet, brug af telefon under måltidet og ro om 

måltidet. 

Vi har analyseret disse nærmere ved at se på, hvor stor en andel, der har en måltidspraksis, der efterlever 

den pågældende regel eller ritual på en gennemsnitlig dag. Det har vi delt op, alt efter om det var et måltid i 

fællesskab med andre eller et solomåltid. På den måde tager vi højde for, at fællesmåltider og solomåltider 

er forskellige måltidspraksis, og at det netop er fællesmåltider, vi har spurgt til i holdningsspørgsmålene om 

bordskik. 

Der er tydelig sammenhæng mellem danskernes værdier, og hvordan de agerer ved måltidet. De danskere 

der mener, at en given regel eller et ritual ved måltidet er vigtigt, har i de fleste tilfælde også langt større 
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sandsynlighed for at efterleve dette på en gennemsnitlig dag. Således er der f.eks. 78 % af dem der synes, 

det er vigtigt at spise ved et spisebord, der gør det på en gennemsnitlig aften. Til sammenligning er det kun 

45 % der sidder ved et spisebord, blandt dem der ikke synes, det er vigtigt at sidde ved et bord.  

Andelen af danskere, der efterlever de regler og ritualer, de selv mener er vigtige, er ved fællesmåltider 

generelt høj – mellem 78-97 %. Det vil sige, at i fællesskab med andre gør danskerne sig umage for at følge 

de regler og ritualer for måltiderne, der er udbredt fælles enighed om. Anderledes ser det ud ved 

solomåltiderne. Der er stadig en stærk sammenhæng mellem, om man synes reglen er vigtig eller ej, og 

sandsynligheden for at efterleve den. Men generelt er der en lavere andel, der efterlever værdierne om 

bordskik. 

Underholdning ved solomåltiderne på trods af værdier  

Underholdning ved måltidet skiller sig dog ud her, idet der ikke nogen sammenhæng mellem, om man er 

enig i værdien, og om man bruger medier. Ved solomåltiderne bruger dem, der mener, at underholdning ved 

måltidet ikke er vigtig, i lige så høj grad medier, som dem der synes, at underholdning er vigtigt.  

Sagt på en anden måde: For dem, hvor underholdning er vigtig, er måltidssituationen underordnet. De 

bruger medier, lige meget om de spiser i selskab med andre eller alene. For den store gruppe, for hvem 

underholdning ikke er vigtig, er det måltidssituationen, der afgør, om de bruger medier eller ej. Når disse 

spiser aftensmad alene, er der således stor sandsynlighed for, at de bruger medier, selvom deres værdier 

ikke understøtte dette. Når det gælder brugen af medier og underholdning ved bordet, er 

måltidssituationen altså vigtigere end værdierne.  

 

Tabel 2 
Efterlevelse af værdier om bordskik 

Norm Tilslutning til normen Andel der efterlever normen på en gennemsnitlig dag.  

  Fællesmåltider Solomåltider 

Sidde 
ved bord 

Vigtig at man sidder ved et 
bord og spiser 

78 % spiste ved bord 50 % spiste ved et bord 

 

 

Ikke vigtigt at man sidder 
ved et bord og spiser 

45% spiste ved et bord 37 % spiste ved et bord 

Samme 
mad 

Vigtigt at man spiser den 
samme mad 

83 % oplevede, at alle 
spiste helt den samme 
mad  

Ikke relevant 

 Ikke vigtigt at man spiser 
den samme mad 

62 % oplevede, at alle 
spiste helt den samme 
mad 

Ikke relevant 

Under-
holdning 

Vigtigt at der er 
underholdning ved måltidet 

80 % brugte medier 86 % brugte medier 

 Ikke vigtigt at der er 
underholdning ved måltidet 

28 % brugte medier 83 % brugte medier 
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Ikke 
telefon 

Vigtigt at der ikke bruges 
telefon, tablet eller 
computer 

3 % brugte telefon, tablet 
eller computer 

14 % brugte telefon, tablet 
eller computer 

 Ikke vigtigt at der ikke 
bruges telefon, tablet eller 
computer 

13 % brugte telefon, tablet 
eller computer 

39 % brugte telefon, tablet 
eller computer  

Ro om 
måltidet 

Vigtigt at der er ro om 
måltidet 

84 % oplevede ro ved 
aftensmåltidet 

91 % oplevede ro ved 
aftensmåltidet 

 Ikke vigtigt at der er ro om 
måltidet 

75 % oplevede ro ved 
aftensmåltidet 

79 % oplevede ro ved 
aftensmåltidet 

 

Normer om bordskik  

Der kan være mange grunde til, at måltiderne i dagligdagen ikke nødvendigvis lever op til værdierne for god 

opførsel. At afdække disse grunde vil kræve en mere kvalitativ analyse, der ikke er mulig her. Derfor går vi i 

analysen ikke i dybden med hver enkel af de undersøgte regler og ritualer. I stedet fokuserer vi på de 

samlede udsagn og undersøger, hvad det betyder for måltidet, at nogle personer er mere ’strikse’ og går op 

i mange regler og ritualer ved bordet, hvorimod andre er mere ’afslappede’ omkring måltidets form og 

rammer. Vi undersøger altså, hvem der mener, at mange forskellige regler og ritualer er vigtige – og hvem 

der har mere løse normer om bordskik og kun syntes, at få eller ingen af de undersøgte regler og ritualer er 

vigtige. Derefter ser vi på, hvordan det at have fastere eller løsere normer indvirker på forskellige 

måltidssituationer. 

Et indeks over hvor vigtige regler om bordskik er for danskerne 

De listede udsagn i Figur 50, om hvad der er vigtigt ved måltidet, afdækker hver især forskellige aspekter af 

normer for god og rigtig opførsel ved måltidet. En nærmere analyse af disse – ved hjælp af en såkaldt 

faktoranalyse – viser dog, at de fleste af udsagnene afspejler en endimensionel bagvedliggende faktor. 

Derfor samler vi 11 af de 15 udsagn i et indeks, der på et overordnet plan måler, hvor meget man går op i 

bordskik på en skala fra 1 til 5. Det indeks kalder vi her ’normer om bordskik’.  

Med udgangspunkt i dette indeks har vi udarbejdet en kategorisk variabel, der skelner mellem dem der har 

henholdsvis løse, gennemsnitlige og faste normer. Med denne kategorisering viser det sig, at hver femte (21 

%) har løse normer om bordskik. De fleste (64 %) ligger i midterkategorien. De sidste 15 % går meget op i 

regler og ritualer ved bordet og har faste normer om bordskik. 
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Figur 51 
Løse og faste normer om bordskik 
Andele af danskere, der har faste, gennemsnitlige og løse normer. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2234 

 

De 11 udsagn fra Figur 50, der er med i indekset, er listet i nedenstående Tabel 3, hvor detaljer om indekset 

ligeledes præsenteres. 

 

Tabel 3 

Indeks over danskernes normer om bordskik 

Variable - At der bliver sagt velbekomme, værsgo eller bon appetit 
- At der bliver sagt tak for mad 
- At alle sidder ved bordet, før man begynder på maden 
- At man bliver siddende ved bordet, til hele selskabet er færdig med at spise 
- Maden serveres på fade eller i skåle 
- At bordet er dækket fint med f.eks. dug, blomster eller stearinlys 
- At der er ro omkring måltidet/lavt støjniveau 
- At der ikke bruges telefon, tablet eller computer ved bordet 
- At man sidder ned ved et spisebord og spiser maden 
- At der bliver talt om maden, f.eks. om hvordan den smager, eller hvordan den er 

lavet 
- At man spiser den samme mad 

 
Udsagnene er lagt sammen og omskaleret til en skala fra  
1-5 (1:Slet ikke vigtigt – 5: Meget vigtigt) 

Minimum 1 = Meget løse normer 

Maximum 5 = Meget faste normer 

Gennemsnit 3,47 

Løse normer Scorer 1 -3 på indekset.  Udgør 21 % 

Gennemsnitlige 
normer 

Scorer 3,01 – 4 på indekse. Udgør 64 % 

Faste normer 

 

Scorer 4,01-5 på indekset. Udgør 15 % 

 

Udsagnene har internt høj korrelation (Cronbachs alpha =0,82). Dette betyder, at respondenterne generelt 

svarer ens på spørgsmålene, således at har man stærke normer om bordskik, vil man have større 
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sandsynlighed for at svare ’Vigtig’ eller ’Meget vigtigt’ til de forskellige udsagn. Ligeledes har man højere 

sandsynlighed for at svare ’Ikke vigtigt’ på udsagnene, hvis man har løsere normer om bordskik.  

I indekset er udsagn om bordbøn, underholdning ved middagsbordet, og om der tages individuelle hensyn 

ikke medtaget, da disse ikke korrelerer med de andre udsagn. Selvom f.eks. bordbøn, ud fra et teoretisk 

argument, er en norm om en bordskik, er det ikke særlig udbredt i Danmark og passer dermed ikke ind i et 

samlet indeks over befolkningens normer om bordskik. Udsagnene om underholdning ved middagsbordet 

og individuelle hensyn falder ligeledes uden for den samlede forståelse af løsere og fastere normer om 

bordskik og vil i stedet blive analyseret hver for sig i det følgende. 

 

Hvem har faste og løse normer om bordskik? 

Familier med større børn og ældre går mest op i normerne om bordskik 

Overordnet viser analysen, at unge har markant andre værdier for, hvordan man skal opføre sig end ældre, 

og de tillægger opførslen ved det fælles måltid nogle andre værdier. Jo ældre man er, jo større er 

sandsynligheden for, at man har faste normer om bordskik. Andelen, der har løse normer, falder også 

markant med alderen.  

Det kan både være et udtryk for generationsforskelle, hvor de ældre generationer er vokset op i en tid, hvor 

der blev krævet mere disciplin omkring måltidet, som de så har taget med sig gennem livet. En anden 

forklaring er, at man generelt udvikler mere faste normer for, hvad man synes er okay at gøre, når man bliver 

ældre og f.eks. selv har stiftet familie. 

 

Figur 52 
Normer om bordskik efter husstandstype og alder 
Andele der har løse, gennemsnitlige og faste normer fordelt på alder, og hvilken type husstand man 
bor i. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=2228-2234. 
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Forskellene inden for husstandstyperne understøtter netop forklaringen om, at aldersforskellene hænger 

sammen med, om man har fået børn og gennemlevet et stadie i livet som børnefamilie. Næst efter de ældre 

over 40 år er det børnefamilierne med større børn, der har den største andel med faste normer (15 %). Det 

tyder på, at danskerne holder på formerne ved måltidet, også efter at børnene er blevet store og flyttet 

hjemmefra.  

Det interessante er dog, at dem der er del af en børnefamilie med små børn på seks år eller mindre, har den 

mindste andel med faste normer (6 %). Det vil sige, at det er ikke bare er det at være børnefamilie, der gør, 

at normerne skærpes i forhold til opførsel ved bordet. Der er grænser for, hvad man kan bede mindre børn 

om i forhold til bordskik, hvorimod der kan stilles større krav til de ældre børn. Det smitter af på forældrenes 

holdninger til, hvad der er god bordskik, som generelt er mere striks i familierne med ældre børn. 

Sønderjyderne og vestjyderne går mere op i bordskik 

Syd- og sønderjyder og vestjyder ønsker mere form på måltidet end andre – de har den laveste andel med 

løse normer og den største andel med faste normer om bordskik. Også fynboerne har en større andel med 

faste normer om bordskik. I disse områder finder befolkningen det altså mere vigtig end andre steder, at 

man overholder regler og ritualer og f.eks. siger tak for mad og velbekomme, at alle sidder, før man 

begynder osv. 

Disse forskelle er også signifikante, når andre baggrundsvariable holdes konstante f.eks. urbanitet. Det 

handler altså ikke om, at det er, fordi man bor på landet, at man går mere op i bordskik og ritualer. Det tyder 

på, at de regionale forskelle i normer om bordskik i stedet knytter sig til forskellige måltidskulturer landsdele 

imellem. Det kan f.eks. forklare, hvorfor syd- og sønderjyderne, som Kapitel 2 viste, oftere sidder ved et 

spisebord og spiser aftensmad. Syd- og sønderjyderne har andre og fastere normer om bordskik, der gør, 

at flere i denne gruppe mener, at man skal holde på formerne ved aftensmaden, og derfor sidde ned ved et 

bord og spise. 

 

Figur 53 
Normer om bordskik og landsdele 
Andele der har løse, gennemsnitlige og faste normer fordelt på, hvilken landsdel man 
bor i. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2234 
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Erhvervsfagligt og langt uddannede har fastere normer om bordskik 

Uddannelse spiller også en vigtig rolle, for om man har faste eller løsere normer om bordskik. Dem med 

videregående uddannelse og dem med erhvervsfaglig uddannelse har den største andel med faste normer 

og den laveste andel med løse normer.  

Sociologiske studier har vist, at netop de langt uddannede og de erhvervsfagligt uddannede har forskellig 

smag og præferencer inden for mad, forbrug og måltider24. Det behøver således ikke at være af de samme 

grunde og være de samme regler, som de to uddannelsesgrupper går op i. En nærmere analyse af de 

forskellige udsagn viser da også, at dem med videregående uddannelse i højere grad går op i, at der tages 

individuelle hensyn, og at rammerne for måltidet er de rigtige – at man sidder ved et bord, at der er ro, og at 

der serveres i fade og skåle. Det er altså populært sagt mere ’klassiske dyder’, de langt uddannede går op i. 

Dem med erhvervsfaglig uddannelse går til gengæld mere op i, at man skal spise den samme mad, og at 

man skal opføre sig på bestemte måder som f.eks. at sige velbekomme og tak for mad.  

 

Figur 54 
Normer om bordskik og uddannelse 
Andele der har løse, gennemsnitlige og faste normer fordelt efter ens højeste 
uddannelsesniveau. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2234 

 

Betydningen af normer om bordskik for 
måltidspraksisser  

Vi har tidligere i dette kapitel set på, om der var sammenhæng mellem det, danskerne siger er vigtigt for 

dem, og det de rent faktisk gør ved måltidet. Der kiggede vi på enkelte udsagn om regler og ritualer, og i 

hvilken grad de blev efterlevet i det gennemsnitlige aftensmåltid. I det næste kigger vi lidt mere overordnet 

på, hvad det betyder for måltidet at have løsere og fastere normer.  

                                                                                              

24 Stamer, N. 2016. “The Social Dynamics of Food Consumption – Exploring the Role of Values, Taste and 

Social Class” PhD-afhandling. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 

Bourdieu, P. 1984. “Distinction”. Routledge. New York and London. 
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Personer med faste normer om bordskik spiser sjældnere i sofaen 

Ikke overraskende så spiser de danskere der har løsere normer om aftensmåltidet langt oftere i sofaen 

sammenlignet med dem med gennemsnitlige og faste normer. Kun 8 % af dem med faste normer spiser i 

sofaen fem-syv dage om ugen, hvorimod det er fem gange så mange (25 %) blandt dem med løse normer. 

Sammenhængen er også signifikant, selvom der kontrolleres for f.eks. husstandstype, uddannelse, køn, 

husstandsindkomst og landsdel. 

 

Figur 55 
Normer om bordskik og hvor ofte man spiser i sofaen 
”Når du spiser aftensmad derhjemme, hvor ofte sidder du i sofaen, lænestolen, sengen 
eller andre bløde møbler og spiser aftensmad?” fordelt på løse eller faste normer om 
bordskik. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2234 

 

Personer med løse normer benytter i højere grad medier under måltidet 

Halvdelen (48 %) af dem med løse normer om bordskik, og som spiste med andre, benyttede medier under 

middagsmåltidet på en gennemsnitlig dag. Det gør kun en tredjedel (28 %) af dem, der har faste normer om 

bordskik, og som spiste med andre. 

Helt strikse er de danskere, der har faste normer, dog ikke. Af dem, der spiste med andre og har faste 

normer om bordskik, havde hver femte (22 %) et fjernsyn kørende ved middagsbordet. Ikke overraskende 

var dette tal højere blandt dem med løse normer og som spiste med andre, her var det nemlig 39 %, der så 

fjernsyn. 

Personer med faste normer spiser i højere grad hjemmelavet mad 

Der er sammenhæng mellem madens tilberedningsprofil en gennemsnitlig dag, og hvor meget man går op i 

bordskik. Forskellene handler især om, hvorvidt maden er helt hjemmelavet eller tilberedt med nogle 

færdiglavede elementer. Danskere med faste normer er mere tilbøjelige til at spise helt og aldeles 

hjemmelavet mad, hvor dem med løsere normer i højere grad benytter sig af færdiglavede elementer, når 

de laver mad derhjemme. At have et mere afslappet forhold til, hvad man kan og ikke kan tillade sig ved 

måltidet, har altså en sammenhæng med, hvad man kan tillade sig i madlavningen. Når man har slækket på 

normerne om opførsel ved måltidet, er der således en tendens til, at der også slækkes på, hvor helt 

hjemmelavet maden skal være.  
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Noget af sammenhængen kan dog forklares af baggrundsvariablene alder og uddannelse, som både 

hænger sammen med, hvilken slags mad man oftest spiser og normerne om bordskik. Der er dog stadig en 

væsentlig forskel mellem dem med faste normer og løse normer på andelen, der laver hjemmelavet mad, 

når der kontrolleres for alder og uddannelse. 

 

Figur 56 
Madens tilberednings profil og normer om bordskik 
Hvor hjemmelavet eller færdigkøbt maden er fordelt på normer om bordskik 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2126 

 

Fastere normer hænger sammen med sundere madvaner 

Ens normer om bordskik korrelerer med, hvor sunde man vurderer sine egne madvaner til at være. Blandt de 

danskere, der har løse normer, er der en langt større andel (25 %), der svarer, at deres madvaner til dels 

eller slet ikke er sunde, sammenlignet med dem med faste normer (10 %). Det er selvfølgelig ikke sådan, at 

en bestemt bordskik i sig selv medfører sunde vaner. Det siger dog noget om, hvordan man prioriterer 

måltider og derved sin mad, ligesom vi så det i ovenstående analyse af sammenhængen mellem om maden 

er hjemmelavet og normerne om bordskik. 

 

Figur 57 
Selvvurderet sundhed og normer om bordskik 
”Synes du, at dine madvaner er sunde?” 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=2234 
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Normer om bordskik skaber roligere rammer om måltidet og færre konflikter 

Der er signifikante sammenhænge mellem, hvor faste normer om bordskik man har, og om man oplevede ro 

ved bordet. Det samme gør sig gældende, i forhold til om man oplevede konflikter. Dem med løse normer 

oplever i mindre grad, at der er ro ved måltidet, og i højere grad at der er konflikter ved måltidet. Selvom 

andelen, der oplever uro og konflikter, generelt er lav, er der altså dobbelt så stor sandsynlighed for at 

opleve uro eller konflikter, hvis man har løse normer, sammenlignet med hvis man har faste normer. Disse 

forskelle er også signifikante, når der testes for f.eks. om man spiste alene eller med andre, og om man 

spiste med børn eller ej. 

 

Figur 58 
Ro om måltidet og normer om bordskik 
Enighed i udsagnene fordelt på normer om bordskik. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=1566-2123. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Løsere normer kan virke stressende for den sociale fællesspisning 

Nedenstående Figur 59 viser, at der er sammenhæng mellem ens normer om bordskik, og henholdsvis om 

man oplever det stressende at spise i fællesskab med andre, og om man foretrækker at spise alene. Blandt 

dem, der har løsere normer, er det næsten dobbelt så mange, der foretrækker at spise alene, og som 

oplever stress, når de spiser med andre, sammenlignet med dem med gennemsnitlige eller faste normer. 

Det er dog interessant her, at der ikke er en lineær sammenhæng. Det er ikke sådan, at jo fastere normer 

man har, jo mere positivt oplever man det at spise med andre. Der er faktisk en lille smule flere af dem med 

faste normer, der ikke ønsker at spise i fællesskab med andre, og som finder det stressende at spise med 

andre, sammenlignet med gruppen med gennemsnitlige normer om bordskik. 

Disse tal kan muligvis være med til at forklare, hvorfor der er nogle danskere, der ikke har en positiv 

indstilling over for måltider i fællesskab. Hvis ens normer, om hvordan man opfører sig ved bordet, falder 
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uden for det store flertals normer, så kan fællesmåltider opleves som svære at indgå i. Værst er det altså for 

dem med løse normer, der i højere grad oplever det negativt i forhold til fællesmåltider, at deres mere 

’afslappede’ forhold til bordskik og samvær ikke harmonerer med andres. 

 

 Figur 59 
Normer om bordskik og at spise i fællesskab 
Enighed i udsagnene fordelt på normer om bordskik. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=2191-2216. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Danskerne måltidsidealer  

Madindeks 2015 undersøgte, hvilke forhold, danskerne mente, skulle være opfyldt for at opnå et godt 

måltid. Det blev undersøgt ud fra 33 spørgsmål, der undersøgte, hvor vigtigt danskerne fandt bl.a. det, at 

maden smager godt, at spise med andre, at have rigeligt med mad, eller det at måltidet er fedtfattigt. En 

faktoranalyse viste, at besvarelsen grupperede sig i fire forskellige underliggende faktorer, som altså 

afslørede fire forskellige idealer for det gode måltid. Disse idealer gav vi i Madindeks 2015 fire navne: Det 

sunde måltid, familiemåltidet, det traditionelle måltid og det gastronomiske måltid. 

Her præsenterer vi, hvordan danskerne fordeler sig på disse fire idealer for det gode måltid. Data i denne 

analyse er indsamlet i forbindelse med Madindeks 2016 i perioden 27. september – 11.oktober 2016, men 

præsenteres først her, da det bedre passer ind i temaet for Madindeks 2017 om måltidet. 
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Måltidsideal Definition 

 

Det sunde måltid Et godt måltid består af sund, fedtfattig mad, med 
mange grøntsager. 

Familiemåltidet Et godt måltid er et hjemmelavet måltid, med friske 
råvarer, som man sidder ned med andre og spiser. 

Det traditionelle måltid  Et godt måltid er et traditionelt, varmt måltid med 
f.eks. kød, sovs og kartofler, hvor der er nok at 
spise. 

Det gastronomiske måltid Et godt måltid har et højt gastronomisk niveau og 
indeholder gerne flere retter. 
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55 % 
mener, at et godt 
måltid er hjemme-
lavet, med friske 
råvarer, hvor man 
sidder med andre 
og spiser. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Det gode måltid er hjemmelavet og nydes sammen med andre 

Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vælge, hvilken af de fire måltidsidealer der bedst passer 

på deres opfattelse af det gode måltid. Over halvdelen af danskerne vælger idealet om familiemåltid, hvor 

det gode måltid karakteriseres som ”et hjemmelavet måltid med friske råvarer, som man sidder ned med 

andre og spiser”. Dette ideal handler både om indhold og struktur i form af den hjemmelavede mad med 

friske råvarer og rammerne, idet man sidder ned og nyder måltidet sammen med andre.  

En femtedel finder det vigtigere med et sundt og fedtfattigt måltid med mange grøntsager. Ligeledes er der 

en femtedel, for hvem et traditionelt måltid med kød, sovs og kartofler, hvor der er rigeligt at spise, er 

vigtigst. Det gastronomiske måltidsideal med et højt gastronomisk niveau og flere retter er kun idealet for 

en lille gruppe på 4 % af befolkningen. 

 

Figur 60 
Danskernes måltidsideal 
”Hvilket af følgende udsagn passer bedst på, hvad du ser som et godt måltid?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Data indsamlet i 2016. N=2069. 

 

Nordjyderne foretrækker det traditionelle måltid i højere grad end resten af landet 

I alle landsdele er idealet om familiemåltidet, det som flest tilslutter sig, men der er betydelige regionale 

forskelle i fordelingen af idealerne. I hovedstaden er det hele 61 %, der ser familiemåltidet som idealet for 

det gode måltid.  

I Nordjylland mener knap hver tredje (30 %), at det gode måltid karakteriseres ved det traditionelle måltid. 

Generelt er idealet om det gastronomiske måltid næsten ikke-eksisterende i Vestdanmark, men i 

Østdanmark er der 5-6 %, der vægter dette ideal højest. Idealet om den sunde mad har størst tilslutning i t i 

Vestjylland, hvor 27 % vælger dette måltidsideal frem for de andre 

Der er ingen signifikante forskelle i forhold til urbanitet. Skillelinjerne i forhold til måltidsidealer er dermed 

ikke mellem by og land men er i stedet mere et udtryk regionale madkulturelle forskelle, der gør sig 

gældende.  
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Figur 61 
Måltidsidealer i landsdelene 
Andele med forskellige måltidsidealer fordelt på landsdele 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Data indsamlet i 2016. N=2069. 

 

Det traditionelle måltidsideal findes på tværs af aldersgrupper  

Et overraskende fund er, at idealet om den traditionelle mad stort set er ens på tværs af alder. Det er altså 

ikke kun den ældre generation, der ser måltidet, hvor der er rigeligt med mad i form af kød, sovs og kartofler, 

som idealet.  

Familiemåltidsidealet finder størst opbakning hos de 35-49-årige, hvilket ikke overrasker, da det netop er 

her, at mange har etableret deres egen familie med børn. Generelt er det dog tydeligt, at der ikke er store 

forskelle mellem aldersgrupperne, hvilket tyder på, at det er andre sociale forhold end forskellige 

generationers forskellige måltidsværdier, der gør sig gældende i forhold til måltidsidealer. 

 

Figur 62 
Måltidsidealer og alder 
Andele med forskellige måltidsidealer fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Data indsamlet i 2016. N=2068. 
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Kvinder vil have familiemåltidet - mænd foretrækker oftere det traditionelle måltid 

Det mest populære måltidsideal er familiemåltidet både for mænd og for kvinder. Der er dog en signifikant 

større andel af kvinder, der tilslutter sig familiemåltidsidealet. Mændene foretrækker til gengæld i langt 

højere grad det traditionelle måltid. Mere end dobbelt så mange mænd som kvinder angiver, at det er det 

måltid, der bedst beskriver deres ideal. 

Derudover er det interessant, at idealet om den sunde mad er nogenlunde lige udbredt blandt mænd og 

kvinder. Det er altså ikke kun kvinderne, der ellers har tendens til at gå mere op i sundhed og madvaner, der 

idealiserer den grønne fedtfattige mad. 

 

Figur 63 
Mænd og kvinders måltidsidealer 
Andele af mænd og kvinder der har forskellige idealer om det gode måltid. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Data indsamlet i 2016. N=2069. 
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28 % 
mænd synes, et 
godt måltid er et 
traditionelt, varmt 
måltid med kød, 
sovs, kartofler og 
nok at spise. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Det traditionelle måltid er vigtigere hos dem med kortere uddannelse  

Danskere med kun grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse vægter det traditionelle måltid højere end 

andre. De højtuddannede vægter derimod familiemåltidet højere som ideal.  

Danskere med grundskoleuddannelse er den gruppe, hvor flest ser det gastronomiske måltid med flere 

retter og højt niveau som det gode måltid. Det er overraskende, da man ellers ofte forbinder mad med høj 

gastronomisk værdi med dem, der har flere økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer, og bedre er i 

stand til at forbruge denne mad. En forklaring på denne sammenhæng kan være, at det gode måltid for den 

gruppe, der har det gastronomiske måltid som idealet, er noget, der spises ude af huset på restaurant. 

Generelt går denne gruppe ikke lige så ofte ud og spiser, har andre undersøgelser vist. Men når de så gør 

det, er det ofte på grund af en speciel lejlighed. Det gode måltid bliver her et sjældnere prioriteret, men dog 

vigtigt gastronomisk (restaurant) måltid. 

 

Figur 64 
Måltidsidealer og uddannelse 
Andele af personer med forskellige uddannelsesbaggrunde, der har forskellige idealer om det 
gode måltid. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Data indsamlet i 2016. N=2069. 

 

12%

16%

24%

25%

62%

57%

49%

52%

21%

26%

20%

21%

4%

2%

7%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Videregående uddannelse

Gymnasial uddannelse

Grundskole

Erhvervsfaglig uddannelse

Traditionel mad Familiemåltidet Sund mad Det gastronomiske måltid



Madkulturens Madindeks 2017 

108/195 

Kapitel 6 
- Kostprincipper og 
selvvurderet sundhed 

  

  

Hovedresultater 

En tredjedel af alle danskere følger et eller flere kostprincipper. Det mest udbredte er at spise fedtfattig 
mad, som en femtedel angiver at de gør. Derefter følger slankende og sukkerfri mad, idet godt hver 11. 
dansker følger et af disse to kostprincipper. Det er især ældre, højtuddannede og kvinder, der følger et 
kostprincip. 

Danskerne vurderer dem selv til at være overvejende sunde, og de fleste vurderer også deres 
madvaner til at være sunde eller overvejende sunde. Ser vi på de konkrete måltider, som danskerne 
spiser til aftensmad, mener over halvdelen, at de spiste et sundt måltid på en gennemsnitlig dag. Kun 14 
% mener ikke, det var sundt. 

De unge under 35 år vurderer generelt deres måltider som mindre sunde, også selvom der tages højde 
for, hvilken slags mad, der bliver spist. Både inden for den hjemmelavede mad og den færdigkøbte mad, 
mener færre unge sammenlignet med ældre, at deres mad er sund. Det tyder både på substantielle 
forskelle i valg af mad inden for færdigkøbt eller hjemmelavet mad, men også på mulige forskelle i 
opfattelsen af hvornår noget er sundt eller usundt. 

Der er nogle måltidspraksisser, der i højere grad understøtter det, som befolkningen opfatter som sund 
mad. Det vigtigste er uden tvivl at lave maden selv i stedet for at spise færdigkøbt mad. Maden er dog 
også oftere usund i danskernes øjne, hvis man spiser i sofaen eller spiser foran fjernsynet. Her spiller det 
ind, at der oftere spises takeaway og drikkes sodavand og andre søde drikke, da det påvirker, at 
danskerne opfatter maden som usund. 

De solospisere, der bor med andre, spiser også mere usundt. Når de danskere, der bor med andre, 
spiser alene, gør det solomåltidet til et exceptionelt måltid, hvor det usunde er mere tilladt. Det samme 
gør sig gældende ved gæstemåltidet, hvor der også slækkes på kravene til sundhed, og maden 
vurderes til mindre sund i danskernes øjne. 
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Det er ikke tilfældigt, at netop sunde kostvaner og det at tabe sig er i fokus i disse år, da Danmark, ligesom 

resten af den vestlige verden, har oplevet en markant stigning i andelen af befolkningen, der er 

overvægtige. Andelen af svært overvægtige (BMI>30) steg fra 5,6 % i 1987 til 14,1 % i 201325. Problemet 

med svær overvægt er, at der medfølger forhøjet risiko for en række sygdomme, herunder 

hjertekarsygdomme og diabetes.  Det estimeres, at 430.000 danskere vil leve med type2-diabetes i 2030 – 

det er en markant stigning fra de 230.000, der levede med sygdommen i 201526. 

Livsstilsfaktorer såsom manglende motion og usunde madvaner fremhæves ofte som de vigtigste årsager 

til overvægt, men forskningen viser også, at overvægt kan skyldes mange andre ting. Forskning i ernæring 

forsøger til stadighed at afdække både de fysiske, genetiske, psykiske og sociale årsager til overvægt. 

I den offentlige debat, i pressen og de mere kulørte blade tilbydes danske forbrugere en lang række af 

tilbud til, hvordan man kan leve sundere. Også det offentlige tilbyder ny viden og nye forslag til, hvordan 

danskerne kan få sundere fødevarevaner. F.eks. har det offentlige i regi af Fødevarestyrelsen udarbejdet ti 

officielle kostråd, der skal give danskerne råd og vejledning til, hvordan man spiser sundere.  Der laves 

ligeledes større kampagner, der skal få danskerne til at vælge en mere sund og kaloriefattig mad og øge 

danskernes aktivitetsniveau.  

Ugeblade, internettet og det store udbud af nye kogebøger hvert år, tilbyder en konstant strøm af nye 

løsninger på udfordringen med at spise sundt. Palæomad, 5:2-kuren, superfoods og antiinflammatorisk 

kost er alle eksempler på kostregimer, der af forskellige fortalere fremhæves som en måde at spise på, der 

kan gøre folk sundere og få dem til at tabe sig. 

Nogle af disse kostprincipper har fået stor bevågenhed specielt i medier og på internettet. Spørgsmål er, i 

hvilken grad danskerne egentligt følger disse kostprincipper? Hvor meget fylder de i danskernes madkultur. 

og hvilke er mest populære blandt den brede danske befolkning? Og udfordrer kostprincipperne 

fællesskabet omkring måltiderne i de danske hjem? Det undersøger vi i dette kapitel. 

Vi ønsker dog at løfte blikket på sundhed fra kun at handle om overvægt, livstilsbaserede risikofaktorer og 

bestemte kostprincipper, og i stedet arbejde med et bredere sundhedsbegreb, der også handler om f.eks. 

trivsel og egen oplevelse af sundhed. Derfor bliver det relevant at undersøge befolkningens egen opfattelse 

af deres sundhed, og hvorvidt de har sunde madvaner. Der findes en række undersøgelser, der med mere 

objektive metoder end her undersøger befolkningens kost, og hvor sund den er f.eks. Den Nationale 

Sundhedsprofil eller DTU Fødevareinstituttets undersøgelse Danskernes Kostvaner27. Disse studier viser 

stor ulighed i sundhed og i sunde kostvaner. Målet her er derfor heller ikke at afdække objektive forhold ved 

befolkningens kostvaner men i stedet se på den subjektive opfattelse af sundhed generelt, og i den mad de 

spiser. Vi ser derfor også på, hvordan de subjektivt oplevede sunde madvaner hænger sammen med 

forskellige forhold ved måltidet, herunder rammer, måltidssituation og struktur.  

 

                                                                                              

25 Christensen, A. et al. 2014. ”Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013”. 
Sundhedsstyrelsen. 

26 Jensen, H. et al. 2017. ”Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2030 KOL og type 2-diabetes”. 
Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet.  

27 Christensen, A. et al. 2014. ”Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013”. 
Sundhedsstyrelsen. 

Pedersen, A. et al. 2015. ”Danskernes Kostvaner 2011-2013”. DTU Fødevareinstituttet. 
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Kostprincipper i befolkningen 

Hver tredje følger et kostprincip 

Vi har undersøgt udbredelsen af forskellige kostprincipper, kure og spisemåder ved at spørge danskerne, 

om de bestræber sig på at spise efter et eller flere kostprincipper som f.eks. vegetarmad, palæomad eller 

fedtfattig mad. Dem, der bor med andre, har vi ligeledes spurgt, om hvorvidt andre i husstanden følger et 

eller flere af disse kostprincipper.  

35 % af deltagerne i undersøgelsen angiver, at de følger minimum et af de kostprincipper, vi har undersøgt 

her. Det beror på en subjektiv vurdering, og om der rent faktisk spises efter dette princip hver eneste dag og 

ved hvert eneste måltid, kan undersøgelsen ikke svare på. Det er danskernes egen opfattelse og vurdering 

af, hvad det vil sige at følge et kostprincip, der måles her. Det betyder samtidig, at langt de fleste i 

befolkningen ikke spiser på en sådan måde, at de betegner det som et ’kostprincip’. Det kan sagtens være, 

at de forsøger at spise på nogle bestemte måder f.eks. skære ned på kød eller spise mange grøntsager. 

Det er dog ikke i en sådan grad, at det et princip for dem. 

I hver syvende husstand er der forskelle i kostprincipper 

 

60 % 
af husstande med flere end én 
beboer følger ingen i 
husstanden et kostprincip. 

 14 % 
af husstande med flere end én 
beboer følger nogen, men ikke 
alle i husstanden, et eller flere 
kostprincipper. 

 26 % 
af husstande med flere end én 
beboer følger alle i husstanden 
et eller flere kostprincipper. 

 

Ser vi på tværs af husstande med mere end en beboer, viser det sig, at i hver fjerde af disse husstande 

følger flere i husstanden et kostprincip. Vi kan dog ikke vide, om det er det samme kostprincip der følges, 

men det siger stadig noget om, at der i disse husstande er flere personer med specifikke ønsker til kosten at 

tage hensyn til i madlavningen. I knap hver syvende husstand følger én i husstanden, men ikke alle beboere, 

et eller flere kostprincipper.   

På trods af individuelle kostprincipper spiser de fleste den samme mad 

I de husstande, hvor der er forskel på, om man spiser efter et bestemt kostprincip eller ej, kan man forestille 

sig, at det fælles måltid er udfordret. Denne bekymring understøtter analysen her til dels. Det er tydeligt, at 

maden er mindre fælles i de husstande, hvor ikke alle følger et kostprincip. Her er andelen, der angiver, at de 

spiste helt den samme mad til aftensmad dagen før, kun 58 % mod 76 % blandt de husstande, hvor ingen 

følger et kostprincip. Det mest udbredte er altså stadig, at alle ved bordet spiser helt den samme mad, når 

man bor med andre og spiser med andre.  
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Figur 65 
Spiste den sammen mad og kostprincipper i husstanden 
Om man spiste den samme mad til aftensmad dagen før fordelt på, om flere, nogen eller 
ingen i husstanden følger kostprincipper. 
Kun husstande med flere beboere der spiste sammen med andre. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1477 

 

Det mest udbredte kostprincip er fedtfattig mad 

Vi har her undersøgt udbredelsen af ti kostprincipper og samtidig givet respondenterne mulighed for at 

krydse af i ’Andet’ og selv skrive, hvilket kostprincip det drejer sig om. Vi har valgt at have fokus på 

ernæringsorienterede kostprincipper. Således er f.eks. økologi eller et princip om kun at spise danske 

råvarer ikke medtaget her.  

Det mest udbredte kostprincip blandt danskerne er at spise fedtfattig mad. Over hver femte dansker 

bestræber sig på at spise fedtfattigt. Hvorvidt disse personer i virkeligheden formår at spare på fedtet, og 

om det ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er den rette del af befolkningen, der skærer ned på fedtet, 

kan denne undersøgelse ikke besvare. Der kan være mange måder at forsøge at spise fedtfattigt på, alt fra 

at skrabe brødet, spise fedtreducerede produkter, spise slankeost eller fedtfattige kager, skære fedtkanten 

af kødet eller spise mange grøntsager. Selvom der altså ligger mange forskellige slags mad- og 

madlavningspraksisser bag det at spise fedtfattigt, kan resultatet illustrere en opmærksomhed på fedt i 

sundhedsdiskurserne i disse år. Det hænger godt sammen med, at der også er fokus på fedtet i det officielle 

arbejde med danskernes kostvaner. Tre ud af de ti officielle kostråd rådgiver om at spare på fedtet: ’Spis 

mindre mættet fedt’, ’Spis magre mejeriprodukter’ og ’Vælg magert kød og kødpålæg’ lyder det fra 

Fødevarestyrelsen.  

Det næstmest udbredte kostprincip er at spise slankende mad. Hvad dette består i, har været op til 

respondenterne selv at definere. Der var mulighed for, at deltagerne i undersøgelse kunne angive at spise 

efter flere principper. Så slankende mad kan f.eks. godt være fedtfattig mad eller mad uden sukker. Tager 

man i betragtning, at halvdelen af danskerne er enten overvægtige eller svært overvægtige, illustrerer det 

netop en af de store sundhedsudfordringer, at kun hver tiende dansker bestræber sig på at spise efter 

slankende kostprincipper. 

Der er en mindre andel, der bestræber sig på at spise mad med få kulhydrater (4 %) og mad uden sukker (7 

%). Der har de senere år været fokus på kulhydrater og sukker, som noget der skulle begrænses. En række 

institutioner for børn har f.eks. indført sukkerpolitik, hvor sukker er bandlyst, eller indtaget i forbindelse med 

fødselsdage og anden fejring forsøges begrænset. Nogle arbejdspladser forsøger ligeledes at gøre op 

med en ’kagekultur’, hvor der flere gange om ugen serveres kage. Tallene tyder dog på, at det med at skære 
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kulhydrater og sukker ud af maden ikke har vundet stort indpas i den brede danske befolkning endnu 

sammenlignet med f.eks. den fedtfattige mad.  

Tallene viser også, at en række kostprincipper, der er meget omtalte i dagblade, ugeblade og på 

internettet, kun har meget lille udbredelse i den brede danske befolkning. Palæomad, fasteperioder som 

f.eks. 5:2 kuren, glutenfri mad og veganisme følges kun af 1-2 % af befolkningen.  

 

Figur 66 
Danskernes kostprincipper 
”Bestræber du dig på at spise efter en eller flere af disse kostprincipper?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312. Respondenter kunne afgive flere svar. 

 

Hvem følger kostprincipper? 

Her fokuserer vi først på sociodemografiske forskelle mellem dem, der følger et kostprincip, og dem der ikke 

gør. Derefter kigger vi på de tre mest udbredte kostprincipper: Fedtfattig mad, slankende mad og mad 

uden sukker.  

Kvinder, ældre og langt uddannede følger i højere grad kostprincipper  

Ser vi generelt på, hvem der følger et eller flere kostprincipper, ser vi, at de adskiller sig på tre 

baggrundvariable: Køn, alder og uddannelse. Selv når disse tre kontrolleres for deres indbyrdes korrelation, 

har de hver især signifikant forklaringskraft. 

Generelt følger flere kvinder (39 %) end mænd (31 %) et kostprincip. Dykker vi ned i de enkelte 

kostprincipper, viser det sig, at kvinder i højere grad bestræber sig på at spise slankende mad. Kvinder 

spiser også oftere vegetarisk, vegansk og laktosefri mad.  

Alder spiller også en stor rolle, for om man følger et eller flere kostprincipper, da langt færre yngre under 25 

år følger et kostprincip sammenlignet med den ældre del af befolkningen.  
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Ser vi på tværs af uddannelsesgrupper, viser det sig, at jo længere uddannelse man har, jo større er 

sandsynligheden for, at man bestræber sig på at spise efter et af de kostprincipper, vi har undersøgt her. 

Det er kendt i forskningen, at dem med de længste uddannelser både har mere viden om mad og fødevarer 

men også i højere grad er modtagelige overfor f.eks. kampagner og kostråd. Deres prioriteter i forhold til 

sundhed og fødevarer kan dog også bare være anderledes end dem med kortere uddannelse. 

 

Figur 67 
Følgere af kostprincipper 
Andele der følger et eller flere kostprincipper fordelt på køn, alder og uddannelse. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=2312 

 

Den ældre del af befolkningen spiser oftere fedtfattig og sukkerfri mad  

Ser vi på de tre kostprincipper, der er mest udbredt – fedtfattig, slankende og sukkerfri mad – er der nogle 

interessante forskelle henover alderskategorierne. Der ses generelt en lineær tendens til, at flere i den ældre 

del af befolkningen bestræber sig på at spise fedtfattig og sukkerfri mad. Det flader ud efter de 65 år. Med 

hensyn til slankende mad er resultatet lidt anderledes. Den ældste kategori af danskere mellem 65 år og 80 

år spiser ikke i lige så høj grad som de midaldrende efter dette princip.  

Man kan forestille sig, at grunden til, at de unge ikke i lige så høj grad følger disse tre ernæringsorienterede 

kostprincipper, er, at de måske i højere grad finder inspiration i nyere og mere livstilsorienterede principper. 

En yderligere analyse (ikke vist her) af to kostprincipper, der har fået meget opmærksomhed i de senere år 

– mad med få kulhydrater og fasteperioder – viser dog, at det ikke er tilfældet. Der er ikke forskelle på, hvilke 

aldersgrupper der følger disse.  
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Figur 68 
Alder og slankende, fedtfattig og sukkerfri mad 
Andele der spiser efter kostprincipperne: Slankende mad, fedtfattig mad, mad uden sukker 
fordelt på alder. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=2312 

 

Livsfaser betyder meget, for hvilke kostprincipper man følger 

Ser vi på tværs af husstandstyper, viser det sig, at det er livsfaser – altså kombinationen af alder og 

husstandens sammensætning – der betyder noget form, om man følger et eller flere af de tre mest udbredte 

kostprincipper. 

Der er f.eks. stor forskel mellem de yngre der bor alene, og dem der bor i par. Når det gælder fedtfattig mad 

og mad uden sukker, er der flere blandt gruppen, der bor alene, der bestræber sig på at følge disse 

principper, sammenlignet med dem, der bor i par. Helt så store forskelle mellem dem der bor alene, og dem 

der bor i par, ser vi ikke blandt dem over 40. Dog er der en forskel på, hvem der spiser fedtfattig mad, som er 

noget højere hos dem over 40 år, der bor i par.   

Dette kan handle om, at når man er yngre og finder sammen i par, droppes nogle af de 

ernæringsorienterede principper som fedtfattig og sukkerfri mad til fordel for andre prioriteter. Man er i par i 

højere grad nødt til at tage hensyn til og koordinere sine madvaner med en anden person, og man kan ikke 

længere helt selv kan bestemme, hvad man vil spise. Andre forhold såsom at hygge sig sammen og finde 

frem til et fællesskab og et kompromis om madvanerne kan være vigtigere, når man er et par, der er ved at 

etablere sig.  

I børnefamilierne er mad uden sukker ikke et princip, der følges i udbredt grad, og det ligger faktisk lavere 

end hos dem, der bor alene, og ældre par. Sukker og søde sager er i mange børnefamilier en integreret del 

af familielivet f.eks. i form af fredagsslik, børnefødselsdage, halloween og fastelavn, og tallene her illustrerer 

netop, at mange børneforældre ikke vælger at spise efter sukkerfrie kostprincipper. Forældre i 

småbørnsfamilier bestræber sig i stedet i højere grad på at spise fedtfattigt og slankende mad både 

sammenlignet med familier med større børn og med en række af de andre husstandstyper. 

Småbørnsforældre er den gruppe, hvor flest bestræber sig på at spise slankende.  
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Figur 69 
Kostprincipper i forskellige husstandstyper 
Andele der følger forskellige kostprincipper fordelt på husstandstype 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2306 

 

Danskernes vurdering af egen sundhed 

Dette afsnit sætter fokus på befolkningens opfattelse af, hvor sunde deres madvaner er, og hvor sunde de 

selv er generelt. Vi undersøger desuden, i hvor høj grad deltagerne i undersøgelsen opfatter det måltid, de 

spiste dagen før, som sundt. Vi måler her på respondenternes selvvurderede sundhed og ikke ud fra nogle 

objektive kriterier om ernæring, fraværet af sygdom osv. Ud fra et madkulturelt synspunkt er det interessant 

at vide, om danskerne selv oplever, at det de spiser er sundt eller usundt. Det betyder nemlig noget for, om 

og hvordan man kan motivere danskerne til andre vaner.   

Vurdering af sundhed i egne madvaner og sundhed generelt 

Omkring fire ud af fem danskerne vurderer, at de i høj grad eller nogen grad er sunde og har sunde 

madvaner. Det stemmer godt overens med større undersøgelser af danskernes sundhed f.eks. Den 

Nationale Sundhedsprofil 2013, hvor 85,2 % svarer, at de har et fremragende, vældig godt eller godt 

selvvurderet helbred 28. 

 

                                                                                              

28 Christensen, A. et al. 2014. ”Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013”. 
Sundhedsstyrelsen. 
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Figur 70 
Vurdering af egne madvaner 
Vurdering af egen generelle sundhed og sundheden af egne madvaner. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Social ulighed i sundhed 

Der findes en lang række studier, der dokumenterer social ulighed i sundhed generelt og i kosten herunder 

bl.a. Den Nationale Sundhedsprofil og Danskernes Kostvaner 2011-201329. Den Nationale Sundhedsprofil 

viser f.eks. tydeligt, at ældre, kvinder, personer med længere uddannelse, personer i beskæftigelse, 

personer der bor med andre, og personer, der bor i hovedstadsområdet, har et sundere kostmønster end 

andre. Vi vil derfor ikke gå ind i dybdegående analyser af, hvilke baggrundsfaktorer der påvirker, om man 

oplever at være sund eller have sunde kostvaner, da resultaterne i nærværende undersøgelse er meget lig 

dem fra de store befolkningsundersøgelser.  

I forhold til generel sundhed er det i nærværende undersøgelse dem med højest uddannelse, højest 

husstandsindkomst og de ældre, der vurderer denne højest. Der er ikke signifikante forskelle, når vi ser på 

tværs af landsdelene. Mænd og kvinder skiller sig kun en lille smule ad, idet 20 % mænd føler, at de i høj grad 

er sunde, sammenlignet med 15 % hos kvinderne.   

Når det gælder opfattelsen af sundhed i ens madvaner, er det igen de længst uddannede, dem med højeste 

indkomster og de ældre, der vurderer sundheden højest. Heller ikke på tværs af køn eller landsdelene er der 

forskelle. 

Yngre singlehusstande vurderer deres madvaner som mindst sunde 

Ser vi på tværs af husstandstyper, er der nogle tydelige forskelle i, hvor sunde madvaner danskerne i hver 

kategori oplever, at de har. De yngre under 40 år, der bor alene, skiller sig ud ved at vurdere deres madvaner 

som mere usunde end andre grupper. Det er kun en lille andel på 5 % af de yngre singlehusstande, der 

mener, at deres madvaner i høj grad er sunde. Hele 39 % i denne gruppe mener, at de kun har delvist eller 

slet ikke sunde madvaner. Det er interessant i lyset af resultaterne angående kostprincipper, hvor vi så, at 

de yngre, der bor alene, i højere grad end f.eks. yngre par bestræber sig på at spise slankende og sukkerfrit. 

Det er også interessant, at danskere, der tilhører en småbørnsfamilie, i højere grad vurderer egne vaner som 

sunde. Her er det 14 %, der mener, at de i høj grad har sunde vaner, og 26 % mener, at de kun har delvist 

sunde eller slet ikke sunde madvaner. Det skal ses i lyset af den tidligere analyse af, at netop voksne, der 

bor i småbørnsfamilier, er en gruppe, hvor en større andel bestræber sig på at spise fedtfattigt og 

                                                                                              

29 Pedersen, A. et al. 2015. ”Danskernes Kostvaner 2011-2013”. DTU Fødevareinstituttet. 
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slankende. Det tyder på, at modsat de yngre singlehusstande oplever disse i højere grad, at de formår at 

omsætte de ernæringsorienterede kostprincipper til sundere madvaner.  

Det samme gør sig gældende for ældre par over 40 år. Det er den gruppe, der vurderer deres egne 

madvaner som sundest, hvilket også harmonerer med, at der generelt er flere blandt de ældre, der følger et 

eller flere kostprincipper, og at det især er fedtfattig mad, der er populært at følge som princip blandt de 

ældre par. 

 

Figur 71 
Vurdering af egne madvaner og husstandstype 
”Føler du, at dine madvaner er sunde?” fordelt på husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2306 
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55 % 
af danskerne 
mener, at de spiste 
et sundt måltid 
mad til aftensmad. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Danskernes vurdering af aftensmåltidets sundhed 

Overvejende sund aftensmad på en gennemsnitlig dag 

I det næste ser vi på de konkrete aftensmåltider i stedet for den generelle vurdering af sundhed og 

madvaner. Vi har spurgt ind til, hvor enige respondenterne er i udsagnet ”Jeg spiste et sundt måltid mad til 

aftensmad i går”. Tilsammen er over halvdelen af danskerne enten helt enige (21 %) eller enige (33 %) i 

dette. Kun 14 % er tilsammen uenige eller helt uenige i udsagnet. Befolkningen har således en opfattelse af, 

at deres konkrete aftensmåltid i overvejende grad er sund. Der er dog også en stor gruppe på 30 %, der 

svarer hverken enig eller uenig, hvilket kan tyde på, at det er svært for danskerne at afgøre om det konkrete 

måltid er sundt eller usundt. 

 

Figur 72 
Vurdering af sundheden af aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag 
”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

I de næste afsnit undersøger vi nærmere, hvilken slags mad der opfattes som sund, og hvilke slags 

måltidspraksisser der understøtter det at spise sund mad. Igen går vi ikke dybere ind i analyserne af alle de 

sociodemografiske baggrundsvariable, der korrelerer med at spise sund mad på en gennemsnitlig dag. En 

analyse viser, at det, ligesom de tidligere resultater i dette kapitel og andre undersøgelser har vist, især er 

uddannelse, husstandsindkomst og alder, der betyder noget. Dog dykker vi ned i aldersforskellene, da der 

her viser sig nogle interessante resultater i opfattelsen af sund mad. 

Hjemmelavet mad opfattes sundest  

Det, uden tvivl, vigtigste forhold for om befolkningen vurderer aftensmaden den pågældende dag som 

sund, er dens tilberedningsprofil – altså om den er hjemmelavet eller købt, og om der er brugt hel eller 

halvfabrikata i tilberedningen. Den hjemmelavede mad vurderes som den sundeste og takeaway som den 

mindst sunde mad. Jo flere færdigkøbte elementer, der puttes i maden, og jo mere forarbejdet maden er, 

des mindre sund er den i danskernes øjne. 

Der er dog stadig over en fjerdedel af dem, der spiser færdigret eller overvejende færdigmad, der opfatter 

denne mad som sund, hvilket illustrerer at der er nogle madkategorier, der i disse år rummer et bredt 
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spektrum af tilbud. Undersøgelsen her drejer sig ikke om madens ’objektive sundhed’ – altså om den er 

sund, hvis man kigger på f.eks. næringsstoffer såsom fedt, sukker, protein og kalorieindhold. Derfor er det 

heller ikke muligt at vide, om dem, der f.eks. spiser en færdigret, de opfatter som sund, rent faktisk har 

benyttet sig af et af de mere sunde tilbud, der er kommet i convenience-afdelingerne. Eller om 

vedkommende måske er uvidende om f.eks. det generelle kalorie- og fedtindhold i færdigretter. 

 

Figur 73 
Selvvurdering af hvor sundt aftensmåltidet er, og hvor hjemmelavet maden er 
Enighed i udsagnet: ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på madens 
tilberedningsprofil. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2180. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

De unge vurderer deres mad som mindre sund 

Personer under 35 år vurderer generelt deres aftensmåltid dagen før til at være mindre sund, end dem der 

er ældre. Det er velkendt, at unge ofte har mere usunde madvaner, fordi de bruger flere forarbejdede 

fødevarer i deres madlavning, ikke laver mad så ofte som ældre og i højere grad køber takeaway og andre 

hurtige måltidsløsninger (se f.eks. Madindeks 2015 og 2016). I nærværende undersøgelse erklærer 43 % af 

gruppen under 35 år sig enige i, at de spiste et sundt måltid mad dagen før, hvorimod det er gældende for 

59 % af dem, der er mellem 35 og 80 år.  

Men det er ikke bare de unges større forbrug af conveniencevarer, der kan forklare denne forskel. Holder 

man opfattelsen af sundhed i maden op i mod den mad, de unge spiste dagen før, viser det sig, at de unge 

vurderer deres mad til at være mindre sund inden for alle kategorier. Eneste undtagelse er færdigretter – se 

Figur 74Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..  I gruppen under 35 år, der har spist helt og aldeles 

hjemmelavet mad, vurderer 62 %, at deres mad var sund, hvorimod dette er 72 %, for dem der er over 35 år. 

Blandt dem, der har spist takeaway, er det kun 12 % af de unge, der er enige i, at dette måltid var sundt, 

hvorimod det er 34 % i gruppen mellem 35 og 80 år.  
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Figur 74 
Selvvurdering af hvor sundt aftensmåltidet er og alder 
Andele der er helt enige eller enige i udsagnet ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i 
går,” fordelt på aldersgrupper og på madens tilberedningsprofil. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2180. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Forklaringerne på disse forskelle kan muligvis findes i forskelle i den slags mad, som yngre og ældre spiser 

inden for hver kategori. F.eks. ved vi fra tidligere studier (Madindeks 2016), at de unge oftere vælger hvidt 

brød, wraps, sandwicher osv., hvorimod den ældre del af befolkningen har en større tendens til at vælge 

rugbrød. Den takeaway-mad, der købes i de to grupper, kan muligvis også være væsensforskellig, idet de 

unge måske vælger billigere og mere usunde takeaway-muligheder såsom pizza og burger, hvorimod de 

ældre, der har større økonomisk formåen, har mulighed for at vælge dyrere men mere sunde alternativer 

som f.eks. sushi.  

Forskellen kan også bunde i forskellige vidensniveauer om sundhed eller forskellige opfattelser af, hvad der 

er sundt. Muligvis har de unge under 35 år et mere realistisk eller endda pessimistisk billede af de måltider, 

som de spiser, når det gælder sundhed, hvorimod de ældre er mere optimistiske i vurderingen af deres egen 

mad. At unge og ældre har forskellige opfattelser af sundhed støttes af andre studier. F.eks. viser en 

undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer (2017), at de ældre i højere grad vil spise mere kartofler, rugbrød, 

fisk og ost, når de bliver spurgt, hvordan de ville spise, hvis de skulle spise sundere. De unge (18-34-årige) 

svarer i højere grad end de ældre, at de ville spise mere kød og kødpålæg, hvis de skulle leve sundere30. 

 

Måltidspraksisser der understøtter sund mad 

I det omfang man ønsker at designe interventioner og tiltag, der skal understøtte sundhed og sund kost, er 

det vigtigt at forstå de mad- og måltidskulturelle sammenhænge, den sunde og usunde mad indgår i. Derfor 

undersøger vi i det næste, hvordan forskellige dimensioner ved måltidets struktur og rammer hænger 

sammen med at vurdere sin mad som sund. 

                                                                                              

30 Landbrug & Fødevarer. 2017. ”Alle vil gerne leve sundt - men hvordan?”. 
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Måltidet er mindre sundt, når der drikkes søde drikke  

 

47% 
af dem, der drikker søde drikke 
til aftensmaden, vurderer 
maden som sund. 

 58% 
af dem, der ikke drikker søde 
drikke til aftensmaden, 
vurderer maden som sund. 

  

 

Som allerede vist hænger vurderingen af sundheden i maden meget tæt sammen med, hvilken slags mad 

der spises, og hvorvidt den er hjemmelavet eller ej. Befolkningens egen vurdering af sundheden i maden 

hænger også sammen med, om man har drukket søde drikke til maden, det vil sige sodavand, juice eller 

saftevand. Der er over ti procentpoint flere, der vurderer maden sund, hvis der ikke drikkes søde drikke. 

Forskellene er signifikante, selvom der kontrolleres for, hvorvidt maden er hjemmelavet eller købt. Det vil 

sige, at det ikke er forskellene i, hvilken mad der drikkes søde drikke sammen med, som kan forklare 

forskellene. 

Hvis vi kigger nærmere på andre elementer i måltidet, og hvad der drikkes til maden, viser det sig, at 

danskerne ikke vurderer maden som mindre sund, når der drikkes alkohol til maden, eller der spises dessert. 

Et glas vin eller andet alkohol har dog også en højt kalorieantal ligesom sodavand, så ud fra et objektivt 

ernæringsmæssigt synspunkt er det interessant og muligvis bekymrende, at alkoholdrikning ikke påvirker 

danskernes opfattelse af sundhed i måltidet. Muligvis overser de fleste – mere eller mindre ubevidst – at det 

der drikkes til maden, inklusiv vin og andet alkohol, også er med til at påvirke måltidets sundhed. Det er 

således en udfordring, der er vigtigt at adressere i arbejdet med sundere mad og drikkevaner for 

befolkningen.  

En anden forklaring er dog også, at sodavand oftere drikkes sammen med takeaway-mad, og vin oftere 

drikkes med den helt og aldeles hjemmelavede mad, som vi så i Kapitel 1. At et måltid med sodavand oftere 

opfattes som usundt sammenlignet med et måltid mad akkompagneret af vin, handler således også om, at 

maden i disse måltider er væsensforskellig. 
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42 % 
af dem, der spiser i 
sofaen fem til syv 
dage om ugen, 
mener slet ikke, at 
de har sunde 
madvaner. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Sofaen er usund zone  

Blandt de danskere der spiser i sofaen vurderer 18 %, at de ikke spiste et sundt måltid mad, hvorimod det 

kun er 8 %, for dem der spiste ved et bord. Samme tendens ser vi, alt efter om man ser fjernsyn, imens man 

spiser eller ej. At spise foran fjernsynet i sofaen er altså en praksis, der, efter danskernes vurdering, 

understøtter det at spise mere usund mad. At spise i sofaen sætter naturligt nogle fysiske begrænsninger, 

såsom at det er svært at spise med kniv og gaffel i en sofa. Men der kan også være andre madkulturelle 

faktorer på spil, såsom at sofaen er ’hyggested’ eller en mulighed for afslapning og afkobling inklusiv 

afkobling fra at skulle vælge den sunde mad. 

 

Figur 75 
Sofa, fjernsyn og vurdering af sundhed i aftensmåltidet 
Enighed i udsagnet ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på, hvor 
man spiste og om der blev set fjernsyn. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2203 

 

Ser vi mere generelt på vurderingen af, om man har sunde madvaner, og hvor ofte man sidder og spiser i 

sofaen, ser vi en tilsvarende tydelig sammenhæng. Jo sundere madvaner man mener, man har, desto 

mindre er man tilbøjelig til at spise sit aftensmåltid i sofaen. 
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Figur 76 
Sundhed i madvaner og sofavaner 
Hvor ofte man spiser aftensmad i sofaen fordelt på, hvor sunde madvaner man mener, man 
har. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Solomåltidet er mest usundt, hvis det er et exceptionelt måltid 

Danskerne oplever over en bred kam, at solomåltider er mindre sunde end måltider spist i fællesskab. 58 % 

af dem, der spiste med andre, er enige i, at de spiste et sundt måltid, mod 50 % af dem der spiste alene. Lige 

mange i de to grupper var uenige i, at de spiste et sundt aftensmåltid dagen før.  

Undersøges dette resultat nærmere, ses det dog i Figur 77, at forskellene i den oplevede sundhed i 

solomåltidet især handler om, hvorvidt man bor med andre eller alene. Blandt gruppen, der bor med andre, 

men spiser sit aftensmåltid alene, er 23 % uenige i, at deres måltid var sundt. For dem, der bor alene, er det 

kun 11 %, der er uenige i, at de spiste et sundt måltid.  

Når de danskere, der bor med andre, spiser alene, gør det solomåltidet til et exceptionelt måltid, hvor det 

usunde er mere tilladt. Man kunne tænke sig, at her tages de hurtige, lidt mere usunde løsninger, eller at man 

forkæler sig selv med mad, der opfattes som mindre sund. Med andre ord kan man sige, at man måske 

kompenserer for denne alenehed igennem madens karakter. 

Bor man alene og spiser alene, er der ingen signifikant forskel i den vurderede sundhed sammenlignet med 

måltider spist i fællesskab. Her opretholdes ’normalen’, og der er ikke på samme måde brug for at ’give los’. 
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Figur 77 
Solomåltiderne og vurderingen af måltidets sundhed 
Enighed i udsagnet ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på, om 
man bor med andre eller alene. Kun solomåltider. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=150-413 

 

Gæstemåltidet fokuserer ikke på sundhed 

Som vi tidligere har set i denne rapport er gæstemåltidet specielt, fordi der her knytter sig nogle bestemte 

måltidspraksisser, strukturer og værdier til dette måltid. Her skal der ikke bruges medier ved bordet, der skal 

gøres noget mere ud af maden, og der skal gerne serveres vin. Disse praksisser afspejler sig i vurderingen af 

madens sundhed, således at mad, der er spist i selskab med gæster, opleves som mindre sund end andet 

mad. Det kan sagtens være mad, der smager bedre, er af højere kvalitet og kælet mere om osv., men samlet 

set opfatter danskerne den som mindre sund. 

 

Figur 78 
Gæstemåltider og vurdering af madens sundhed 
Enighed i udsagnet: ”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på om 
det var et gæstemåltid eller ej. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1997. Kun måltider i private hjem. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Den ’almindelige’ mad vurderes som sundest 

At den mad danskerne gør mere ud af, end de plejer, ikke nødvendigvis er sundere, er illustreret i 

nedenstående figur. Der er det tydeligt, at de måltider, hvor der hverken er gjort mere eller mindre ud af det – 

det man kunne kalde hverdagsmaden eller den almindelige mad – er dem danskerne ser som sundest. Når 

der slækkes på maden og måltiderne, og der gøres mindre ud af dem, end man plejer, så er de i danskernes 

øjne også markant mere usunde. 
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Figur 79 
Sund mad og om man gør noget ud af måltidet 
”Jeg spiste et sundt måltid mad til aftensmad i går” fordelt på, om man har gjort mere ud 
af måltidet, end man plejer. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

Note: Gjorde mere ud af aftensmåltidet dækker dem der svarer ”Gjorde lidt mere ud af måltidet” og ”Gjorde meget mere ud af måltidet”  
Gjorde mindre ud af aftensmåltidet en kategori, dækker dem der svarer ”Gjorde lidt mindre ud af måltidet” og ”Gjorde meget mindre ud af måltidet”. 

N=2180. ”Ved ikke” er udeladt. 
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Kapitel 7 
- Danske madhøjtider og 
madtraditioner 

  

  

Hovedresultater 

I den danske madkultur er der en lange række højtider, der fejres med bestemte madtraditioner. Den 
mest udbredte af dem alle er julemiddagen juleaften. Mere end fire ud af fem danskere fejrer juleaften 
og spiser traditionel julemad. Julen står generelt i madtraditionernes tegn. At deltage i julefrokost, hvor 
der også hører bestemte madtraditioner til, er også meget udbredt, idet to ud af tre danskere deltog i 
minimum én julefrokost i julen 2016.  

Andre udbredte madtraditioner er at spise varme hveder i forbindelse med Store bededag og deltage i 
påskefrokost, hvilket godt halvdelen af danskerne gjorde i 2017. Mindre udbredte traditioner er at spise 
pandekager til Hvide tirsdag i februar eller at spise romantisk middag på Valentins dag, hvilket kun 4-6 
% af befolkningen gjorde i 2016. 

Det er især alder og livssituation, der betyder noget for, om man deltager i de undersøgte 
madtraditioner og højtider. De ældre holder i højere grad de gamle danske traditioner i hævd såsom 
Mortens Aften og hveder til Store Bededag, hvor de yngre i højere grad har taget de nyere traditioner til 
sig og fejrer f.eks. oftere Valentinsdag med romantisk middag. Det kan tyde på, at nogle traditioner er 
på vej ud, mens andre kommer til og bliver populære blandt den yngre generation.  

De store udbredte højtider og madtraditioner har dog også en social slagside. Dem, der bor alene, især 
ældre der bor alene, deltager generelt også mindre i højtider og madtraditioner, som f.eks.  
påskefrokost, fastelavn og Store Bededag. Det kan selvfølgelig være et bevidst valg for den enkelte, 
men det kan også være et udtryk for og måske ligefrem en årsag til ensomhed. Også personer med 
kortere uddannelse, lavere indkomst, eller som står uden for arbejdsmarkedet, har en signifikant lavere 
sandsynlighed for at deltage i f.eks. julefrokost og påskefrokost. Der er således nogle grupper i 
befolkningen, der står udenfor, når resten af samfundet fejrer og dyrker fællesskabet ved at være 
sammen om maden til højtiderne.  
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Traditionel julemiddag juleaften, hveder på Store Bededag og fastelavnsboller til fastelavn. Mange højtider 

forbindes med en bestemt type mad. I dette kapitel ser vi på disse madhøjtider med de dertilhørende 

traditioner. Madtraditioner og højtider spiller en vigtig rolle i danskernes madkultur. Højtiderne skaber 

mulighed for fællesskab om måltidet. Ved højtider bliver maden ophøjet som en særlig del af fejringen. Det 

er her man øver sig på at være sammen og sætte maden i centrum. Men som med så mange andre 

traditioner er også madtraditionerne under forandringer.   

Dette kapitel sætter fokus på, hvilke årlige madtraditioner danskerne holder i hævd i forbindelse med 

højtiderne. Undersøgelsen viser, hvilke højtider og deres tilhørende madtraditioner danskernes fejrer anno 

2017. Vi har i undersøgelsen valg at fokusere på traditionelle religiøse fejringer og andre madtraditioner 

med udgangspunkt i to kriterier. For det første har vi valgt højtider med en vis forankring i Danmark, for det 

andet har vi valgt højtider, hvor maden spiller en central rolle i fejringen. Dermed har vi valgt ikke at 

undersøge eksempelvis Thanksgiving eller Halloween, da førstnævnte ikke vurderes til at være 

tilstrækkeligt udbredt i Danmark, og sidstnævnte ikke er en højtid med fokus på maden. Det kan selvfølgelig 

diskuteres, hvilke traditioner der bør falde under denne definition, men her er taget valg på baggrund af 

vurderinger i forhold til udbredelse og madens rolle31. 

Vi præsenterer først det overordnede billede af, hvilke madtraditioner og højtider danskerne holder i hævd. 

Derefter går vi i dybden med de enkelte højtider og præsenterer dem i kronologisk rækkefølge, alt efter 

hvornår på året de fejres. Vi har undersøgt forskelle i danskernes fejring af forskellige højtider og 

madtraditioner på baggrund af bl.a. alder, indkomst, uddannelse, husstandstype, urbanitet, og hvilken 

landsdel man bor i. Disse sociale forhold er relevante for at afdække de sociale forudsætninger for at 

deltage i madhøjtiderne.  

 

 

  

                                                                                              

31 Den muslimske højtid Eid, der markerer afslutningen på fastemåneden Ramadan, lever op til kriteriet om, 
at maden skal være i fokus. Det kan diskuteres, om den lever op til at være tilstrækkeligt udbredt i 
Danmark. Højtiden var oprindeligt inkluderet i undersøgelsen men viste sig at have meget lidt tilslutning i 
vores stikprøveundersøgelse (<0,5 %). Det skyldes efter al sandsynlighed, at undersøgelsen ikke er 
repræsentativ i forhold til danskere med anden etnisk herkomst – se kapitlet ’Om undersøgelsen’ for 
yderligere forklaring af repræsentativitet i undersøgelsen. I kapitlet undersøger vi af disse grunde ikke 
denne højtid nærmere. 
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julemiddag 
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Kilde: Madindeks 2017 
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De store danske madhøjtider 

De danske madtraditioner er stærkest i juletiden  

Madtraditionerne omkring jul er meget mere end blot julemiddagen. Der er småkagerne, appelsinerne, 

gløggen og risengrøden, der kommer på bordet, når julen nærmer sig. Det er også julemiddagen og 

julefrokosten, der er de to mest fejrede madtraditioner blandt danskerne. 86 % af danskerne spiste 

traditionel julemiddag juleaften i julen 2016, og 65 % af danskerne har været til eller selv holdt julefrokost 

inden for det seneste år. 

Efter julen byder foråret også på en række madtraditioner i tilknytning til højtider som er udbredt i Danmark. 

På en tredjeplads kommer Store Bededag, idet lidt over hver anden dansker (52 %) har spist varme hveder 

på Store Bededag inden for det seneste år. Og påskefrokosten er en fejring, som danskerne stadig holder i 

hævd, idet godt hver anden dansker (47 %) har holdt eller deltaget i en påskefrokost i 2017. 

De mindst fejrede madtraditioner i  Figur 80 er Valentinsdag og pandekage-tirsdag/hvide-tirsdag, som kun 

henholdsvis 6 % og 4 % fejrer. Disse madtraditioner er dog interessante at undersøge, da de til dels er nyere 

traditioner, og som vi senere i dette kapitel ser, er det især de unge, der har taget disse traditioner til sig.  

 

Figur 80 
Udbredelsen af danske madhøjtider 
”Har du, indenfor de seneste 12 måneder, fejret nogle af disse højtider eller traditioner, hvor man spiser 
noget bestemt eller gør noget særligt ud af maden?” 

 

 

Kilde: Madindeks 2017  
N=2312.Respondenter kunne afgive flere svar, 

 

Fastelavn 

Småbørnsfamilierne fejrer fastelavn med fastelavnsboller 

Fastelavnsboller til fastelavn er en relativ forankret tradition. Mere end hver tredje (37 %) har spist 

fastelavnsboller inden for det seneste år. Overordnet er fastelavnsboller en madtradition, der fejres lige 

4%

6%

27%

37%

47%

52%

65%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Spist pandekager på pandekage-tirsdag/hvide
tirsdag

Spist romantisk middag på Valentinsdag (14. feb.)

Spist and Mortens aften (10. nov.)

Spist fastelavnsboller til fastelavn

Holdt eller været til påskefrokost

Spist varme hveder ved Store Bededag

Holdt eller været til julefrokost

Spist traditionel julemiddag juleaften



Madkulturens Madindeks 2017 

133/195 

meget på tværs af alle aldersgrupper, men der ses en stor forskel i, hvem der fejrer denne madtradition, alt 

efter hvilken livsfase man er i. Som nedenstående figur – ikke overraskende – viser, er det i højeste grad 

personer i småbørnsfamilier, der fejrer fastelavn med fastelavnsboller. Her er det knap halvdelen af 

småbørnsfamilierne (47 %).  

Undersøgelsen viser også, at traditionen er en social madtradition, som personer, der bor alene, i mindre 

grad deltager i. Kun hver fjerde (25 %) på 40 år eller ældre, der bor alene, har spist fastelavnsboller inden for 

det seneste år. 

 

Figur 81 
Fastelavnsboller og livsfaser 
Om man har spist fastelavnsboller til fastelavn fordelt på livsfaser. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2306 

 

I Jylland er man glade for fastelavnsboller 

Figur 82 viser, at i Jylland og især i Vest- og Nordjylland er der flere, der fejrer fastelavn med 

fastelavnsboller. Danskere, der bor i Hovedstaden derimod, er dem der i mindst grad fejrer denne 

madtradition.  
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Figur 82 
Fastelavnsboller og landsdele  
Om man har spist fastelavnsboller til fastelavn fordelt på landsdele. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Pandekagetirsdag 

Pandekager på hvide tirsdag: En gammel madtradition revitaliseret? 

At den første tirsdag efter fastelavn efterhånden har fået to tilnavne illustrer den rebranding af dagen, der 

har fundet sted. Dagen, der oprindeligt blev kaldt hvide tirsdag, er nu også blevet til Pandekagetirsdag. En 

tradition, der i de engelsktalende lande er udbredt under navnet Pancake day eller Shrove Tuesday. Dagen 

markerede traditionelt indgangen til de 40 dages faste.  

Traditionen ikke er så udbredt i Danmark, idet kun 4 % af danskerne har fejret Pandekagetirsdag det 

seneste år. Alligevel ses der aldersforskelle, idet det især er de yngre, der har spist pandekager på 

Pandekagetirsdag.  

 

 

Ligesom fastelavnsboller til fastelavn er pandekagetirsdag mest populært blandt småbørnsfamilierne, hvor 

knap hver tiende (9 %) har spist pandekager på Pandekagetirsdag. Ved fejringen af fastelavn viste 

undersøgelsen, at fejringen i høj grad hang sammen med livsfase eller husstandstype: Blandt dem, der bor 

alene, fejrer færrest fastelavn med fastelavnsboller – på tværs af aldersgrupper. Her er tallene dog 

anderledes. Ved fejringen af Pandekagetirsdag viser tallene, at de yngre, der bor alene, i højere grad end 

andre fejrer pandekagetirsdag.  
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9 % 
af småbørnsfamilierne (0-6 år) 
har spist pandekager på hvide 
tirsdag. 

 8 % 
af folk under 40 år, der bor 
alene, har spist pandekager på 
hvide tirsdag. 

 2 % 
af folk på 40 år eller ældre, der 
bor alene, har spist pandekager 
på hvide tirsdag. 

 

Middag på Valentinsdag 

Valentinsmiddage er mest udbredt blandt de unge 

På trods af hvor meget det fylder i ugeblade, chokoladeforretninger og detailhandlens tilbudsaviser, er det 

at spise romantisk middag på Valentinsdag (d. 14. februar) ikke en af de største danske madtraditioner, 

Kun 6 % af danskerne har spist romantisk middag på Valentinsdag inden for det seneste år.  

Det er især blandt de yngre, at denne tradition bliver fejret. Blandt de 18-34-årige er det 12 %, der, inden for 

det seneste år, har fejret Valentinsdag med en romantisk middag. Dette tal falder yderligere til 4 % blandt 

de 35-64-årige og er meget lidt ikke udbredt (2 %) blandt de 65-80-årige. Denne sammenhæng mellem 

alder og fejring kan skyldes, at den romantiske tradition i højest grad fejres af unge nyforelskede par, og at 

der er flest af disse i den unge alderskategori. På den anden side kan det også være et tegn på, at det i 

højere grad er en tradition, som måske er ved at blive etableret i den danske madtradition, i takt med at de 

yngre generationer tager denne til sig.   

 

Figur 83 
Romantisk Valentinsmiddag og alder 
Andele der har spist romantisk middag på Valentinsdag (14. feb.) fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 
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Romantiske Valentinsmiddage fejres oftere i større byer 

En anden central skillelinje i forhold til fejringen af Valentinsdag er urbanitet. Her viser undersøgelsen, at 

traditionen i højest grad bliver fejret i de store byer (med over 100.000 indbyggere), hvor 7 % fejrer 

Valentinsdag sammenlignet med blot 2 % landet. Analysen er kontrolleret for alder, hvorfor forskellen ikke er 

drevet af forskelle i alderssammensætning i store byer og på landet (analyse ikke vist her).  

 

7 % 
i store byer fejrer Valentinsdag 
med romantisk middag. 

 2 % 
på landet fejrer Valentinsdag 
med romantisk middag. 
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12 % 
af 18-25-årige 
spiser romantisk 
middag på 
Valentinsdag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Påskefrokosten 

Ældre deltager oftere i påskefrokost 

Påskefrokosten er en af de traditioner, der fylder en del i de danske familier. Næsten hver anden dansker 

(47 %) har været til eller selv holdt påskefrokost inden for det sidste år. Selvom påskefrokosten har mange 

ligheder med julefrokosten, ser vi en forskel blandt aldersgrupperne, som vi ikke så ved julefrokosterne. Det 

er i højere grad den ældre del af befolkningen, der holder påskefrokost, hvorimod julefrokosten er lige 

udbredt blandt alle aldersgrupper. Hvor hver anden (50%) af de 65-80-årige fejrer påskefrokost, er det 

knap to ud af fem (39 %) blandt de 26-34-årige.  

 

39 % 
af de 26-34-årige har holdt eller 
været til påskefrokost. 

 49 % 
af de 50-64-årige har holdt eller 
været til påskefrokost. 

 50 % 
af de 65-80-årige har holdt eller 
været til påskefrokost. 

 

Personer, der bor alene, forbigås oftere ved påskefrokosten 

Påskefrokosten er en social begivenhed, der er langt mere udbredt i familier med børn og blandt par, end 

den er blandt den del af befolkningen, der bor alene. Især personer, der bor alene på 40 år eller ældre, 

deltager i mindre grad i påskefrokoster (37 %). Derimod er det par på 40 år eller ældre, der i højest grad 

fejrer påskefrokost (53 %). Vi ser her, at husstandstype er en central forklaring på, hvem der deltager i 

påskefrokoster.  

 

Figur 84 
Påskefrokost og husstandstype 
Andele der har holdt eller været til påskefrokost fordelt på husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2306 
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Store Bededag 

På Fyn og i hovedstaden spises færre hveder  

Den gamle tradition med at spise varme hveder i forbindelse med Store Bededag er egentligt ikke en 

religiøs båret tradition men et resultat af praktiske udfordringer. Bagerne skulle ligesom alle andre holde fri 

og bede på Store Bededag. Derfor bagte de store mængder af hvedeknopper, som kunderne kunne hente 

aftenen før Store Bededag og så varme i løbet af selve dagen imellem bønnerne. Traditionen har sidenhen 

udviklet sig, så hvederne nu spises varme dagen før selve Store Bededag. Over halvdelen af danskerne (52 

%) har spist varme hveder dagen før Store Bededag inden for de seneste 12 måneder. Det harmonerer med 

en udmelding fra Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere, der ikke har en egentligt 

statstik over forbruget, men som estimerer, at der sælges omkring to millioner i forbindelse med Store 

Bededag32. Dertil kommer dem, der selv bager varme hveder, og de hveder der købes i supermarkeder.  

Undersøgelsen viser, at der er geografiske forskelle i hvor udbredt denne madtradition er. Således ser vi, at 

det er mindst udbredt i hovedstaden og på Fyn og øhavet, hvor henholdsvis 48 % og 46 % har spist varme 

hveder i forbindelse med Store Bededag inden for det seneste år. Derimod er traditionen mest populær i 

Nord- og Vestjylland, hvor 55 % har fejret Store Bededag med varme hveder. 

 

Figur 85 
Hveder på Store Bededag og landsdele 
Andelen der har spist varme hveder ved Store Bededag fordelt på landsdele 

 

 Kilde: Madindeks 2017  
N=2312 

 

Ældre spiser i højere grad varme hveder 

Undersøgelsen viser, at traditionen med at spise varme hveder aftenen før Store Bededag i højere grad 

bliver holdt i hævd af de ældre generationer. Her fejrer 56 % mellem 50-80 år Store Bededag med hveder, 

mens det blandt de 26-34-årige er 41 %, der fejrer den tradition. Her ses en tendens, hvor de 26-34-årige i 

mindre grad fejrer madhøjtiden sammenlignet med de 18-25-årige. Dette kan muligvis skyldes, at der er en 

                                                                                              

32 Würgler, A. 2013. ”Bag selv hvederne til Bededag”. Politiken. 
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større andel af de 18-25-årige, der bor hjemme, og dermed følger familiens traditioner, hvor de 26-34-årige 

er flyttet hjemmefra og danner deres egne traditioner, der ikke nødvendigvis er de samme som familiens. 

 

Figur 86 
Hveder på Store Bededag og alderskategorier 
 Andele der har spist varme hveder ved Store Bededag fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2312 

 

Mortens Aften 

And til Mortens Aften er mest populært på landet 

At spise and til Mortens Aften d. 10. november er en tradition, der stadig holdes i hævd af lidt mere end hver 

fjerde dansker (27 %). Dette varierer med dog med urbanitet. Undersøgelsen viser ikke nogen regional 

forskel på, hvor i landet der bliver spist Mortens And, men der ses en klar forskel i om man bor i byen eller på 

landet. Som nedenstående figur viser, er det på landet hver tredje (36 %) og ca. hver femte (22 %) i store 

byer, der spiser and til Mortens Aften. Udover forskelle i familietraditioner på landet og i byen kan der være 

forskelle i tilgængeligheden af ænder. Vi ved fra Madindeks 2016, at dem der bor på landet i langt højere 

grad end byboere køber madvarer direkte fra producenter og landmænd, hvilket kan spille ind her. 

Derudover kan der være andre traditioner på landet for at spise and Mortens aften i spisefællesskaber, 

folkekøkkener osv. 
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Figur 87 
And Mortens Aften og urbanitet 
Andelen der har spist and Mortens Aften (10. nov.) fordelt på urbanitet 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312  

 

Er Mortens Aften på vej ud? 

Mortens Aften er en tradition, der er mest populært blandt de ældre generationer. Som nedenstående figur 

viser, er det kun ca. hver femte blandt de 18-49-årige, der spiser and Mortens Aften, hvorimod det blandt de 

50-80-årige er ca. hver tredje. Denne forskel kan fortolkes på flere måder. For det første kan man se det 

som et udtryk for, at det er en tradition, man i højere grad sætter pris på og prioriterer at fejre, når man bliver 

ældre. Med den fortolkning vil man kunne forestille sig, at det var en tradition, yngre vil tage til sig med 

alderen. Den anden fortolkning er, at der her er en klar generationsforskel, der kan give anledning til at tro, at 

traditionen er på vej i glemmebøgerne. I takt med at de yngre generationer tager nye madtraditioner og 

højtider til sig, vil der muligvis være nogen der forsvinder. 

 

Figur 88 
Spist and til Mortens Aften og alder   
Andel der har spist and Mortens Aften (10. nov.) fordelt på aldersgrupper 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2312  
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Analyserer man traditionen ud fra, hvilken husstandstype, respondenterne tilhører (tal ikke vist her), ses det, 

at især personer under 40 år, der bor alene. (14 %) og småbørnsfamilier (0-6 år) (17 %) i mindre grad fejrer 

Mortens Aften. Af par under 40 år der fejrer det, er det dog lidt flere, nemlig hver fjerde (26 %), der spiser and 

til Mortens Aften. Til gengæld ses det af tallene stadig, at det er parrene over 40 år, der i højest grad fejrer 

traditionen (35 %). Om alder eller husstandstype er mest bestemmende for, hvorvidt man fejrer Mortens 

Aften, kan her ikke konkluderes, men vi ser her et tydeligt mønster i, at det især er populært blandt den ældre 

generation. 

 

Juleaftensmiddag 

Unge deltager mindre i den traditionelle julemiddag 

Julemiddag er den mest populære madtradition i Danmark, og hele 86 % af befolkningen deltog i en sådan i 

julen 2016. Julemiddagen er udbredt blandt alle aldersgrupper med en enkelt undtagelse blandt de 26-34-

årige, hvor der er et dyk i den traditionelle julemiddags popularitet. Her er det knap hver fjerde (25 %), der 

ikke har spist traditionel julemad det seneste år, hvor det på tværs af alle aldersgrupper kun er hver syvende 

(14 %), der ikke har fejret julen med det traditionelle måltid.  

 

Figur 89 
Traditionel julemiddag og alder 
Andelen der har spist traditionel julemiddag juleaften fordelt på aldersgrupper 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=2312 
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personer der bor alene (19 %), der springer den traditionelle julemiddag over. Derimod fejrer de mere 

etablerede husstande med flere personer (husstande med flere voksne, familier med større børn og par på 

40 år eller ældre) i højere grad juleaften med traditionel julemiddag.  
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Der er ikke noget, der tyder på, at den traditionelle julemiddag er på vej ud af den danske madkultur. Det er 

stadig en klar majoritet, der spiser traditionel julemiddag juleaften. Tallene viser dog, at man i nogle livsfaser 

i lidt mindre grad fejrer julen med traditionel julemad. Det kan være et aktivt fravalg af den traditionelle 

julemiddag hvis f.eks. juleferien bruges på at rejse, eller man har andre værdier og prioriteter i de år af ens 

liv.   

 

21 % 
af parrene under 40 år spiser 
ikke traditionel julemiddag 
juleaften. 

 10 % 
af parrene på 40 år eller ældre 
spiser ikke traditionel 
julemiddag juleaften. 

  

 

Julefrokosten 

Personer over 40 år, der bor alene, deltager mindre i julefrokoster 

Julefrokosten er en stærk fællesskabskonstituerende tradition, der ikke kun bliver afholdt inden for familien, 

men som også på de fleste arbejdspladser og andre sociale og faglige netværk bliver fejret. Interessant nok 

er der ingen signifikante sammenhænge ved alderskategorier. Vi deltager altså lige meget i julefrokoster på 

tværs af alle aldersgrupper, men der er nok forskelle på, hvilke typer julefrokoster og hvilke fællesskaber, 

der samles om julefrokosterne. 

Undersøgelsen viser til gengæld en sammenhæng med husstandstype, således at personer på 40 år eller 

ældre, der bor alene, har en markant lavere sandsynlighed for at deltage i julefrokost. Her er det knap hver 

anden (49 %), hvorimod det blandt personer, som er en del af en børnefamilie med større børn (7-18 år), er 

knap tre ud af fire (72 %), der har deltaget i en julefrokost. 

 

Figur 90 
Julefrokost og husstandstype 
Andele der har holdt eller været til julefrokost, fordelt på husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2306 
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Julefrokost er især udbredt i Jylland 

Undersøgelsen viser nogle regionale forskelle i, hvem der går til julefrokost. Som nedenstående graf 

illustrerer, er det især en populær tradition i Vest- og Østjylland, hvor henholdsvis 72 % og 71 % deltager i en 

eller flere julefrokoster. På Fyn har færrest (59 %) deltaget i en julefrokost inden for det seneste år. 

Der er ikke forskelle på deltagelse i julefrokost alt efter urbanitetsgrad. Det er dermed en tradition, der er 

lige udbredt i storbyen som på landet. 

 

Figur 91 
Julefrokost og landsdele  
Andele der har holdt eller været til julefrokost, fordelt på landsdele. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017  

N=2312 

 

Er nogle traditioner på vej ud og ind? 

Nogle af de gamle madtraditioner fejres i højere grad af de ældre generationer end de yngre. Dette gælder 

især, når det kommer til at spise hveder på Store Bededag og and på Mortens Aften, men ses også ved 
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Dette kan tolkes som et tegn på, at nogle traditioner i mindre grad tages videre af yngre generationer, men 

kan også være et tegn på, at nogle traditioner hører til forskellige livsfaser. Undersøgelsen viser 

eksempelvis, at det især er yngre under 40 år, der bor alene og småbørnsfamilier, der i mindre grad fejrer 

Mortens Aften (henholdsvis 14 og 17 %), hvorimod par under 40 år i højere grad (24 %) spiser and Mortens 

Aften. Her er det altså ikke alder men husstandstype, der er afgørende for hvorvidt man fejrer traditionen.  

Det samme gør sig gældende i forhold til at spise hveder på Store Bededag. Her er det i højere grad par over 

40 år, børnefamilier og husstande med flere voksne, der fejrer Store Bededag, hvorimod der ikke er stor 

forskel på personer, der bor alene under 40 år, og personer der bor alene på 40 år eller ældre. Dette kunne 
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forskellige madtraditioner. 
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Er nye traditioner på vej ind? 

I takt med en stigende globalisering har også nye madtraditioner fundet vej til den danske madkultur. 

Undersøgelsen viser, at unge i højere grad fejrer både Valentinsdag og Pandekagetirsdag. Valentinsdag er 

en nyere tradition i Danmark, der i høj grad er importeret fra udlandet, hvor traditionen især er stor i USA og 

England. Derimod kan man sige, at Pandekagetirsdag i højere grad er en gammel tradition, der er blevet 

pustet nyt liv i. En tradition der i de engelsktalende lande er meget udbredt. Traditionen er ikke så udbredt i 

Danmark men viser alligevel signifikante tendenser til, at det er de yngre, der har spist pandekager på 

Pandekagetirsdag. Det er ligeledes især småbørnsfamilierne (0-6 år) og personer under 40 år, der bor i par 

eller alene, der har spist pandekager på hvide tirsdag. 

 

Madtraditionernes sociale slagside 

Der er en social slagside ved en række af de mest udbredt madtraditioner og højtidsfejringer -  

påskefrokost, julefrokost, og julemiddagen. Som ovenstående analyser allerede har vist, er det især 

personer, der bor alene, der ikke deltager i f.eks. julefrokost, påskefrokost, fastelavnsfejring. Selvom det kan 

være et fravalg, kan det have konsekvenser både for den enkelte og for samfundet, fællesskabet og 

sammenhængskraften. Ved højtiderne ’øver’ vi os så at sige i at være sammen og især være sammen om 

maden, både i veletablerede grupper såsom familier og vennegrupper, men også i mere løse netværk som 

f.eks. boligforeninger, sportsforeninger, klubber og ikke mindst på arbejdspladsen. 

Analyserne her viser, at de danskere, der har færre økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige 

ressourcer, ikke i lige så høj grad som andre er en del af det fællesskab, der skabes omkring 

madtraditionerne ved fejringen af de danske højtider. Det er altså vigtigt at huske, at der er nogle grupper i 

samfundet, især dem der bor alene, dem der er mindre bemidlede, og også dem der ikke har så lang 

uddannelse, der oftere sidder alene, når vi i Danmark fejrer de store danske højtider med, hvad det tilhører 

af social komsammen omkring madtraditioner. 

Udover at det kan bidrage til følelse af ensomhed, at man ikke deltager i de store madtraditioner og 

højtider, kan det også have konsekvenser på den lange bane for, hvor godt man klarer sig. At misse 

julefrokosten et enkelt år betyder selvfølgelig ikke noget i sig selv, men jule- og påskefrokoster kan virke 

som socialt samlingssted på f.eks. en arbejdsplads eller andre steder og organisationer, hvor man har 

løsere tilknytning. Disse fællesskaber har således en funktion i at styrke de løse bånd, man har i sit netværk. 

Studier i sociologien netop påpeger, at disse løse bånd og netværk er vigtige33 for at klare sig godt og for at 

styrke ens sociale kapital. Det kan derfor muligvis være ulighedsskabende på den lange bane, hvis ikke alle 

har mulighed for at deltage i de situationer, hvor fællesskabet dyrkes og styrkes. 

Påskefrokosten forbigås af lavindkomstgrupper og personer, der bor alene 

I forhold til påskefrokosten består den sociale slagside i, at dem, der bor alene, og dem med lavere 

indkomster ikke er lige så stor en del af det sociale madfællesskab som andre. Blandt dem med de laveste 

husstandsindkomster (under 300.000 kr./årligt) er det 38 %, der har deltaget i en påskefrokost. Blandt dem 

                                                                                              

33 Granovetter, M. 1973. “The Strength of Weak Ties.” The American Journal of Sociology 78(6). 
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med en husstandsindkomst på over 600.000 kr./årligt er det 57 %. Disse forskelle mellem høj- og 

lavindkomstgrupperne er signifikante, selvom der kontrolleres for uddannelse, beskæftigelsesstatus, og om 

man bor alene. 

Undersøgelsen viser også, at det især er dem, der bor alene, der går glip af påskefrokostens 

madfællesskab. Hvor dem på 40 år eller ældre, der bor i par, er dem, der deltager mest i påskefrokoster (53 

%), er det dem på 40 år eller ældre, der bor alene, som deltager mindst (37 %).  

 

53 % 
af dem, der bor i par, på 40 år 
eller ældre deltager i en 
påskefrokost. 

 37 % 
af dem, der bor alene, på 40 år 
eller ældre deltager i en 
påskefrokost. 

  
 

 

Julefrokosten forbigås oftere af lavindkomstgrupper, kortuddannede, personer der bor alene og 

arbejdsløse 

Sandsynligheden for at have deltaget i en julefrokost i 2016 er langt højere for dem med flere ressourcer 

f.eks. økonomiske eller uddannelsesmæssige ressourcer. Har man ikke et arbejde, tjener man få penge, har 

man kun en grundskoleuddannelse, og bor man alene, er der markant lavere sandsynlighed for, at man har 

deltaget i julefrokost inden for det seneste år. 

Også husstandstype, og om man bor alene, hænger sammen med, om man deltager i julefrokost. Især de 

ældre over 40, der bor alene, har en noget lavere sandsynlighed (49 %) for at deltage i julefrokost 

sammenlignet med gennemsnittet (65 %). 

At arbejdsløse ikke deltager lige så meget i julefrokost illustrerer, at det ikke kun er indkomst, man går glip 

af, når man mister sit arbejde, men også et fællesskab, hvor der er mulighed for at dyrke sociale relationer 

gennem f.eks. fælles fejring af højtiderne. 
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Figur 92 
Deltagelse i julefrokost og socioøkonomiske forskelle 
Andele, der har deltaget i julefrokost, fordelt på baggrundsvariable. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017  
N=1880-2312. ”Ønsker ikke at svare” er udeladt. 

 

Julemiddag er mere populært blandt dem med økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer 

Da julemiddag er den mest udbredte madtradition i Danmark, som næsten alle deltager i, er de sociale 

forskelle i, hvem der fejrer julemiddag, ikke helt så tydelige som ved jule- og påskefrokost. Dog er der færre 

blandt dem med de laveste indkomster og dem med det laveste uddannelsesniveau, der deltager i 

julemiddage. 

 

Figur 93 
Julemiddag og socioøkonomiske forskelle 
Andele, der har spist julemiddag, fordelt på baggrundsvariable. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017  
N=1880-2312. ”Ønsker ikke at svare” er udeladt.  
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Kapitel 8 
- Folkekøkkener og andre 
spisefællesskaber 

 

  

Hovedresultater  

I alt har 4 % af befolkningen deltaget i et folkekøkken inden for de seneste tre måneder. Folkekøkkener 
har dog et stort potentiale, da hver tredje dansker angiver, at han eller hun er interesseret i at deltage 
men altså ikke har haft muligheden. 

Deltagerne er i høj grad kvinder og unge under 35 år og ældre over 65 år. Selvom der blandt de 35-65-
årige er stor interesse, er det i mindre grad dem, der rent faktisk deltager i folkekøkkener. Ligeledes er 
der en lidt større interesse blandt dem, der bor alene, i at deltage, men når man ser på dem, der faktisk 
har deltaget, er der ingen forskel på, om man bor alene eller sammen med andre.  

Undersøgelsen viser en stor forskel mellem, hvilke motivationer de potentielle deltagere udpeger, og de 
årsager de faktiske deltagere i folkekøkkener nævner. De potentielle deltagere er meget interesserede i 
at møde nye mennesker og støtte lokalsamfundet, hvorimod de faktiske deltagere i folkekøkkener i 
højere grad kom for at hygge sig med venner og familie. Det kan diskuteres, om dette skyldes uforløste 
forventninger til folkekøkkenet, eller om intentionerne om at møde nye mennesker bare ikke er det, der 
gør at man kommer afsted til et folkekøkken. 

Der er også forskelle mellem, hvad der motiverer på tværs af aldersgrupper. De ældre er generelt mere 
motiveret til at deltage i et folkekøkken for at støtte lokalsamfundet, hvor unge i højere grad motiveres 
af et billigt og nemt måltid mad. På tværs af alle aldersgrupper er det at møde nye mennesker dog det, 
flest gerne vil. 

Undersøgelsen af fællesspisninger, der foregår i den semioffentlige sfære som f.eks. institutioner, 
organisationer, fester i lokalsamfund eller kirker viser, at hver fjerde dansker har deltaget i sådan ét 
inden for de seneste tre måneder. Det er altså langt mere udbredt at deltage i en fællesspisning i regi af 
en organisation eller institution, man tilhører, end at gå til et folkekøkken, der er åbent for alle. Det er 
især i foreninger, børns institutioner og i ens lokalområde såsom ved en byfest, at disse fællesspisninger 
finder sted. Det er især børnefamilierne, der deltager i denne type fællesspisninger.  
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De foregående kapitler har primært beskæftiget sig med private aftensmåltider – altså måltider i private 

hjem og/eller i en afgrænset kreds. Men danskerne indtager også masser af måltider i sfærer, som er mere 

offentlige. I dette kapitel ser vi nærmere på nogle af de offentlige og semioffentlige måltider uden for 

hjemmet, som danskerne deltager i. Her er offentlig ikke forstået som noget, der er arrangeret af det 

offentlige (f.eks. kommuner), men at det er fællesspisninger, der foregår på steder, der ikke er private hjem. 

Her er deltagerkredsen ofte bredere end bare en husstand eller tætte venner og familie.  

Fordi disse arrangementer er steder, hvor danskerne indgår i fællesskab om maden, som rækker ud over 

den enkeltes husstand, er de potentielle vigtige brikker i f.eks. arbejdet mod ensomhed. Folkebevægelsen 

mod Ensomhed opfordrer f.eks. til at arrangere fællesspisninger, der kan give dem, der normalt er alene, 

mulighed for at opleve fællesskabet med andre. Som nævnt i Kapitel 7 kan samvær om måltider i selskab 

med ens mere løse sociale kontakter også være en mulighed for at styrke ens netværk og sociale kapital. 

Vi laver i dette kapitel nogle enkelte nedslag på det brede felt, der er af fællesspisninger. Vi undersøger 

danskernes deltagelse i folkekøkkener - en gammel tradition der oplever en opblomstring i disse år. Vi ser 

på, hvor populært det er, hvorfor nogle vælger at deltage i folkekøkkener, og motivation for deltagelse 

blandt dem der har en interesse men endnu ikke har deltaget. Vi undersøger hvem, det er, folkekøkkenerne 

tiltrækker, og om der er forskel i motivationen til at deltage.  

Desuden undersøger vi deltagelsen i de semioffentlige måltider, der foregår i institutioner, foreninger, 

lokalsamfundet osv., og vi ser på, hvor meget disse fylder i danskernes madkultur. 

 

Befolkningens deltagelse i og interesse for 
folkekøkkener 

Folkekøkken – en både gammel og ny tradition 

Folkekøkkener er nok en gammel tradition, men de seneste år er der set flere og flere folkekøkkener, der er 

poppet op forskellige steder. Det første folkekøkken skulle efter sigende være åbnet i Odense i 1859 i det 

privatejede Odense Damp-Kjøkken og Badeanstalt. I starten af det 20. århundrede oprettede 

arbejderbevægelsen og senere også kommuner folkekøkkener, hvor mindre bemidlede kunne få et billigt 

måltid mad. Københavns Kommunes sidste folkekøkken lukkede i 1976, hvor de fleste gæster var 

pensionister, der fremover ville få mad bragt ud gennem kommunens hjemmeservice34. 

Folkekøkkenet er de senere år blomstret op igen, men ikke kun som et sted at få et billigt måltid mad. Det er 

mange steder et arrangement, der også dyrker fællesskabet om måltidet. Hvor folkekøkkener i sin originale 

form var filantropiske foretagender, der serverede mad til fattigfolk, har det moderne folkekøkken ofte en 

anden agenda. Folkekøkkenet sætter i den moderne version ofte fokus på lokalsamfundet og tilbyder et 

sted, hvor man kan møde sine naboer og for en stund trodse den individualiserede hverdag med et fælles 

måltid mad ved langborde. Folkekøkkenernes langborde byder fremmede mennesker til at sætte sig ved 

siden af hinanden og dele et måltid mad. Om dette også lykkedes, ser vi nærmere på i dette kapitel. 

  

                                                                                              

34 Jakobsen, L. 2016. ”8 ting du ikke vidste om folkekøkkenet”. Politiken.  
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Mange er slet ikke interesserede i folkekøkkener 

Tallene viser, at deltagelse i folkekøkkener kun er udbredt i en lille del af befolkningen. Kun 4 % har deltaget i 

én eller flere folkekøkkener, når de bliver spurgt om deres adfærd de seneste tre måneder. En tredjedel 

svarer, at selvom de ikke har deltaget, ville de være interesseret i at deltage i et folkekøkken. Til gengæld er 

det stadig majoriteten (63 %), der ikke har deltaget i et folkekøkken og som er heller ikke interesseret i at 

deltage i et.  

 

Figur 94 
Deltagelse og lyst til deltagelse i folkekøkkener 
”Har du inden for de seneste tre måneder deltaget som gæst i et folkekøkken?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

De fleste ved ikke, om der er et folkekøkken i deres lokalområde 

For at undersøge hvor udbredt folkekøkkener overhovedet er i Danmark, har vi spurgt respondenterne, om 

der er et folkekøkken i deres lokalområde. Her viser det sig, at over halvdelen (52 %) af danskerne er i tvivl, 

om der findes noget i deres lokalområde. Kun 17 % svarer, at der et folkekøkken i deres område.  

 

Figur 95 
Folkekøkken i lokalområdet 
”Findes der i dit lokalområde et folkekøkken?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Flest folkekøkkener i storbyen  

På grund af den store andel der ikke ved, om der findes et folkekøkken i deres område, kan disse tal 

desværre ikke bruges til at sige noget sikkert om, hvorhenne i landet der findes folkekøkkener. Dog kan det 
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give nogle fingerpeg om, hvor danskerne er mest opmærksomme på folkekøkkener, og hvor folkekøkkener 

måske er bedst til at gøre reklame for sig selv. Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem, om 

man er opmærksom på et folkekøkken i lokalområdet, og hvor interesseret man er i at deltage. Altså er der 

større sandsynlighed for, at man er interesseret, hvis man kender til et folkekøkken i lokalområdet. Er man i 

tvivl, er man i mindre grad interesseret i at deltage. Genkendeligheden har altså en stor betydning for, hvor 

interesseret man er. 

22 % af dem der bor i en storby (over 100.000 indb.), svarer ja til, at der er et folkekøkken i deres 

lokalområde. I en stor provinsby, mindre by og på landet er det kun mellem 15-17 %, der kender et 

folkekøkken i lokalområdet. Det er ligeledes i storbyerne, at flest har deltaget i én eller flere folkekøkkener (6 

%), og det er i storbyerne, at der er flest, der ikke har deltaget i de sidste tre måneder, men som er 

interesserede i at deltage (37 %). Det tyder altså på, at folkekøkkener er mere et byfænomen end et 

fænomen på landet. 

 

6 % 
Der bor i storbyerne har 
deltaget i ét eller flere 
folkekøkkener i deres 
lokalområdet. 

 37 % 
der bor i storbyerne har ikke 
deltaget, men er interesserede i 
at deltage i et folkekøkken. 

  

 

Deltagerne i folkekøkkener 

Kvinder har større interesse for folkekøkkener 

Kvinder deltager generelt mere i folkekøkkener end mænd, og det er også dem, der generelt er mere 

interesserede i at deltage, hvis de ikke har deltaget før. 

 

Figur 96 
Køn og deltagelse i folkekøkkener 
”Har du inden for de seneste tre måneder deltaget som gæst i et folkekøkken?” fordelt på 
køn. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 
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Unge under 35 år og ældre over 65 år deltager mest i folkekøkkener 

Det er mest de unge under 35 år og de ældre over 65 år, der har deltaget i folkekøkkener. Selvom der blandt 

de 35-64-årige er en stor lyst til at deltage, er det ikke den aldersgruppe, der oftest kommer ud af døren til 

folkekøkkenerne. Dette kan tænkes at skyldes travle hverdage med familie og karriere.  

 

Figur 97 
Alder og deltagelse i folkekøkkener 
”Har du inden for de seneste tre måneder deltaget som gæst i et folkekøkken?” fordelt på 
alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Dem der bor alene er mere interesserede i folkekøkken 

Der ses en klar tendens med, at dem, der bor alene, er mere interesserede i at deltage i et folkekøkken, end 

dem, der bor med andre. Hvor det blandt begge grupper er 4 %, der har deltaget i ét eller flere 

folkekøkkener, er interessen blandt dem, der bor alene, større end dem, der bor med andre. Blandt dem, der 

bor alene, som ikke har deltaget, er det 38 %, der godt kunne tænke sig det. Blandt dem, der bor med andre, 

er det kun 32 %, der kunne tænke sig at deltage.  

 

4 % 
af både dem der bor alene og 
med andre har deltaget i et 
folkekøkken inden for de 
seneste tre måneder. 

 32 % 
af dem, der bor med andre, er 
interesserede i at deltage i et 
folkekøkken. 

 38 % 
af dem, der bor alene, er 
interesserede i at deltage i et 
folkekøkken. 

 

Folkekøkken er populært på tværs af indkomstgrupper 

Der ses ingen signifikante forskelle mellem indkomstgrupper, i interesse for eller om man har deltaget i 

folkekøkkenener. Folkekøkkener er altså ikke længere kun for fattigfolk. Der ses dog forskelle i, hvorfor man 

kunne tænke sig at deltage i et folkekøkken, hvor det, at folkekøkkener tilbyder et billigt og nemt måltid, 

trækker mere for de lavere indkomstgrupper.  
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Motivation for at deltage i folkekøkkener 

Hvor det kun er 4 %, der har deltaget i et folkekøkken inden for de seneste tre måneder, er det hver tredje, 

der godt kunne tænke sig at deltage i et folkekøkken. Når vi ser på, hvilke motiver der har fået de 4 % til at 

deltage, og hvad der motiverer de interesseredes interesse, der kunne tænke sig at deltage, er det vidt 

forskelligt, hvilke motiver de peger på. Ligeledes er der forskelle i, hvilke motivationer der trækker på tværs 

af forskellige befolkningsgrupper. Her ser vi signifikante forskelle mellem alder, og hvorvidt man bor alene.  

Man vil gerne møde nye mennesker men kommer for hyggen med personer, man kender 

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på deltagernes årsager, og de potentielle deltageres 

motivationer for at deltage i folkekøkkener. Som nedenstående Figur 98 viser, har 60 % af de potentielle 

deltagere en motivation i at møde nye mennesker. Selvom denne motivation er meget udbredt blandt de 

potentielle deltagere, er det kun 25 % af de faktiske deltagere, der siger, at det var grunden til, at de deltog. 

Dem, der har deltaget i et folkekøkken, har derimod primært gjort det, fordi det var hyggeligt og for at være 

sammen med venner eller familie.  

Denne forskel mellem faktiske deltagere og potentielle deltagere afslører muligvis forskellen mellem idealet 

om det samlende folkekøkkenmåltid og realiteterne. Måske har man som potentiel deltager et ideal om et 

arrangement, hvor man møder nye mennesker, og samtalen glider. Måske er realiteten, at man til 

folkekøkkener i højere grad kommer til at spise med folk, man allerede kender, og i mindre grad sidder og 

småsludrer med fremmede mennesker. Omvendt kunne man også tolke tallene som, at det er dem, der 

tager afsted med venner og familie, der rent faktisk kommer ud af døren, hvorimod de potentielle 

deltageres motivation om at møde nye mennesker ikke er nok til at få dem afsted. Tallene viser i hvert fald, 

at de potentielle deltagere har et stort fokus på at møde nye mennesker og at støtte lokalsamfund og 

arrangører, hvor de faktiske deltagere i højere grad kommer til folkekøkkener, fordi det er hyggeligt og nemt.  

Af potentielle deltagere svarer 3 %, at de har en anden motivation for at ville deltage i et folkekøkken. Af 

dem nævner flere, at de gerne vil deltage i et folkekøkken af nysgerrighed, og fordi de gerne vil prøve det. 

 



Madkulturens Madindeks 2017 

156/195 

Figur 98 
Årsager og motivation til at deltage i folkekøkken 
”Hvad var din grund til/hvorfor kunne du godt tænke dig at deltage i et eller flere 
folkekøkkener?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=777 for personer der gerne vil deltage i et folkekøkken. N=104 for personer der har deltaget i et folkekøkken. 
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Ældre støtter gerne lokalsamfundet 

Undersøgelsen viser en klar tendens til, at ældre i højere grad motiveres af at støtte lokalsamfundet. Denne 

motivation er højest blandt de 50-64-årige, hvor over halvdelen (58 %) gerne vil deltage i et folkekøkken for 

at støtte lokalsamfundet. Blandt de yngste mellem 18-25 år, er det blot 37 %, der vil deltage for at støtte 

lokalsamfundet. Den samme tendens ses ved motivationen om at støtte arrangørerne. Her er det også de 

50-64-årige, der i højest grad motiveres af denne faktor, hvor de 64-80-årige og de yngre aldersgrupper i 

mindre grad motiveres af at støtte arrangørerne.  

 

Figur 99 
Støtte til lokalsamfundet som motivation til at deltage i folkekøkken og alder 
Andele hvis motivation for at deltage i folkekøkken er at støtte lokalsamfundet fordelt på 
alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=777. Kun personer der gerne vil deltage i folkekøkken. 

 

At støtte lokalsamfundet er blandt de ældre dog ikke den vigtigste motivation til at ville deltage i et 

folkekøkken. På tværs af alle aldersgrupper er den største motivationsfaktor at ville møde nye mennesker. 

Hyggen er heller ikke en ligegyldig motivationsfaktor. Hos de 50-84-årige er det den tredjevigtigste 

motivation til at deltage i folkekøkken. Hernæst kommer det at ville støtte arrangørerne. Denne top 4 ser 

dog anderledes ud blandt de yngre aldersgrupper.  

 

 

37%
44%

51%
58%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18-25 år 26-34 år 35-49 år 50-64 år 65-80 år

Tabel 4 

Top fire motivationsfaktorer 

18-25-årige 26-34-årige 35-80-årige 

1. For at møde nye mennesker 1. For at møde nye mennesker 1. For at møde nye mennesker 

2. Fordi det er hyggeligt 2. Fordi det er hyggeligt 2. For at støtte lokalsamfundet 

3. For at få et billigt måltid mad 3. For at støtte lokalsamfundet 3. Fordi det er hyggeligt 

4. For at støtte lokalsamfundet 4. For at få et billigt måltid mad 4. For at støtte arrangørerne 
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For unge er en god pris tillokkende 

Folkekøkkenerne kan i højere grad lokke yngre til med et billigt måltid mad. Figur 97 viser, hvor meget de 

forskellige aldersgrupper motiveres af prisen. Denne sammenhæng hænger ligeledes sammen med, hvor 

stor en indkomst man har. Ikke overraskende viser undersøgelsen, at jo lavere indkomst man har, jo mere 

motiverer et billigt måltid mad.  

 

Figur 100 
Pris som motivation til at deltage i folkekøkken og alder 
Andele hvis motivation for at deltage i folkekøkken er at få et billigt måltid mad fordelt 
på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=777. Kun personer der gerne vil deltage i et folkekøkken. 

 

For de unge motiverer det også i højere grad, at folkekøkkenerne er et nemt og hurtigt måltid mad. Det er 

dog stadig det at møde nye mennesker, der er den største motivationsfaktor hos de unge – som med de 

andre aldersgrupper.  

Ser vi i Tabel 4, hvilke fire motivationsfaktorer der tiltrækker de 18-25-årige og de 26-34-årige mest, kan vi 

se, at hyggen her har en andenplads. Det billige måltid mad fylder mest for de 18-25-årige, hvor det hos de 

26-34-årige begynder at blive vigtigere at støtte lokalsamfundet.  

Bor man alene motiveres man af at have nogen at spise med 

Hver fjerde af dem, der bor alene, og som kunne tænke sig at deltage i et folkekøkken, vil gerne deltage for 

at have nogen at spise med. Blandt dem, der bor med andre, er det kun 6 %, der svarer, at de vil deltage for 

at have nogen at spise med.  

Det hænger godt sammen med analyserne i Kapitel 3, der viste, at det kun er hver femte, der bor alene, der 

er enige i udsagnet om, at de foretrækker at spise alene. De fleste vil altså gerne spise sammen med andre. 

Måske ikke hver dag men nok til at de opsøger spisefællesskaber som f.eks. folkekøkkener.  

For dem, der bor med andre, er det mere tillokkende at deltage i folkekøkkener for at mødes med venner 

eller familie. Der ses altså en tydelig forskel i, om man ser folkekøkkenet som en mulighed for at spise i 

selskab med nogle udefinerbare andre eller nogle bestemte andre i form af venner eller familie. Blandt dem, 

der bor alene, ser man i lidt højere grad folkekøkkenet som en mulighed for at møde nye mennesker, hvor 

man, hvis man bor med andre, lægger lidt mere vægt på, at det er hyggeligt, og at man støtter 

lokalsamfundet.  
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De tre mest motiverende faktorer påvirkes dog ikke af, om man bor alene eller ej. Det, respondenterne godt 

kunne tænke sig, er stadig at møde nye mennesker, hygge sig og støtte lokalsamfundet.  

 

Figur 101 
Personer, der bor alene, og sociale motivationsfaktorer til at deltage i folkekøkken 
Forskellige motivationer for at deltage i et folkekøkken fordelt på, om man bor alene eller med andre. 

 

 

Kilde: Madindeks 2017 
N=777. Kun personer der gerne vil deltage i et folkekøkken. 

 

Andre former for spisefællesskaber 

Hvor undersøgelsen viser, at folkekøkkenet forbindes med at møde nye mennesker, er der også mange 

andre måder at deltage i et spisefællesskab uden for hjemmets fire vægge på. Fællesspisninger benyttes 

flittigt til at konstituere et fællesskab i eksempelvis foreninger, institutioner eller lignende. Nogen har måske 

også private madklubber med venner, kollegaer eller familie, hvor der er faste aftaler om, hvor og hvornår 

man mødes og spiser sammen. I det følgende har vi dog valgt at undersøge fællesspisning i en 

semioffentlig sfære. 

Med den semioffentlige sfære tænkes her på måltider, der hverken kan karakteriseres som helt private eller 

helt offentlige. Et sted man har en særlig tilknytning til, eller hvor man har modtaget en særlig invitation som 

for eksempel en idrætsforening eller ens børns skole. Det vil sige, de foregår et sted, der ikke er et privat 

hjem men heller ikke et offentligt sted, som alle har adgang til. Det adskiller sig derved fra et offentligt 

folkekøkken, hvor alle i princippet kan købe sig adgang. Vi fokuserer på disse former for fællesspisning for 

at undersøge, om der er nogle, der, i højere grad end andre, dyrker fællesskab omkring mad, og hvem der i 

disse sammenhænge bliver ladt udenfor. 

Når vi ser på disse fællesspisninger i den semioffentlige sfære, har hver fjerde dansker (26 %) deltaget i en 

sådan inden for de seneste tre måneder.  
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Fællesspisninger i foreninger eller organisationer 

Af fællesspisninger i den semioffentlige sfære er det primært i forskellige organisationer eller foreninger, 

danskerne deltager i fællesspisninger. Hver tiende (13 %) har inden for de seneste tre måneder deltaget i en 

sådan fællesspisning. Den næstmest populære fællesspisning foregår i forbindelse med ens børns 

institution, skole eller fritidsaktiviteter, hvor 6 % har deltaget inden for de seneste tre måneder.  

 

Figur 102 
Fællesspisning 
”Har du inden for de seneste tre måneder deltaget i en eller flere af disse former for arrangeret 
fællesspisning?” 

 

 
   Kilde: Madindeks 2017 

N=2312. Respondenter kunne afgive flere svar. 

 

Børnefamilierne deltager i semioffentlige fællesspisninger 

Undersøgelsen viser, at det primært er børnefamilierne, der deltager i denne type semioffentlige 

fællesspisninger. Som Figur 102 viser, sker en del fællesspisninger i forbindelse med ens børns institution 

eller skole, hvorfor dette ikke er overraskende. 

Der ses ingen forskelle i deltagelsen af denne type fællesspisninger på tværs af landsdele eller urbanitet. 
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Figur 103 
Husstandstype og fællesspisning 
Andele der har deltaget i en eller flere former for arrangeret fællesspisninger inden 
for de seneste tre måneder fordelt på husstandstype. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2306 
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Kapitel 9 
- Restaurantbesøg 

  

  

Hovedresultater 

Befolkningens vaner i forhold til at spise ude på restaurant til aftensmad har ikke ændret sig stort de 
sidste ti år. På en gennemsnitlig dag er det 5 % af danskerne, der spiser deres aftensmåltid ude. Det er 
samme andel DTU fødevareinstituttet fandt, da de kortlagde danskernes madvaner i perioden 2005-
2008. De fleste spiser på en cafe eller restaurant (4 %) og en mindre andel (1%) på et fastfood sted. 

Den vigtigste årsag til, at befolkningen spiser ude er socialt samvær og fejring af begivenheder. Maden 
er i mindre grad i centrum, og muligheden for at prøve ny mad og nye restaurantoplevelser fylder kun 
noget for en mindre del af befolkningen. Danskerne spiser oftere ude, fordi de vil ’have lidt luksus’, end 
fordi at det er nemt eller fordi det kan give dem bedre mad, end de selv kan lave. At spise ude er mere et 
fornøjelseselement og et socialt element i madkulturen i Danmark, end det er en praktisk og nem 
løsning på aftensmåltidet.  

På trods af at det sociale fylder meget i årsagerne til at gå på restaurant, er det under hver tiende 
dansker, der foretrækker restauranter, hvor man kan være social med andre gæster. Det er dem, man 
allerede kender, som man ønsker at være social med og ikke de andre på restauranten. Befolkningen er 
mere splittet, når det gælder restauranter, hvor maden serveres som buffet. Ca. én ud af fem 
foretrækker buffetrestauranter. Her spiller urbanitet en stor rolle, idet at jo længere man kommer ud på 
landet, desto flere foretrækker buffetrestauranter. 

Til gengæld er danskerne mere enige om, at der skal være en stor grad af valgfrihed, når de spiser ude, 
og mere end tre ud af fem foretrækker restauranter, hvor man kan vælge fra et à la carte-menukort 
fremfor én sammensat menu. Der er også en større gruppe på mere end to ud af fem, der mener, at en 
formel stemning med pæn opdækning er at foretrække, når man spiser ude. Lidt overraskende er det 
især mænd, der foretrækker den formelle restaurantstemning. 

Alder betyder generelt meget for restaurantpræferencer og årsagerne til at gå ud og spise. De unge går 
mindre op i, at der skal være et à la carte-menukort og en formel stemning, når de går ud og spiser. Det 
hænger sammen med, at de yngre oftere spiser ude af sociale årsager og i højere grad kan lide 
restauranter med social interaktion såsom langborde. 
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Den danske madkultur manifesterer sig ikke blot hjemme i danskernes køkkener og spisestuer, men 

udfolder sig også på de danske restauranter. Med bølgen af ny nordisk mad gennem 2000’erne og 

2010’erne blev den danske restaurantscene for alvor sat på verdenskortet. Dog er danskerne er ikke kendt 

for at gå meget på restaurant sammenlignet med f.eks. sydeuropæiske lande eller USA. Den danske 

restaurantkultur har været præget af fejringer af særlige lejligheder, og at restaurantbesøg i mindre grad er 

en integreret del af hverdagen. Nyere analyser fra Landbrug & Fødevarer og HORESTA peger i retning af, at 

dette er under udvikling, og at danskerne er begyndt at gå mere ud at spise af andre årsager35. 

I dette kapitel undersøger vi denne udvikling nærmere, og vi undersøger hvad, der får danskerne til at tage 

på restaurant. Hvornår og hvorfor tager danskerne ud og spiser? I hvor høj grad er maden og 

madoplevelser i centrum, og i hvor høj grad er det andet, der driver danskernes restaurantbesøg? Vi ser 

også nærmere på, hvilke slags restauranter danskernes foretrækker, og dykker ned i fire forskellige 

restaurantkoncepter: Restauranter med én menu fremfor à la carte-menukort, restauranter med formel 

stemning, buffetrestauranter og restauranter med et socialt element såsom langborde. Vi undersøger, hvad 

danskerne syntes om disse slags restauranter, og hvem der foretrækker den ene eller den anden slags 

 

                                                                                              

35 Landbrug & Fødevarer. 2017. “Markedsanalyse. På cafe og fastfood restaurant hver måned”. 

HORESTA. 2017. “Sådan bruger danskerne deres penge på at gå ud og spise”.  
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4 % 
af danskerne 
spiser på 
restaurant på en 
gennemsnitlig dag. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Danskernes restaurantvaner 

Restaurantkulturen udfolder sig oftere i weekenden end i hverdagen 

 

 

På en gennemsnitlig dag spiser 5 % af danskerne ude til aftensmad enten på restaurant, café eller 

fastfoodsted. Det svarer til ca. 225.000 restaurantmåltider hver eneste dag. Dertil kommer takeaway, som 

udgør ca. ligeså mange måltider. Når danskerne spiser ude til aftensmad, spiser de fleste på restaurant 

eller café (4 %) og en mindre andel på et fastfoodsted (1 %).   

Ved at sammenligne med tidligere undersøgelser viser det sig, at der er ikke sket nogen udvikling i 

danskernes vaner i forhold til udespisning ved aftensmåltidet de seneste ti år. I årene 2005-2008 

undersøgte DTU Fødevareinstituttet danskernes kostvaner, og her angav 5 %, at deres seneste 

aftensmåltid foregik ude på restaurant, café, pizzeria, burgerbar og lignende36.  

Danskerne tager både på restaurant i hverdagen og i weekenden, men weekenden er dog det mest 

populære. Når vi ser på en gennemsnitlig weekenddag, spiser 5 % ude på restaurant eller café. På en 

gennemsnitlig hverdag spiser 3 % på restaurant eller café. Selvom det kun er en forskel på to procentpoint, 

er det alligevel næsten dobbelt så mange, der spiser ude på restaurant en weekenddag sammenlignet med 

en hverdag. 

 

Årsager til at danskerne tager på restaurant 

Danskerne spiser ude for at være sammen socialt og for at fejre særlige lejligheder 

Når vi ser på årsagerne til, at danskerne tager på restaurant, svarer knap halvdelen (45 %), at de sidst var 

ude at spise for at være sammen med andre. Den næststørste årsag er fejringen af en særlig lejlighed. Her 

er det knap hver tredje (31 %), der fejrede en særlig lejlighed, sidst de var ude at spise. Det at spise på 

restaurant er i høj grad forbundet med noget særligt og noget forkælelse. 27 % var på restaurant for at få en 

god madoplevelse og hver femte (21 %) for at få ’lidt luksus’. I ’andet’-kategorien nævner flere, at de var på 

restaurant på deres ferie, hvilket igen ligger i forlængelse af forkælelsesmotivationen til at tage på 

restaurant. 

                                                                                              

36 Groth, M. et al. 2009. ”Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 
1995-2008”. DTU Fødevareinstituttet. 

3 % 
spiser på restaurant eller café 
en gennemsnitlig hverdag. 

 5 % 
spiser på restaurant eller café 
en gennemsnitlig weekenddag. 

 1 % 
spiser på et fastfoodsted (f.eks. 
grillbar, kebabsted, pølsevogn 
eller benzintank) på en 
gennemsnitlig dag. 
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I nedenstående Figur 104 ser vi ligeledes, at de mere hverdagsorienterede og praktiske forklaringer fylder 

mindre, såsom at der var nemt og hurtigt (13 %), for at få bedre mad end man selv kunne lave (7 %) eller i 

forbindelse med arbejde (5 %). At gå ud og spise er altså mere et fornøjelseselement og et socialt element i 

danskernes madkultur, end det er en praktisk og nem foranstaltning.   

 

Figur 104 
Årsager til at tage ud og spise 
”Tænk på sidste gang, du var ude og spise aftensmad på en restaurant. Hvorfor spiste du ude?” 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312. Respondenter kunne afgive flere svar. 

  

8%

5%

6%

7%

13%

13%

21%

27%

31%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Andre grunde

Jeg spiste ude i forbindelse med arbejde

For at prøve en ny slags mad, jeg ikke havde prøvet
før

For at få noget bedre mad end det, jeg kan lave
selv derhjemme

For at få et nemt/hurtigt måltid mad

For at prøve en ny restaurant, jeg ikke havde
prøvet før

For at få lidt luksus

For at få en god madoplevelse

Der var en særlig lejlighed f.eks. fødselsdag,
bryllupsdag eller andet at fejre

For at være sammen med andre f.eks. partner,
venner eller familie



Madkulturens Madindeks 2017 

169/195 

 

31 % 
af danskerne 
fejrede en særlig 
lejlighed sidst, de 
var på restaurant. 
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De sociale motivationer betyder mest for restaurantbesøget 

Ser vi på de forskellige listede årsager, kan de inddeles i årsager, der fokuserer på det sociale aspekt i 

restaurantbesøget, og de årsager, der har fokus på maden: 

• Sociale årsager: ”For at være sammen med andre” og ”Der var en særlig lejlighed” 

• Maden i fokus: ”For at få en god madoplevelse”, ”For at prøve en ny restaurant”, ”For at få noget bedre 

mad end det jeg kan lave selv derhjemme” og ”For at prøv en ny slags mad, jeg ikke har prøvet før” 37. 

 

 

Undersøgelsen viser, at det i høj grad er det sociale, der får danskerne til at tage på restaurant. I alt var 44 % 

motiveret af primært sociale årsager, og 22 % angiver at det både var de sociale årsager og maden, der 

motiverede dem. Kun 15 % angiver udelukkende maden og madoplevelser som motivation til at spise ude, 

sidste gang de var på restaurant. 

I storbyerne er restaurantbesøg i højere grad en nem måde at se venner og familie på 

 

 

I storbyerne er udbuddet af restauranter større og der kommer oftere flere nye restauranter til. På trods af 

dette viser undersøgelsen, at personer i storbyerne ikke i højere grad motiveres af at tage ud og få nye 

madoplevelse. Det er til gengæld i højere grad det at være sammen med venner eller familie, der trækker 

personer i storbyerne på restaurant. I en stor by med over 100.000 indbyggere angiver halvdelen (49 %), at 

de var på restaurant sidst for at være sammen med andre. På landet er det derimod 38 %, der angiver at 

være taget på restaurant sidst for at være sammen med andre.  

                                                                                              

37 Svarmuligheden ”For et få et nemt/hurtigt måltid mad” er ikke en del af maden i fokus, dasvarmuligheden 

mere har fokus på, at det skal være nemt, og dermed ikke madens kvalitet. 

44 % 
var motiveret af det sociale, 
sidste gang de var på 
restaurant. 

 15 % 
var motiveret af maden, sidste 
gang de var på restaurant. 

 22 % 
var motiveret af både maden 
og det sociale, sidste gang de 
var på restaurant. 

49 % 
af dem, der bor i en stor by, var 
motiveret af at være sammen 
med andre f.eks. partner 
venner eller familie, sidst de var 
på restaurant. 

 44 % 
af dem, der bor i en stor 
provinsby eller en mindre by, 
var motiveret af at være 
sammen med andre f.eks. 
partner venner eller familie, 
sidst de var på restaurant. 

 38 % 
af dem, der bor på landet, var 
motiveret af at være sammen 
med andre f.eks. partner 
venner eller familie, sidst de var 
på restaurant. 
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Dette kan hænge sammen med det mulighedsrum, der er i de større byer, hvor der ligger flere restauranter 

tættere på, hvor man bor. Det kan dermed være en nem måde at være sammen med og se venner og 

familie på, hvorimod det på landet vil være en større udflugt og dermed i højere grad noget, man gør i 

forbindelse med en fejring af en særlig anledning. 

Unge går oftere ud og spiser af sociale årsager 

Som vist i nedenstående figur går de unge mere på restaurant på grund af sociale årsager. Hele 77 % af de 

unge under 25 år nævner de sociale årsager som motivation til deres sidste restaurantbesøg. Det er kun 66 

% blandt den samlede befolkning.  

Andre analyser viser, at disse forskelle gælder både, når det kommer til at fejre en særlig anledning og for at 

være sammen med andre. De unge er også i højere grad motiveret af at få lidt luksus og at få bedre mad, 

end de selv kan lave derhjemme. 

 

Figur 105 
Alder og sociale årsager til at tage på restaurant 
Andele der spiste på restaurant sidste gang af en social årsag. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 

 

Kvinder går oftere ud og spiser af sociale årsager 

Tallene viser, at kvinder i højere grad end mænd angiver, at sidst de var ude at spise, var af sociale årsager, 

såsom at være sammen med andre f.eks. partner, venner eller familie. Hvor det blandt mændene var ca. to 

ud af fem, der var motiveret (41 %) af at være sammen med andre, var det knap halvdelen af kvinderne (49 

%). 

 

49 % 
kvinder var motiverede af at 
være sammen med andre f.eks. 
partner, venner eller familie, 
sidst de var på restaurant. 

 41 % 
mænd var motiverede af at 
være sammen med andre, f.eks. 
partner, venner eller familie, 
sidst de var på restaurant. 
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Højere indkomstgrupper spiser oftere ud på grund af maden 

Undersøgelsen viser, at personer, der tjener over 600.000 kr./årligt i højere grad nævner maden som årsag 

til, at de var ude og spise sidst. Her er det især årsagerne, der bærer præg af forkælelse såsom at få lidt 

luksus og at få en god madoplevelse, der trækker den højeste indkomstgruppe på restaurant. Det kan ses i 

lyset af, at dem i den højeste indkomstgruppe har et større økonomisk råderum.  

På den anden side viser analysen ingen signifikante forskelle mellem at tage på restaurant af sociale 

årsager på tværs af indkomstgrupperne. 

 

41 % 
af dem, der tjener over 600.000 
kr./årligt, var motiverede af 
maden, sidste gang de var på 
restaurant. 

 35 % 
af dem, der tjener under 
600.000 kr./årligt, var 
motiverede af maden, sidste 
gang de var på restaurant. 

  
 

 

I weekenden er der mere fokus på det sociale  

Af dem, der sidst var på restaurant på en dag i weekenden, nævner tre ud af fire (72 %), at de var motiveret 

af sociale årsager. Af dem, der sidst var på restaurant i hverdagen, er det tre ud af fem (60 %), der nævner 

de sociale årsager. Derimod er der flere i hverdagen, der sidst var ude i forbindelse med arbejde (8 % mod 3 

% i weekenden) eller for at få et nemt og hurtigt måltid mad (17 % mod 10 % i weekenden). I weekenden 

tager danskerne også oftere på restaurant for at få lidt luksus (23 % mod 19 % i hverdagen), ligesom 

danskernes også i højere grad fejrer særlige lejligheder på restaurant i weekenden (35 % mod 27 %). 

 

Figur 106 
Motivation til restaurantbesøg i hverdag og weekend 
Andelen med det sociale eller maden i centrum fordelt på hverdag og weekend. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2312 
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af danskerne 
foretrækker 
restauranter, hvor 
maden serveres 
som buffet. 

Kilde: Madindeks 2017 
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Danskernes ønsker til restauranter 

Ligesom vi så, at der var mange forskellige årsager til, at danskerne går på restaurant, er der også mange 

forskellige slags ønsker til restaurantoplevelsen og til maden, der serveres. Her dykker vi ned i nogle enkelte 

af danskernes restaurantpræferencer. Vi undersøger to forhold, der drejer sig om maden: Hvem 

foretrækker buffet, og hvem foretrækker at man kan vælge fra et menukort fremfor én fast menu. Vi ser 

også på to forhold, der drejer sig om selve restaurantoplevelsen: Hvem foretrækker en formel stemning 

med pæn opdækning, og hvem foretrækker muligheden for at være social med andre gæster, når de er på 

restaurant.    

Disse fire forhold dækker langt fra alle de forskellige muligheder og tilbud, som restauranterne giver 

danskerne, når de spiser ude. De afspejler dog nogle af de tendenser, der oppe i tiden f.eks. fællesspisning, 

der bliver sat på dagsordenen med folkekøkkener, pop-up restauranter og langborde på nogle af landets 

fineste restauranter. Denne tendens hænger sammen med det, man kunne kalde en generel ’af-

formalisering’ af måltidet, hvor flere af de fineste restauranter (f.eks. Noma) er gået væk fra den 

traditionelle opdækning med dug på bordene osv.  

En anden tendens, vi undersøger her, er valgfriheden omkring maden – om danskerne foretrækker selv at 

kunne bestemme i form af f.eks. en buffet eller et à la carte-menukort, eller om de syntes godt om, at der 

serveres én fast menu. At gæsten får færre valgmuligheder er en tendens, hvis man ser ud over det danske 

gourmetrestaurantlandskab, hvor de fineste restauranter i Danmark som f.eks. Geranium og Noma serverer 

en enkelt menu uden valgmuligheder. Også andre succesfulde restaurantkoncepter på et mellem 

prisniveau som f.eks. Madklubben og Cofoco har netop slået sig op på at have et lille udvalg og én 

sammensat menu. Hvordan danskerne forholder sig til disse tendenser i restaurantudviklingen, og om det er 

noget, danskerne generelt støtter op om eller ej, undersøger vi her. 

Danskerne foretrækker valgmuligheder på menukortet og en formel stemning 

I nedenstående Figur 107 ses, at majoriteten af danskerne er glade for restauranter med et à la carte-

menukort frem for én fast menu. En stor andel af danskerne ønsker altså generelt en frihed til at vælge 

menuen selv. En stor del af danskerne foretrækker ligeledes, at der er en formel stemning på restauranterne, 

og at der er dækket pænt op. Det er i fin overensstemmelse med det, vi så i sidste afsnit, at danskernes især 

går ud og spiser for at fejre særlige lejligheder. Ved disse begivenheder er det således vigtigt for danskerne, 

at der er gjort noget ud af at skabe en formel stemning, så måltidet bliver anderledes, end de måltider 

danskerne spiser derhjemme. Som vi så i Kapitel 5, fylder æstetiske normer (såsom at der skal være lys og 

dug, og at maden serveres på fade) mindre for danskerne, når de spiser med andre generelt. Men ved 

restaurantmåltidet er det æstetiske altså mere vigtigt for danskerne. 

Restauranter, hvor man kan være social med andre ved f.eks. langborde, foretrækkes ikke af særligt mange 

(8 %). Hele 60 % svarer, at de ikke foretrækker denne form for restauranter. Sammenlignet med 

ovenstående resultater hvor vi så, at de fleste tager ud og spiser for at være sammen med andre, bliver det 

her tydeligt, at det ikke er andre fremmede mennesker, majoriteten foretrækker at socialisere med. Det 

sociale holdes primært inden for en kendt kreds såsom venner og familie. 

Vi ser også, at restauranter, hvor maden serveres som buffet, deler vandene. Her er hver femte (21 %) enig 

eller meget enig i at foretrække buffetrestauranter, hvorimod to ud af fem (39 %) er uenig eller meget uenig.  
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Figur 107 
Danskernes restaurantpræferencer 
Enighed i disse udsagn: ’Jeg foretrækker restauranter…’ 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2233-2258. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

I de næste afsnit gennemgår vi, hvem der foretrækker henholdsvis muligheden for at vælge fra à la carte-

menu, buffetrestauranter, den formelle restaurantstemning og den social buffetoplevelse.  

 

Mulighed for at vælge fra à la carte-menu 

Som vi allerede har set, er det store flertal af deltagerne i undersøgelsen enige i udsagnet ”Jeg foretrækker 

restauranter, hvor man selv kan vælge retter fra et menukort (à la carte) i stedet for én fast menu”. Ser vi på, 

hvilke baggrundsvariable der hænger sammen med at foretrække à la carte-menu, er det især alder og 

landsdel.  

At vælge fra et menukort er mere vigtigt for ældre end det er for yngre. Blandt dem under 25 år er det 56 %, 

der foretrækker en à la carte-menu, hvorimod det er 67 % blandt dem over 65 år. 
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Figur 108 
Foretrækker à la carte-menu og alder 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor man selv kan vælge retter fra et 
menukort (à la carte) i stedet for én fast menu” fordelt på alderskategorier. 

 

 Kilde: Madindeks 2017 
N=2248. ”Ved ikke” er udeladt 

 

Når det gælder fordelingen på landsdele, er der ikke et klart mønster i, hvem der foretrækker à la carte-

menu i Øst- og Vestdanmark. En yderligere analyse viser desuden, at urbanitet ikke hænger sammen med 

at foretrække à la carte-menu. De danskere, der i højest grad foretrækker frit at kunne vælge fra et 

menukort fremfor at være bundet af en menu, bor hovedsageligt i Hovedstaden og i Syd- og Sønderjylland. 

Derimod er der færrest på Sjælland og øerne samt i Østjylland, der ønsker at kunne vælge fra à la carte-

menu. 

 

Figur 109 
Foretrækker à la carte og landsdele 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor man selv kan vælge retter fra et 
menukort (à la carte) i stedet for én fast menu” fordelt på landsdele. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2248. ”Ved ikke” er udeladt 
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Buffetrestauranter 

Buffet på restaurant er noget af det, der splitter danskerne. Ser vi på, hvilke baggrundsvariable der hænger 

sammen med at foretrække buffetrestauranter, ser vi, at der er stærk sammenhæng med 

uddannelsesniveau, indkomstniveau og urbaniseringsgrad.  

Kortuddannede foretrækker i højere grad buffeter 

Der er en stor overvægt af dem med grundskole som højeste uddannelsesniveau, der foretrækker 

buffetrestauranter. Her er det hele 35 %. I den danske befolkning er det kun 21 %, og zoomer vi ind på de 

danskere, der har en videregående uddannelse, er det kun 15 %, der foretrækker buffetrestauranter. Blandt 

de langt uddannede er der hele 51 %, der angiver, at de ikke foretrækker restauranter, hvor maden serveres 

som buffet. Denne gruppe har altså en stor afsmag for buffetrestauranter. 

 

Figur 110 
Uddannelse og buffetpræferencer 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor maden serveres som buffet” 
fordelt på uddannelse. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2258. ”Ved ikke” er udeladt 

 

Lavere indkomstgrupper foretrækker buffeter 

Indkomst hænger også signifikant sammen med at foretrække buffet restauranter. Blandt dem med de 

laveste husstandsindkomster (under 300.000 kr./årligt) er der 28 %, der foretrækker buffet, hvorimod det 

kun er 16 % blandt danskere med de højeste indkomster på over 600.000 kr./årligt. 

Vi har yderligere testet, om alder kunne være en bagvedliggende forklaring på forskellen på tværs af 

indkomst, da flere yngre har en lavere indkomst. Det er dog ikke tilfældet, da alder ikke signifikant hænger 

sammen med at foretrække buffet, når der kontrolleres for husstandsindkomst. Forklaringen er i stedet 

sandsynligvis, at buffetrestauranter potentielt tilbyder mere mad for færre penge, hvilket tiltaler de 

danskere, der er mere pressede på økonomien. 

 

15%

20%

21%

35%

34%

42%

44%

39%

51%

38%

35%

26%

0% 25% 50% 75% 100%

Videregående uddannelse

Gymnasial uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Grundskole

Helt enig eller enig Hverken enig eller uenig Helt uenig eller uenig



Madkulturens Madindeks 2017 

178/195 

Figur 111 
Indkomst og buffetpræferencer 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor maden serveres som buffet” 
fordelt på husstandsindkomster. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=1849. ”Ved ikke” og ”Ønsker ikke at svare” er udeladt. 

 

På landet foretrækker man buffetrestauranter 

Der er klar sammenhæng mellem, om man bor på landet eller i byen, og hvorvidt man foretrækker 

restauranter, der serverer maden som buffet. På landet er det 29 %, der foretrækker disse, hvorimod det kun 

er 14 % af de danskere, der bor i en større by med over 100.000 indbyggere. Analysen viser også, at 

andelen, der er uenige eller helt uenige i udsagnet om at foretrække restauranter med buffet, også er 

markant højere blandt dem i de store byer. Det ligger på 50 % mod 32-37 % hos dem, der bor i mindre byer 

og på landet. Det vil sige, at der også er mere modstand mod eller direkte afsmag for buffetrestauranter og 

den måde at servere mad på blandt storbyboerne.  

 

Figur 112 
Urbaniseringsgrad og buffetpræferencer 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor maden serveres som buffet” fordelt på 
urbaniseringsgrad. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2258.  ”Ved ikke” er udeladt 
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Den sociale restaurantoplevelse 

Den sociale restaurantoplevelse er i denne undersøgelse formuleret som at foretrække restauranter med 

f.eks. langborde, hvor man kan være social med andre gæster. Det er der få danskere, der foretrækker, og 

dykker vi ned i, hvem disse er, viser det sig primært at være danskere i storbyerne og yngre danskere. 

I storbyer er man gladere for langbordsmiddage end på landet 

Hvor vi ser, at man på landet i højere grad foretrækker restauranter, hvor maden serveres som buffet, er det 

omvendt i storbyen, at vi ser flest, der foretrækker den sociale restaurantoplevelse, hvor man kan være 

social med andre. I storbyerne ser vi, at hver tiende (10 %) foretrækker den slags restauranter. 

 

Figur 113 
Urbaniseringsgrad og den sociale restaurantoplevelse 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor man kan være social med andre f.eks. 
ved at man sidder ved langborde med andre gæster” fordelt på urbaniseringsgrad. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017. 

N=2233. ”Ved ikke” er udeladt 

 

Unge under 35 år er mere positive over for langborde på restauranter 

Det er især de unge under 35 år, der foretrækker den sociale restaurantoplevelse. Her er det mellem 13-16 

%, der foretrækker restauranter med langborde, hvorimod det blandt aldersgrupperne over 35 år er halvt 

så mange, mellem 5-6 %, der foretrækker den sociale restaurantoplevelse. 

Dette resultat hænger godt sammen med analysen af årsagerne til at gå på restaurant, hvor vi så, at det 

også er de unge, der oftere går ud og spiser af sociale årsager. At være social omkring maden – både med 

venner, familie og med andre gæster – er i højere grad noget, de unge dyrker, når de spiser ude. 
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Figur 114 
Alder og den sociale restaurantoplevelse 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor man kan være social med andre 
f.eks. ved at man sidder ved langborde med andre gæster” fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2233. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Den formelle restaurantstemning 

At der er dækket fint op med lys og blomster samt dug på bordene, er for en stor del af danskerne en 

essentiel del af oplevelsen ved at gå ud at spise på restaurant. Ser vi på sammenhængen med 

baggrundsfaktorer, er det især køn, alder og indkomst der påvirker, i hvor høj grad man syntes, det formelle 

er vigtigt.   

Mænd går mere op i den formelle stemning 

 

40 % 
af kvinderne foretrækker formel 
stemning på restauranter. 

 48 % 
af mændene foretrækker formel 
stemning på restauranter. 

  

 

Den formelle stemning er den eneste af de restaurantpræferencer, vi har undersøgt her, der hænger 

sammen med køn. Analysen viser, at mænd i højere grad går op i, at der skal være en formel stemning på 

restauranter, når de går ud og spiser. Det er interessant og overraskende, da det at gå op i æstetik såsom 

dug og blomster oftere forbindes med noget feminint. Det kan muligvis hænge sammen med, at kvinderne 

oftere spiser ude for at være social sammen med andre, sådan som vi så i den tidligere analyse af årsager 

til at gå på restaurant. Når det sociale samvær med familie og venner er i højsædet, kan en formel stemning 

være mindre vigtig eller ligefrem virke dæmpende på det sociale, hvorfor færre kvinder foretrækker 

restauranter med formel stemning.  
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Ældre foretrækker i højere grad en formel stemning, når de går på restaurant 

Hvor de unge går op i det sociale omkring måltidet, når de spiser ude, går de markant mindre op i, at der er 

en formel stemning på restauranten. Det er i stedet blandt de ældre, at en stor del foretrækker restauranter 

med formel stemning. Blandt danskere over 65 år er det hele 58 %, hvorimod det kun er 34 % blandt de 18-

25-årige. 

 

Figur 115 
Alder og den formelle restaurantstemning 
Enighed i udsagnet ”Jeg foretrækker restauranter, hvor der er en formel stemning med f.eks. 
dug på bordene og pæn opdækning med lys og blomster” fordelt på alder. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2252. ”Ved ikke” er udeladt. 

 

Højere indkomstgrupper går mere op i formel stemning på restauranter 

Dem med de laveste husstandsindkomster (under 300.000 kr./årligt) går mindst op i, at der skal være 

formel stemning på restauranter. Det handler dels om, at det er de unge, der har de laveste indkomster, og 

som vi så i foregående analyse, foretrækker de unge ikke den formelle stemning i samme grad som de 

ældre. Det handler dog også om, at dem med de laveste indkomster foretrækker andre slags restauranter 

som f.eks. buffetrestauranter. Formel stemning hører sjældent til på denne slags restauranter, som ofte 

ligger i den lavere ende af prisskalaen. Samtidig går de der tjener mindst, som vi så i den tidligere analyse, 

ikke lige så ofte ud og spiser for madens skyld. Det er ikke gourmetrestaurantoplevelser, der er i højsædet 

her, hvorfor en formel restaurantstemning med dug og lys på bordene ikke fortrækkes i lige så høj grad af 

disse danskere.  
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Figur 116 
Indkomstgrupper og den formelle restaurantstemning 
Enighed i udsagnet: ”Jeg foretrækker restauranter, hvor der er en formel stemning med f.eks. 
dug på bordene og pæn opdækning med lys og blomster” fordelt på indkomstgrupper. 

 

 
Kilde: Madindeks 2017 

N=2252. ”Ved ikke” og ”Ønsker ikke at svare” er udeladt. 
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Om undersøgelsen 
- Metode, data og analyse 

Analyse af befolkningens måltider  

I Madindeks undersøger vi bredt madkulturen i Danmark, ved at se på de måltider befolkningen rent faktisk 

spiser, og de valg de tager i forhold til mad og måltider. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i 

danskernes aftensmåltid ved at stille spørgsmålet ’Hvad spiste du til aftensmad i går?’, for derefter at følge 

op med spørgsmål omkring ’med hvem?’, ’hvor henne?’ og ’hvad lavede du imens?’.  

Det er kendt i forskningen om kost og ernæringsvaner, at mange har svært ved selv at vurdere og huske, 

hvor ofte de spiser den ene eller anden slags mad. Ved helt konkret at bede respondenterne beskrive deres 

aftensmad dagen før så detaljeret som muligt, kan respondenterne genkalde sig aftensmåltidet og 

sandsynligvis bedre besvare undersøgelsens uddybende spørgsmål om aftensmåltidets indhold og 

rammerne om måltidet. Målet er at skabe bedre og mindre usikre resultater og højne undersøgelsens 

validitet.  

Denne metode gør det muligt bredt at analysere på de konkrete danske aftensmåltider og alt det, der 

knytter sig til måltidet, såsom fællesskab eller mangel på samme, oplevelsen af måltidets sociale og 

sundhedsmæssige forhold og brugen af underholdning ved måltidet. Derved får vi et øjebliksbillede af 

befolkningens aftensmåltider og kan derfra udlede, hvordan et gennemsnitligt aftensmåltid ser ud i 

Danmark, og hvordan det forløber. 

Vi har suppleret spørgeskemaet med en række holdningsspørgsmål og spørgsmål til måltider uden for 

hjemmet. Derved får vi et bredere billede af aftensmåltidets mange funktioner, herunder de værdier og 

normer om opførsel, befolkningen knytter til måltidet, og viden om hvor og hvorfor man spiser ude. Disse 

spørgsmål knytter sig ikke til det konkrete måltid dagen før men til befolkningens generelle værdier for 

opførsel ved måltidet, som kan sammenholdes med den konkrete opførsel ved måltidet.  

Desuden undersøger vi hyppighed og motivation for befolkningens deltagelse i fællesspisninger og 

restaurantbesøg, ved at spørge til henholdsvis deltagelse i fællesspisninger de seneste tre måneder og 

respondenternes seneste restaurantbesøg. På den måde forsøger vi også i denne del af undersøgelsen 

metodisk at holde fast i, idet omfang det giver mening, at undersøge konkrete måltider inden for en konkret 

tidsperiode.  

Aftensmåltidet er befolkningens sociale måltid 

Der er knyttet mange forventninger og værdier til aftensmåltidet, både fordi det for mange er dagens 

hovedmåltid, og fordi det ofte er en social begivenhed. Her dyrker, styrker og udfordrer medlemmerne af 
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husstanden relationer og værdier38. Aftensmåltidet er ofte der, hvor familien samles, venner mødes og 

gæster inviteres på besøg for at dele et måltid mad. Aftensmåltidet er der, hvor man har tid og gør sig 

umage. En væsentlig del af madkulturen i Danmark udleves således gennem og omkring aftensmåltidet.   

 

80 % 
af danskerne anser det, de 
spiste til aftensmad dagen før, 
som hovedmåltidet den dag. 
Kilde: Madindeks 2016 

 69 % 
af danskerne, der bor med 
andre, spiste dagen før 
aftensmad med alle i 
husstanden. 
Kilde: Madindeks 2017 

  

 

I Madindeks 2016 undersøgte vi, hvilket af de måltider, som respondenterne spiste dagen før, de anså som 

hovedmåltidet. Her svarede fire ud af fem, at det var aftensmåltidet. I årets Madindeks testede vi ideen om 

aftensmåltidets samlende funktion i husstanden. Her så vi, at syv ud af ti danskere, der bor med andre, 

spiste aftensmad med hele husstanden på en gennemsnitlig dag. Det bekræfter således resultater fra 

andre undersøgelser, der peger på, at aftensmåltidet er det sociale hovedmåltid, hvor der i højest grad 

bestræbes på at spise sammen39. 

 

Datagrundlag for Madindeks 2017 

Indsamling af data 

Data består af svar fra 2312 respondenter og er indsamlet via et online spørgeskema i perioden 31. maj til 

16. juni 2017 af Epinion. Der blev i alt indsamlet 2660 besvarelser, hvor der først blev frasorteret 298 

besvarelser pga. bemærkelsesværdige outliers, ulogiske besvarelser, usandsynligt hurtige 

gennemførselstider og duplikater. Herefter blev 50 respondenter frasorteret pga. ukendte postnumre og 

fordi nogle respondenter aldersmæssigt faldt uden for undersøgelsens målgruppe. 

Undersøgelsens målgruppe er personer mellem 18 og 80 år, der bor i Danmark. 

Undersøgelsen er udsendt til et repræsentativt udsnit af personer, der bor i Danmark (med hensyn til køn, 

alder, region og uddannelse). Derefter er den indsamlede data vægtet for at sikre fuld repræsentativitet. 

Der er desuden sikret en fordeling på besvarelser for aftensmåltider spist i hverdagene (mandag-torsdag) 

og weekenden (fredag-søndag).  

                                                                                              

38 Holm, L. et al. 2012. “The Modernisation of Nordic Eating.” Anthropology of Food. 

39 Bonke, J. 2016. ”Tiden, vi spiser”. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. 
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Fem procent spiste ikke aftensmad 

De fleste af analyserne undersøger befolkningens aftensmad ud fra respondenternes måltid dagen før. I 

undersøgelsen er det 5 %, der ikke har spist aftensmad dagen før, hvorfor antallet af respondenter i disse 

analyser af måltidet dagen før ligger på 2203. I spørgsmål der handler om generelle holdninger til mad og 

måltider, deltagelse i folkekøkkener, restaurantbesøg m.v., er det samlede datagrundlag brugt i analyserne, 

inklusiv dem der ikke spiste aftensmad dagen før. 

Dataenes repræsentativitet 

Alle undersøgelsens analyser tager udgangspunkt i det vægtede data, da dette er mest repræsentativt for 

den danske befolkning mellem 18 og 80 år.  

Som med de fleste af denne slags kvantitative undersøgelser er der nogle befolkningsgrupper, der er svære 

at få fat i - især kontanthjælpsmodtagere og personer med anden etnicitet end dansk. På trods af at 

Epinion kontinuerligt arbejder på at sikre, at deres webpanel afspejler dem, der bor i Danmark, er det 

således ikke muligt at sikre fuldstændig repræsentativitet på religiøse og etniske forskelle. Det kan betyde, 

at resultaterne i denne rapport ikke afspejler den madkultur, der findes i de dele af den danske befolkning, 

der har rødder i andre kulturer end den danske. Denne undersøgelse fokuserer på den brede befolkning i 

Danmark og har ikke til formål at afdække forskelle i måltidskulturer på tværs af etnicitet. Undersøgelsen 

spørger derfor ikke ind til etnicitet. Dette gør, at vi ikke kan vide, hvor stort bias er, og man skal derfor være 

varsom med at generalisere resultaterne til den del af befolkningen i Danmark, der er etniske minoriteter.  

Også børnefamilier og midaldrende personer kan være svære at få til at deltage i denne slags 

undersøgelser, og de er ofte underrepræsenteret. I denne undersøgelse har det dog været muligt at 

indsamle svar for disse befolkningsgrupper, som efterfølgende i vægtningen vægtes op, så de i analyserne 

fylder et repræsentativt udsnit. Netop derfor har det været vigtigt for os, at data består af et stort antal 

besvarelser, så en mulig skævhed i besvarelser afhjælpes mest muligt. 

Nedenfor vises frekvensfordelingerne for de mest benyttede baggrundsvariable – både vægtet og ikke 

vægtet.   
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Tabel 5 

Fordelingen af frekvenser på baggrundsvariable. Uvægtet og vægtet data. 

 Ikke vægtet data Vægtet data 

Baggrundsvariabel 

 

Frekvenser Antal  
(N=2312) 

Frekvenser Antal  
(N=2312) 

Køn 
    Mand 
    Kvinde 

 
50 % 
50 % 

 
1152 
1160 

 
50 % 
50 % 

 
1143 
1169 

Alder 
    18-25 år 
     26-34 år 
     35-49 år 
     50-64 år 
     65-80 år 

 
16 % 

8 % 
9 % 

32 % 
34 % 

 
380 
191 
212 
745 
784 

 
16 % 

8 % 
18 % 
34 % 
23 % 

 
377 
181 
419 
796 
539 

Uddannelse 
     Grundskole 
     Gymnasial uddannelse 
     Erhvervsfaglig uddannelse 
     Videregående uddannelse 

 
15 % 
13 % 
29 % 
43 % 

 
341 
301 
556 

1005 

 
20 % 
10 % 
38 % 
32 % 

 
452 
229 
888 
743 

Indkomst 
     Under 300.000 kr./årligt 
     300.000-599.999 kr./årligt 
     Over 600.000 kr./årligt 
     Ønsker ikke at svare 

 
25 % 
33 % 
23 % 
19 % 

 
580 
763 
537 
432 

 
24 % 
32 % 
24 % 
20 % 

 
549 
742 
560 
461 

Landsdel 
     Hovedstaden 
     Sjælland og øerne 
     Fyn og øhavet 
     Syd- og Sønderjylland 
     Vestjylland 
     Østjylland 
     Nordjylland 

 
21 % 
20 % 
12 % 
11 % 

6 % 
20 % 
10 % 

 
486 
462 
281 
253 
144 
455 
231 

 
24 % 
22 % 

9 % 
8 % 
6 % 

19 % 
12 % 

 
551 
508 
219 
194 
141 
432 
266 

Urbanitet 
     En stor by (over 100.000 indbyggere) 
     En stor provinsby (mellem 15.000 og  
    100.000 indbyggere) 
     En mindre by (under 15.000 indbyggere 
     På landet 

 
28 % 
32 % 

 
28 % 
12 % 

 
645 
740 

 
652 
275 

 
27 % 
34 % 

 
28 % 
12 % 

 
625 
780 

 
639 
268 

Hverdag/Weekend 

     Hverdag (mandag-torsdag) 
     Weekend (fredag-søndag)  

 
62 % 
38 % 

 
1435 
   877 

 
66 % 
34 % 

 
1535 
   776 

Beskæftigelse 

     I arbejde 
     Studerende 
     Arbejdsløs 
     Pensionist 
     Andet 

     Ønsker ikke at svare 

 

38 % 
14 % 

4 % 
38 % 

4 % 
1 % 

 

885 
326 
102 
886 

92 
21 

 

47 % 
14 % 

5 % 
29 % 

4 % 
1 % 

 

1080 
324 
118 
681 

85 
24 
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Hovedvariable i rapporten 

I Madindeksrapporterne udarbejder vi løbende nye hovedbegreber, der kan operationaliseres i en række 

variable, der måler forskellige dimensioner af befolkningens mad- og måltidsvaner. På baggrund af de 

tidligere resultater fra Madindeks 2014, 2015 og 2016 og anden viden om danskernes måltidsvaner fra 

f.eks. madsociologien og -antropologien har vi udarbejdet en række hovedvariable, der er centrale i 

forbindelse med undersøgelsen af måltidets kontekst. De bidrager til at måle og afdække de 

hovedbegreber, der er beskrevet i indledningen til rapporten:  

Husstandstyper er en segmentvariabel, der kombinerer informationer om respondentens alder og hvor 

mange og hvem, respondenten bor med. Hovedbegrebet afspejler forskellige livsfaser og er relevant i 

denne undersøgelse ud fra antagelsen om, at der følger forskellige måltidsvaner med faser i livet. Her 

skelnes mellem småbørnsfamilier og familier med større børn, hvor skellet går mellem, om yngste barn er 

mellem 0-6 år eller 7-18 år, altså om det er skolebørn eller præ-skolebørn. Hvis det yngste barn er voksen 

(over 18 år) men stadig bor hjemme, bliver husstanden karakteriseret som ”husstand med flere voksne”. 

Denne kategori er bred, da den også inkluderer f.eks. kollektiver. Den giver dog mening ud fra et 

måltidsperspektiv, da der i en husstand med flere voksne og/eller voksne børn er flere, der kan hjælpe og 

tage ansvar i forhold til madlavningen. Variablen skelner også mellem husstande bestående af én eller to 

personer, og hvorvidt respondenten er under 40 år eller 40 år og ældre. Skellet ved de 40 år er fastlagt efter 

en antagelse om, at ens situation er forskellig, alt efter om man muligvis er på vej til at stifte familie eller har 

passeret den alder, hvor de fleste stifter familie.  

Spiseselskab er en variabel, der måler på måltidets sociale rammer. Den viser hvem, der deltager i måltidet. 

I lighed med af husstandstyperne skelner kategorierne i variablen mellem at spise alene, som et par, med 

børn eller flere voksne sammen. 

Solomåltidet er et begreb, der benyttes om måltider, hvor respondenten har spist aftensmad alene. 

Variablen er således afledt af hvilke spiseselskab, der er om måltidet. I nogle analyser forfines variablen ved 

at skelne mellem dem, der bor med andre, og dem, der bor alene. Blandt dem, der bor med andre, kan man 

antage, at solomåltidet er undtagelse fra normalen, hvorfor denne type solomåltider adskiller sig fra de 

solomåltider, der foregår i husstande med kun én person. 

Gæstemåltidet rummer her alle de måltider, hvor der er én eller flere, der spiser aftensmad i et hjem, der ikke 

er deres eget. Det kombinerer dermed både måltider, hvor der angives at have været gæster til middag 

men også måltider, hvor respondenten har angivet at spise aftensmad hjemme hos andre. Ved 

gæstemåltidet skelnes også mellem gæstemåltidet i hverdagen og weekenden. Som illustreret i Kapitel 1, 

ses der i forhold til måltidets form et tydeligt hierarki, hvor der gøres mest ud af gæstemåltidet i weekenden 

og mindst ud af hverdagsmåltidet uden gæster. 

Selvvurderet sundhed er et begreb, der introduceres i årets Madindeks, som ved hjælp af to variable 

afdækker respondenternes egen vurdering af sundheden af det måltid, de spiste den foregående dag, og 

sundheden af deres madvaner generelt. Det er her vigtigt at understrege, at det dermed ikke er måltider og 

måltidsvanernes objektive sundhed, der måles, men derimod respondenternes subjektive oplevelse heraf. 

Måltidsideal er et begreb og en tilsvarende variabel, der er udviklet igennem flere års Madindeksrapporter. 

Madindeks 2015 undersøgte bredt med udgangspunkt i 33 spørgsmål, hvilke enkeltkomponenter, 

danskerne mente, var med til at gøre et godt måltid. Ud fra dette foretog vi en faktoranalyse, der afslørede 

fire underliggende dimensioner i besvarelserne. I dataindsamlingen til Madindeks 2016 blev der spurgt ind 

til, hvilket af de fire idealer, som kom ud af fortolkningen af faktoranalysens fire dimensioner, respondenten 
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syntes bedst passer på dennes ide om det gode måltid. Da disse resultater ikke passede ind i temaet for 

Madindeks 2016, der handlede om råvarer, præsenteres de således først i dette års Madindeks. 

Madens tilberedningsprofil er et begreb, vi introducerede i Madindeks 2015, der undersøger, hvor 

hjemmelavet/færdigkøbt maden er.  

I nedenstående tabel ses definitioner, kategorier og fordelingen af de forskellige hovedvariable, som bliver 

benyttet i Madindeks 2017. 
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Tabel 6 
Variable Definition Kategorier Fordeling 

(vægtet) 
Antal respondenter 

Husstandstyper En husstandstype er defineret ved de mennesker, der 
bor i husstanden. Her skelnes mellem både antal, 
aldersgrupper, og hvem man bor med. 
 

Småbørnsfamilie (0-6 år) 
Familie med større børn (7-18 år) 
Husstand med flere voksne 
Bor alene under 40 år 
Bor alene på 40 år eller ældre 
Par under 40 år 
Par på 40 år eller ældre 

6 % 
17 % 
8 % 
7 % 
18 % 
8 % 
36 % 

N=2306 
Seks respondenter er frasorteret, da de ikke har 
angivet, hvor mange de bor med 

Spiseselskab  Spiseselskabet er defineret ved, hvem der sidder rundt 
om bordet ved det specifikke måltid den foregående 
dag.  

Alene 
Par på 40 år og ældre 
Par under 40 år 
Børn ved bordet 
Flere voksne 

25 % 
29 % 
6 % 
14 % 
26 % 

N=2203 
Alle der har spist aftensmad. 

Solomåltider Solomåltider er defineret ud fra, at man spiser alene, og 
hvorvidt man bor alene eller med andre 

Solomåltid, bor alene 
Solomåltid, bor med andre 

73 % 
27 % 

N=556 
Alle der har spist aftensmad alene.  

Gæstemåltider  Hvorvidt gæster (personer, der ikke bor i husstanden) 
har deltaget i aftensmåltidet.  

Gæster til middag 
Uden gæster til middag 

17 % 
83 % 

N=2016 
Kun måltider i private hjem 

Selvvurderet 
sundhed 

Respondentens egen vurdering af henholdsvis 
sundheden af deres måltid den foregående dag og 
sundheden af deres madvaner generelt. 

Sunde madvaner  
Høj grad 
Nogen grad 
Kun til dels 
Slet ikke 

Sundt måltid dagen før 
Enig og helt enig 
Hverken enig eller uenig 
Uenig eller helt uenig 

 
18 % 
64 % 
16 % 
2 % 

 
55 % 
30 % 
14 % 

 
N=2312, for madvaner generelt  
 
 

 

N=2180, for måltidet dagen før. Her ses bort fra 
”ved ikke”. 

Måltidsideal Hvilket måltidsideal i forhold til indhold, form og 
selskab, som man er mest enig i. 

Det sunde måltid 
Familiemåltidet 
Det traditionelle måltid 
Det gastronomiske måltid 

21 % 
55 % 
20 % 
4 % 

N=2069. 
Data indsamlet ifm. Madindeks 2016. 

Tilberedningsprofil Tilberedningen af maden. Respondentens vurdering af 
hvor hjemmelavet/færdigkøbt maden er.  

Helt og aldeles hjemmelavet 
Overvejende hjemmelavet 
Overvejende færdigmad 
Færdigret 
Takeaway 
Mad udefra 

51 % 
24 % 
7 % 
6 % 
5% 
6 % 

N=2203 
Alle der har spist aftensmad. 
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Opdeling af landsdele 

Madindeks 2016, med dets fokus på råvarer, inkluderede geografiske og urbanitetsmæssige forskelle i 

danskernes forhold til mad og råvarer. Rapporten viste blandt andet regionale og urbanitetsmæssige 

forskelle i holdningen til og køb af lokale fødevarer, der afspejlede forskelle i kulinariske identiteter på tværs 

af landet. Disse regionale forskelle har vi ligeledes undersøgt i denne rapport, hvor vi så på forskellige 

måltidsvaner/-traditioner på tværs af landet. 

Vores vurdering var, at de danske regioner er for store geografiske områder at analysere på. F.eks. 

indeholder Region Syd både Fyn og Sønderjylland. Derfor ønskede vi en mere finmasket geografisk 

opdeling. Samtidig skal der tages hensyn til, at der skal være et vist antal af respondenter i hver kategori for 

at kunne belyse væsentlige forskelle med statistiske analyser. 

Vi har i denne rapport, ligesom i Madindeks 2016, opdelt landet i syv landsdele:  

1. Hovedstaden (København og omegn), 24 % 

2. Sjælland og øerne (herunder Bornholm, Lolland, Falster og Møn), 22 % 

3. Fyn og øhavet (herunder det sydfynske øhav og Langeland), 9 % 

4. Syd- og Sønderjylland (fra grænsen og op til Kolding og Esbjerg), 8 % 

5. Vestjylland (fra Varde til Thyborøn, inkl. Herning og Ikast), 6 % 

6. Østjylland (Fra Fredericia til Randers, inkl. Viborg), 19 % 

7. Nordjylland (Fra Hobro til Skagen, inkl. Skive), 12 % 

Opdelingen er udført af Epinion og afspejler den måde, Epinion normalt inddeler Danmark i landsdele. 

Frekvenserne er vægtede og er stort set identiske med fordelingen i Madindeks 2016. Nedenfor ses et kort, 

der illustrerer opdelingen af landsdele som en tekstboks, der forklarer, hvilke postnumre der er indeholdt i 

hver af de syv landsdele.  
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Postnumre fordelt på landsdele 

1. Hovedstaden: 1050-2990 

2. Sjælland og øerne: 3000-4990 

3. Fyn og øhavet: 5000-5985 

4. Syd- og Sønderjylland: 6000-6792 

5. Vestjylland: 6800-6990; 7200-7680 

6. Østjylland: 7000-7190; 8000-8990 

7. Nordjylland: 7700-7990; 9000-9990 
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Principper for analyse 

Rapportens analytiske fokus har været at præsentere de vigtigste tal og sammenhænge til beskrivelse af 

centrale forhold ved danskernes madkultur og danskernes måltidsvaner. Disse tal er primært præsenteret i 

grafer, der illustrerer frekvens- eller krydstabeller. Tallene er fulgt op af forklaringer og fortolkninger, der 

sætter resultaterne ind i en større ramme.  

Her er først og fremmest undersøgt sammenhænge mellem mad- og måltidspraksis og en række 

baggrundsvariable såsom køn, alder, uddannelse, indkomst, urbanitet og landsdel. Derudover er der 

undersøgt sammenhænge mellem måltidets rammer og situation (med hvem spises, hvor der spises og 

spises der en hverdag eller weekend). Af længde og formidlingshensyn er det ikke alle signifikante 

sammenhænge, der systematisk er fremstillet her. Vi har foretaget nogle valg således, at det er de mest 

interessante sammenhænge, som vi vurderer bidrager med ny viden, der er præsenteret.  

Analyser af sammenhængene mellem de forskellige variable, der måler holdninger og praksis i forhold til 

mad, måltid og sociodemografiske baggrundsvariable er foretaget med brug af statistiske tests og 

analysemetoder. Vi bruger primært χ2-test og regressionsanalyser. Der er dog også foretaget 

faktoranalyse og refleksiv indekskonstruktion. For at undgå at præsentere spuriøse sammenhænge er de 

præsenterede sammenhænge de fleste steder kontrolleret i en regressionsanalyse, hvor de relevante 

baggrundsvariable (f.eks. køn, alder, uddannelse, indkomst og geografi) er medtaget. Ud fra et 

formidlingssynspunkt har vi valgt ikke at præsentere disse regressionsanalyser men i stedet 

krydstabellerne.  

Rapportens fremviste sammenhænge (krydstabeller) er signifikante ved et signifikansniveau på α ≤ 0,05, 

med mindre andet er angivet. 

 

Tak for hjælp med udvikling og kvalitetssikring 

Vi i Madkulturen ønsker at sende en stor tak til deltagerne i en indledende workshop om temaet for 

Madindeks 2017: Charlotte Bach Laurents (Specialkonsulent i Roskilde Kommune), Bjørn Holstein 

(Professor Emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed), Rikke Kristensen (Projektleder på INSP), Tine 

Skriver (Fødevarechef i HORESTA), Jonas Vigkilde (Projektudvikler hos Fars køkkenskole/ Vallensbæk 

Kommune) og Karen Leth (Mad og Måltidskonsulent i Kost og Ernæringsforbundet). 

Disse personer har generøst stillet deres viden til rådighed for Madkulturen og bidraget med værdifulde 

faglige input og hjælp til afdækning af måltidet og fællesskabets mange dimensioner. 

En ekstra tak skal lyde til professor emeritus Bjørn Holstein, der har bistået med værdifulde faglige 

kommentarer til rapporten og dens resultater. 
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