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D et mest almindelige er at bruge 1-2 timer dagligt 
 på at spise – lidt mindre til hverdag og lidt mere i

weekenden. Knap syv ud af 10 kvinder og mænd bruger 
1-2 timer, mens hver tiende bruger 2 ½ time eller mere, 
og knap hver femte mindre end ½ time på den daglige 
spisning.

Det viser en undersøgelse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, som opgør spisetid, som den tid, der 
bruges, når spisning er det væsentligste, man foretager 
sig. Det er altså ikke den spisning, der finder sted, mens 
man er i gang med andre aktiviteter, som man synes er 
vigtigere, i løbet af dagen.

Hvis man bruger lang tid på at spise til daglig, gør man 
det også typisk i weekenden. Det er altså ikke sådan, at 
man kompenserer i weekenden ved at bruge mere tid på 
at spise, når det har været knapt med tid til daglig.

En fjerdedel bruger ikke tid på morgenmad og 
en femtedel ikke tid på aftensmad

Vi spiser godt to måltider om dagen, forstået som spis-
ning som det vigtigste, vi foretager os. Hvis det er mål-
tider i det hele taget, er det omkring 4, som indtages på 
en hverdag.

3 ud af 4 spiser morgenmad, og 4 ud af 5 spiser aftens-
mad til dagligt. I weekenden er det lidt færre, der bruger 
tid på de to måltider, som hovedaktivitet.

Frokosten er det kun hver tredje, som angiver, at de bru-
ger tid på, mens hver fjerde får sig et mellemmåltid til 
dagligt og hver tredje i weekenden.

”Meget tyder på, at det er vigtigt for vores sundhed, at 
vi bruger tid på at spise, og at vi spiser flere måltider om 
dagen. Det er derfor et problem, når så mange ikke gør 

Knap hver femte dansker bruger mindre 
end en halv time dagligt på spisning, som 
hovedaktivitet

det”, siger professor Lotte Holm, Institut for Fødevare- 
og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Når spisning finder sted samtidig med andre aktivite-
ter, fx når man sidder og ser tv ”mindless-eating”, er 
der ofte tale om indtagelse af mindre sunde føde- og 
drikkevarer. Vi har ingen opgørelser over den samlede 
tid brugt på sekundær spisning, men for amerikanere 
tager den lige så lang tid som den primære spisning som 
hovedaktivitet.

Den samlede analyse af danskernes spisning og spise-
mønster og sammenhængen mellem spisning, motion 
og overvægt offentliggøres i 
bogen Tiden, vi spiser, som er 
udarbejdet af seniorforsker 
Jens Bonke, Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed.

Tiden, vi spiser. 
Af Jens Bonke. 
Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, januar 2016. 
60 sider, 85 kr., 
ISBN 978-87-93-11930-7

Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet på en 
hverdag og en weekenddag. 18-64-årige

Hverdag Weekenddag

Andel i pct.
Morgenmad 73 68

Frokost 34 44

Middag 81 77

Mellemmåltid 27 36

Antal måltider i alt 2,13 2,20
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D er er gode grunde til at spise regelmæssigt og flere 
 gange om dagen, ligesom det er vigtigt at spise 

sundt.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i bogen Bruger 
skolebørn tiden hensigtsmæssigt vist, at én ud af ti unge 
– svarende til 2-3 børn i hver klasse – ikke indtager 
morgenmad på en almindelig skoledag, selvom det er 
et vigtigt måltid. Børn, der ikke spiser morgenmad, er 
mindre oplagte og modtagelige overfor undervisning, 
og risikerer dermed at klare sig dårligere i skolen og må-
ske også at blive overvægtige.

Der er også sammenhæng mellem antallet af måltider 
og sundheden af maden, som voksne spiser. Især det at 

springe frokosten over – to ud af tre har ikke frokost 
som en selvstændig aktivitet på en hverdag – er udtryk 
for et dårligt spisemønster, som har negativ betydning 
både ernærings- og sundhedsmæssigt.

Motionister spiser flere måltider, mens over-
vægtige spiser i længere tid

Den såkaldte energibalance tilsiger, at hvad man ind-
tager af føde skal forbrændes, og at motion er én af 
måderne at gøre det på. Der er da også sammenhæng 
mellem motion og spisning: Jo mere tid, der bruges på 
at motionere, desto flere måltider spiser man.

Overvægtige spiser derimod ikke flere måltider end nor-
malvægtige, men de bruger mere tid på at spise dem.

Anbefalingerne om i hvert fald at spise hovedmåltider-
ne i løbet af dagen tilgodeses altså af motionister, mens 
overvægtige ikke har taget det råd til sig.

Interviewundersøgelsen bag bogen

I løbet af 12 måneder fra april 2008 til marts 2009 gennemførte Rockwool Fondens Forskningsenhed den 
hidtil mest omfattende undersøgelse af, hvad danskerne bruger deres tid til.

7.075 voksne (18-74-årige) besvarede et spørgeskema og udfyldte to døgnrytmeskemaer for to udvalgte dage 
– en hverdag og en weekenddag. Skemaerne viser, hvad de lavede, fra de stod op om morgenen, til de gik i 
seng om aftenen.

1.326 hjemmeboende børn mellem 7 og 17 år besvarede ligeledes to døgnrytmeskemaer for de samme dage 
som deres forældre.

spisning motion

 Overvægt

Antallet af måltider har betydning for vores 
sundhed
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I de fleste familier er aftensmaden tidspunktet, hvor 
 man samles og fortæller om dagens oplevelser. Sam-

tidig er det fælles måltid også garanten for, at børn lærer 
nogle bedre spisevaner, og at både børn og voksne får 
en ernæringsmæssigt bedre kost, end hvis de spiser hver 
for sig.

Størstedelen af skolebørns aftensmåltid spises da også 
sammen med forældrene eller i hvert fald én af dem. 
60 pct. af spisetiden er således fællespisning, hvoraf de 
20 pct. er med begge forældre, og de resterende 40 pct. 
med enten faderen eller moderen – halvdelen med hver 
af dem.

Det betyder, at i knap halvdelen – 43-45 % – af tiden 
både til hverdag og i weekenden spiser børnene alene, 
mens forældrene er i gang med andre ting.

Morgenmad er sjældent et fælles måltid i 
familien

Morgenmaden er endnu mindre et fælles anliggende i 
børnefamilier, hvad enten det er til hverdag eller i week-
enden. På en hverdag spiser skolebørn mindre end en 
tiendedel af morgenmaden samtidig med begge foræl-
dre og en tredjedel med kun én af dem.

Det er altså sådan, at skolebørns morgenmad for 
to-tredjedele af tidens vedkommende spises alene, uden 
at bare én af forældrene spiser med. Morgenmaden er 
altså kun i få tilfælde et helt fælles måltid.

Fællesspisning af både morgenmad og aftensmad er lige 
– lidt – udbredt, hvad enten børnene er i den tidlige sko-
lealder eller i den sene. Det er altså ikke sådan, at den 
7-9-årige får større opmærksomhed end den 15-17-åri-
ge, når det gælder fællesspisning.

Forældre spiser aftensmad sammen med deres børn, 
men kun i 60 pct. af tiden
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Spisemønster i parfamilier med børn. Andel af børns spisetid.
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D øgnet har kun 24 timer, så der er grænser for, hvad 
 man kan nå. Det er da også sådan, at hvis man

arbejder mere end 37 timer om ugen, spiser man færre 
måltider, end hvis arbejdstiden er de almindelige 37 ti-
mer eller endnu kortere. Tiden, man bruger på at spise, 
er imidlertid den samme, hvad enten arbejdstiden er 
lang eller kort. Det er altså ikke alle måltider, man får 
med, men dem, man gør, tager så lidt længere tid, selv-
om man arbejder mere end 37 timer om ugen.

Tilsvarende er det sådan, at jo rigere, man er, desto 

flere måltider spiser man, og jo længere tid bruger man 
hver dag på at spise. Antallet af måltider er således 15 
pct. større, og tiden brugt på spisning næsten 30 pct. 
længere for de rigeste 25 pct. af befolkningen sammen-
lignet med de fattigste 25 pct.

Også længere uddannelse hænger sammen med længere 
daglig spisetid, men antallet af måltider er det samme 
som for kortere uddannede. Hvert måltid tager dermed 
længere tid, jo mere uddannelse man har.

Lange arbejdstider betyder færre men længere 
måltider

Vi bruger mindre tid på spisning end for 10 år siden, 
men spisemønsteret er det samme

D er er en omfattende diskussion om, hvor stressede 
 danskere og især forældre er i dagens Danmark.

Når det er dokumenteret i store, repræsentative tidsan-
vendelsesundersøgelser, at fritiden ikke har ændret sig 
over de seneste 10-20 år, må det være andre forhold, der 
får mange til at opleve et tidspres i dagligdagen.

Om det er tidspresset eller andre forhold, der gør sig 
gældende, så er tiden brugt på spisning i hvert fald re-
duceret fra omkring 1 time og 50 minutter om dagen 
til 1 ½ time i løbet af 00’erne. I årene før fra slutningen 
af 80’erne til begyndelsen af 00’erne steg spisetiden dog 
med godt 20 minutter om dagen.

Både for forældre og ikke-forældre har tiden brugt på 
spisning været faldende i 00’erne, og det gælder for både 
mænd og kvinder, beskæftigede og ikke-beskæftigede 
(18-74-årige).

Tidspresset for børnefamilier har dermed ikke påvirket 
deres spisetid mere end for ikke-børnefamilier.

Tid brugt på spisning 1987, 2001 og 2008/09 for 18-74-årige
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D et har i mange år heddet sig, at danskere ikke bru- 
 ger ligeså meget tid på spisning, som man gør i

Sydeuropa. Ligesom de øvrige nordiske lande har spis-
ning i Danmark godt nok været forbundet med hygge, 
men mindre med kulinariske oplevelser.

Når det gælder aftensmaden, bliver denne dog spist i 
større omfang i Danmark end i det øvrige norden, og 
oven i købet oftere et varmt måltid. Vi distancerer os da 
også fra både finner, nordmænd og svenskere samt bal-
tere ved at bruge mere tid på spisning, end de gør.

Vi slår også englændere, men er tæt på tyskere, italie-
nere og spanier i spisetid. Franskmænd kan vi dog ikke 
konkurrere med, de bruger væsentlig mere tid på spis-
ning, end danskere gør.

Danskernes europæiske topplacering i spisetid gælder 
både for kvinder og mænd, som har børn og som ikke 
har børn.

Danskere bruger ligeså meget tid på spisning som 
sydeuropæere

Europæiske parkvinder og -mænds tid brugt på spisning. 20-65-årige 
med børn

Mænd Kvinder
Timer: min. pr dag

Danmark 1:44 1:44

Finland 1:22 1:16

Norge 1:24 1:19

Sverige 1:31 1:31

Tyskland 1:39 1:44

England 1:18 1:20

Italien 1:53 1:48

Spanien 1:49 1:45

Frankrig 2:22 2:16
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