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Børnefamilier: Svært at undgå madspild 

Børnefamilier vil gerne undgå madspild, men smider mere mad ud end andre 

forbrugergrupper. Landbrug & Fødevarer har set nærmere på denne spæn-

dende målgruppe og deres holdninger til emner som bl.a. madspild, madpla-

ner og rester.  

 

Resumé: 

• Børnefamilierne har et stort ønske om at undgå madspild. Hele 60 pct. 

danskere med børn i husstanden ml. 0-17 år svarer, at de gerne vil undgå 

madspild mere, end de gør i dag.  

• På trods af planlægning og ønsket om at undgå madspild oplever mange 

børnefamilier, at de flere gange om ugen må smide mad ud, der ellers 

kunne være blevet spist.   

• Noget tyder på, at børnenes svingende appetit – og til tider måske uforud-

sigelige smagspræferencer – kan være en udfordring, der fører til 

madspild. Det, som flest børnefamilier oplever at må smide ud, er nemlig 

uspist mad på børnenes tallerkener (52 pct.), mens 41 pct. svarer, at de 

typisk smider uspist mad fra børnenes madpakke ud.  

• Madens holdbarhed er en udfordring for mange børnefamilier. 52 pct. be-

grunder madspild med, at maden var blevet for dårlig, 40 pct. nævner, at 

maden har overskredet holdbarhedsdatoen – og så er der 19 pct., der næv-

ner tvivl om holdbarheden af rester fra andre måltider som typisk årsag til, 

at de må smide mad ud. 

• Det er 55 pct. blandt børnefamilier, der laver madplaner for minimum et par 

dage ad gangen. De vigtigste grunde til at lave madplaner er at spare tid 

og penge ifm. indkøb, at kunne undgå impulskøb og madspild samt at få 

mere overskud i hverdagen. Det er oftere børnefamilier med tre eller flere 

børn i husstanden, der laver madplaner.  
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Aftensmaden er et vigtigt samlingspunkt for børnefamilierne 

Aftensmåltidet er en vigtig og essentiel del af madkulturen. At få børn er en af 

de mest livsforandrende ting for mennesker. Det er ikke bare forbrugernes 

hverdag, der vendes på hovedet, det gør også værdier, prioriteter, behov og 

adfærd. Det kommer også til udtryk ved forbrugernes aftensmad, hvor vi ser 

markante forskelle mellem dem, der har hjemmeboende børn, og dem der 

ikke har. Flere undersøgelser, som Landbrug & Fødevarer har gennemført, 

peger på, at det særligt er børnefamilierne, der værner om aftensmåltidet som 

en ”familiesamler”, der skaber nærvær, madglæde og sammenhængskraft i 

familierne. Det er samtidig også oftere børnefamilier, der tilbereder et varmt, 

hjemmelavet måltid på en typisk dag.  

 

I en ny undersøgelse sætter Landbrug & Fødevarer fokus på denne spæn-

dende målgruppe. Vi har spurgt 1.047 repræsentativt udvalgte børnefamilier 

over hele landet om deres aftensmad, deres vaner omkring planlægning, 

hvad de gerne vil gøre mere af og ikke mindst, hvad de har af udfordringer i 

forhold til aftensmåltidet.  

 

Stort ønske om at undgå madspild 

Madspild er et stort fokusområde hos forbrugerne, ikke mindst hos børnefa-

milierne. Madspild er spild af mad, der kunne være spist af mennesker, og det 

er en stor udfordring globalt og i Danmark. Det anslås, at en tredjedel af al 

den mad, der bliver produceret på verdensplan, hvert år ender som madspild. 

Hele 80 pct. danskere med børn i husstanden ml. 0-17 år svarer i undersø-

gelsen, at de ofte eller altid undgår madspild. Samtidig er dét at undgå 

madspild også højt på ønskelisten. 60 pct. svarer, at de gerne vil undgå 

madspild mere, end de gør i dag:  

 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden.  

NB. Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100. 
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… men det kan være svært at undgå madspild 

Noget tyder imidlertid på, at det måske for denne forbrugergruppe kan være 

ekstra svært. I en undersøgelse fra juni 2018 spurgte Landbrug & Fødevarer 

de danske forbrugere, hvor ofte de smed spiselig mad ud. Her svarede 49 

pct., at de smed mad ud på ugentlig basis. Ser vi nærmere på disse tal, ser vi 

imidlertid, at det markant oftere var børnefamilier, der smed mad ud på ugent-

lig basis. For husstande med børn oplevede 65 pct. at smide spiselig mad ud 

på ugentlig basis, mens det for dem uden børn gjaldt 44 pct.. Netop dét fak-

tum, at man har børn i husstanden, synes derfor at være medvirkende til, at 

man oftere oplevede at måtte smide mad ud.  

 

Brød og uspist mad er topscorer over dét, der bliver smidt ud 

En del af forklaringen på, hvorfor det tilsyneladende oftere er børnefamilier, 

der oplever at må være nødt til at smide mad ud, skal måske findes i børnenes 

skiftende appetit – og måske også skiftende smagspræferencer. Spørger vi 

børnefamilierne, hvilke typer fødevarer de typisk oplever at må smide ud, er 

det over halvdelen, der oplever, at de typisk må smide uspist mad på børne-

nes tallerkener ud. Der er samtidig 41 pct., der oplever, at de må smide rester 

fra børnenes madpakker ud. Til sammenligning er det kun 15 pct., der oplever, 

at de må smide uspist mad fra egen tallerken ud og tre pct. der oplever at 

smide rester fra egen frokost ud: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden.  

NB. Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100. 
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Det er især børnefamilier med mindre børn, der oplever at må smide uspist 

mad på børnenes tallerken ud. Blandt husstande med børn under 7 år er det 

71 pct., mens det for husstande med børn i 8-12-års alderen er 50 pct., og for 

husstande med børn ml. 13-17 år er vi helt nede på 33 pct..  

 

Svingende appetit hos børnene kan føre til overskydende mad  

Der kan være mange forskellige grunde til, at der er rester tilbage fra et af-

tensmåltid. Hverdagen kan både være for omskiftelig til, at man kan plan-

lægge for flere dage ad gangen, og det kan samtidig være svært for nogle helt 

at forudsige, hvor stor familiens appetit er på den pågældende dag. I de til-

fælde kan det give mere mening at planlægge aftensmaden fra dag til dag ud 

fra, hvad man lige har i køleskabet.   

 

Spørger vi børnefamilierne, hvad de typiske årsager er til, at der er rester til-

bage efter aftensmaden, svarer 45 pct. da også, at det er svært at vide, hvor 

meget familien spiser, mens 36 pct. svarer, at de tilbereder for meget mad. 

På tredjepladsen finder vi, at børnene ikke kan lide maden, hvilket er noget, 

der har ført til rester fra aftensmaden for hver femte børnefamilie: 

 

 
Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden 

NB. Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100. 

 

 

Det er over halvdelen blandt børnefamilier med to eller flere børn i husstan-

den, der peger på, at det er svært at vide, hvor meget familien spiser som 

årsag til, hvorfor der er rester tilbage fra aftensmaden. Til sammenligning er 

det blot lidt over hver tredje blandt husstande med ét barn. Samtidig ses der 

også det interessante, at det er hele 51 pct. blandt familier bosat i Region 

Hovedstaden, der synes, det er svært på forhånd at vide, hvor meget familien 

spiser, mens det er blot 40 pct. og 41 pct. blandt familier bosat i hhv. Region 

45%

36%

21%

17%

12%

10%

6%

9%

4%

11%

0% 20% 40% 60%

Det er svært at vide, hvor meget familien spiser

Tilbereder for meget mad

Børnene kan ikke lide maden

Der er rigeligt

Eksperimenterer med ny mad, men det er ikke
altid, det falder i god jord

Ønsker ikke at overspise

Der skal være variation, så der er meget
forskelligt at vælge imellem

Andet

Ingen af disse / ved ikke

Har sjældent / aldrig rester efter et aftensmåltid

Figur 3  

Hvad er de typiske 

årsager til, at der er 

rester efter et 

aftensmåltid hjemme 

hos jer? 



 

         Side 5 af 10 

Sjælland og Syddanmark. For familier i Region Midtjylland er det 16 pct., der 

har rester, fordi de ikke ønsker at overspise. Blandt familier i Region Nordjyl-

land er det til sammenligning blot 7 pct., der angiver den årsag. 

 

Hver femte er i tvivl om holdbarheden af rester fra andre måltider 

Udover den manglende – eller svingende – appetit hos børnene finder vi 

manglende holdbarhed som tungtvejende grund til, hvorfor børnefamilier op-

lever at måtte smide mad ud. 52 pct. angiver, at maden var blevet for dårlig 

som typisk årsag, mens 40 pct. angiver, at maden havde overskredet hold-

barhedsdatoen. Længere nede på listen finder vi 19 pct., som angiver tvivl om 

holdbarheden af rester som typisk årsag til, at de har smidt mad ud, mens 18 

pct. indrømmer, at maden har stået ude for længe som typisk årsag til, at de 

må smide mad ud, der ellers kunne være blevet spist:  

 

  
 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden.  

NB: Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100. 
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Tvivl om holdbarheden af rester fra andre måltider er oftere en begrundelse, 

vi finder blandt børnefamilier bosat i Region Hovedstaden. Her er det hver 

fjerde (24 pct.), mens det for familier bosat i Region Sjælland er 12 pct. og for 

familier i Region Midtjylland er 15 pct. 

 

Nemt, hjemmelavet og vellidt er vigtigste kriterier 

At aftensmaden er et betydningsfuldt samlingspunkt, ser vi ikke mindst ved at 

kigge på de vigtigste kriterier for aftensmaden i går. Den skal nemlig ikke 

overraskende være nem, hjemmelavet og noget, som alle kan lide:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden.  

NB. Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100 
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valget af aftensmad med ’mættende’. Det afspejler tidligere undersøgelser, 

der viser, at børnefamilier ofte oplever at må gå på kompromis med sundhe-

den, især når tiden er knap. Der tys til de velkendte, sikre retter, der kan tilbe-

redes uden opskrift, og som oftest ikke indeholder mange grøntsager. Derfor 

kan hverdagsaftensmaden for nogle også være præget af dårlig samvittighed. 

 

Nederst på listen finder vi kriteriet ’klimavenligt’, som kun 4 pct. har brugt til at 

beskrive valget af aftensmaden i går. Interessant er det samtidig, at 15 pct. 

beskriver aftensmaden i går som noget, der (dels) bestod af rester fra tidligere 

måltider, mens 15 pct. beskriver det som ’dét, jeg lige havde i køleskabet’. I 

Region Hovedstaden var det dog hele 19 pct., som hentede inspiration til af-

tensmaden fra dét, der nu var i køleskabet den pågældende dag, mens det 

samme gjaldt kun 9 pct. i Region Syddanmark. Der ses til gengæld ingen for-

skelle mellem segmenter, når vi ser på dem, der anvendte rester til gårsda-

gens aftensmad. 

 

Over halvdelen af børnefamilier laver madplaner 

Mange børnefamilier har et ønske om en mere enkel og mindre hektisk hver-

dag, og her kan det at planlægge aftensmaden for flere dage ad gangen være 

en god løsning. Spørger vi børnefamilierne, om de laver madplaner, svarer 

hver fjerde, at de planlægger for nogle få dage ad gangen, mens knap hver 

tredje planlægger for en uge ad gangen. Samlet er det over halvdelen blandt 

børnefamilierne, der laver madplaner for minimum et par dage ad gangen:  

 

 
 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 1047 danskere med børn i husstanden.  

 

 

Det er oftere familier med 3 eller flere børn i husstanden, der planlægger mål-

tider for flere dage ad gangen. For de børnefamilier er det 72 pct., der laver 

madplaner, mens det samme gælder blot 51 pct. blandt børnefamilier med ét 

barn i husstanden. Der tegner sig samtidig det interessante billede, at det til-

syneladende oftere er familier bosat uden for Region Hovedstaden, der laver 

madplaner. For familier bosat i Region Syddanmark er det 63 pct., der laver 

madplaner, mens det for Region Hovedstaden er blot 53 pct. 
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De mest tungtvejende grunde til at lave madplaner er at spare tid og penge, 

undgå madspild og impulskøb samt at få mere overskud og overblik i hverda-

gen. At sikre nok variation i måltiderne, nævnes samtidig af hver tredje: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer maj 2019, n= 616 danskere med børn i husstanden, der har svaret, 

at de laver madplaner. NB. Mulighed for flere svar, derfor summer grafen til mere end 100. 

 

 

Noget tyder på, at forventningen om rester indgår i nogle familiers madplaner 

fx ved, at man planlægger efter at tilberede nok mad til, at der er rester til 

dagen efter. Det er nemlig oftere familier, der laver madplaner, der synes, at 

rester fra aftensmaden sparer én for tid på madlavningen næste dag, ligele-

des synes de også oftere end de, der ikke laver madplaner, at det er billigere 

at genbruge rester end at købe nye fødevarer.  

 

Med så mange gode begrundelser for at lave madplaner kan det måske un-

dre, at 41 pct. blandt børnefamilierne ikke planlægger deres måltider for flere 

dage ad gangen. Fra personlige interview med udvalgte børnefamilier ved vi 

dog, at det at lave en madplan i sig selv kan være en tidskrævende proces, 

som for nogle børnefamilier virker uoverskueligt at gå i gang med. Man skal 

både sørge for at få nok variation, selve retten skal heller ikke tage for lang 

tid, og samtidig skal man sørge for, at madplanen muliggør at bruge alle in-

gredienserne op i løbet af ugen, så man ikke står tilbage med en halv pakke 

revet ost eller en rest hvidkål, der i sidste ende fører til madspild. I en travl 

hverdag kan denne kompleksitet for nogle gøre, at man ikke får taget sig tiden 

til at lave madplanen, selvom man egentlig gerne ville.  
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Brug for hjælp og inspiration til at undgå madspild 

Forældre har generelt et stort ønske om at videregive gode madværdier til 

deres børn, og ser aftensmaden som et vigtigt samlingspunkt, hvor der skal 

være god stemning og alle skal gå mætte og glade fra bordet. Som andre 

forbrugere har også børnefamilier samtidig et stort ønske om at undgå 

madspild, men hverdagen kommer dog nogle gange i vejen for de gode in-

tentioner. Børnefamilierne giver oftere end andre udtryk for at måtte smide 

mad ud, og noget tyder på, at netop dét at have børn i husstanden kan være 

medvirkende til mere madspild.  

 

For nogle børnefamilier kan det være en løsning at planlægge måltider for 

flere dage ad gangen, da det giver dem bedre overblik, og man undgår dyre 

impulskøb og køb af for meget mad i forhold til, hvad der er brug for. For andre 

familier kan madplaner omvendt virke uoverskuelige at komme i gang med, 

og hverdagens uforudsigelighed kan være et benspænd for, at det kan lykkes 

at bruge al den mad, man har købt. For hver fjerde fører det til rester, at ugen 

forløber anderledes end planlagt – her kan dét at have købt ind til måltider 

planlagt for flere dage ad gangen måske i sidste ende netop være med til at 

skabe mere madspild. Det kan samtidig være svært at forudsige især børns 

appetit den pågældende dag. Det fører til rester fra aftensmaden, som måske 

kan være svære at bruge efterfølgende, fordi det allerede har været øst op og 

blandet rundt på tallerkenerne én gang. 

 

Noget kunne derfor tyde på, at børnefamilierne har brug for mere hjælp og 

inspiration til at undgå madspild i hverdagslivets omskiftelighed, hvor børne-

nes appetit – og nogle gange også skiftende smagspræferencer – tilfører et 

element af uforudsigelighed, der gør det svært at undgå madspild på trods af 

planlægning. Det kan fx være i form af inspiration til brugen af rester, og mere 

oplysning om, hvor længe rester kan holde sig i køleskabet. Alt sammen tiltag, 

der kan hjælpe til at nedbringe madspildet blandt børnefamilierne. 
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Om undersøgelsen:  

Undersøgelsen er gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer blandt 

1047 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-70 år med børn i hus-

standen. Data er indsamlet i maj 2019. Børnefamilierne i undersøgelsen har 

følgende demografiske sammensætning: 

 

Forældres køn og alder: 

Fædre Mødre Under 40 år 40+ år 

n=508 n=539 n=495 n=552 

 

Børns køn og alder: 

Drenge Piger 0-3 år 4-7 år 8-12 år 13-17 år 

n=634 n=589 n=328 n=319 n=390 n=427 

 

Regional fordeling: 

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

n=335 n=148 n=223 n=247 n=94 

 

Andre kilder i analysen: 

Der er i analysen medtaget tal fra en repræsentativ, landsdækkende under-

søgelse gennemført af Epinion for Landbrug & Fødevarer, juni 2018, blandt 

1006 forbrugere, hvoraf 284 havde børn i husstanden.  

 

Der er i tolkningen af resultater ligeledes hentet indsigter fra en kvalitativ un-

dersøgelse blandt forbrugere gennemført af Kantar Gallup for Landbrug & Fø-

devarer i 2018, hvor udvalgte forbrugere – herunder også børnefamilier – fik 

besøg af en konsulent, der interviewede dem om situationen omkring mad-

lavning og aftensmad.  

 

Disse interview samt Epinions undersøgelse er der fortalt mere om i analysen 

”De danske forbrugeres aftensmad”, udgivet marts 2019. 
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