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1. Konklusioner 
• Konklusioner – udbragt mad 
• Konklusioner – øvrigt mad 



 
 
 
 
 
 

 Undersøgelsen viser, at størstedelen af respondenternes adfærd i forhold til madhygiejne er 

baseret på vaner frem for egentlig hygiejnehensyn.  

 En mindre gruppe af respondenterne er dog ekstra opmærksomme på hygiejnen omkring 

mad, da de er bekymrede for og opmærksomme på, at de tilhører en højrisikogruppe for 

let at blive syg.  

 

 Selvom mange af respondenterne ikke har den fornødne viden på alle områder eller tænker 

hygiejne ind i tilberedningen af den udbragte mad, så er adfærden for en stor del af 

respondenterne, i forhold til opbevaring og opvarmning, inden for anbefalingerne. Dette hænger 

sammen med, at håndteringen af den udbragte mad er forholdsvis simpel, hvilket gør det 

lettere for målgruppen at håndtere maden korrekt. 

 For en mindre gruppe af respondenterne er adfærden derimod mere alarmerende, da der af 

forskellige årsager kan gå op til 3+ timer før, at maden kommer på køl. Ligeledes er det 

problematisk, at ikke alle formår at varme maden op til den anbefalede temperatur.  

 

 Både for de respondenter som holder sig inden for anbefalingerne, i forhold til opbevaring og 

opvarmning, og dem der ikke gør, er det imidlertid et vigtigt opmærksomhedspunkt, at 

observationerne viste, at 16 ud af de 20 respondenter havde en køleskabstemperatur over de 

anbefalede 5 grader.  
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Undersøgelsen viser en række områder, som Fødevarestyrelsen bør være opmærksom på, da de kan udgøre en risiko 

for, at nogle af de ældre kan blive syge.  

 

Opvarmning: 

 Størstedelen af respondenterne mangler viden ift. hvor meget maden helst skal varmes op til. 

 De fleste respondenter foretrækker imidlertid maden meget varm, hvilket, for de flestes vedkommende, netop 

hænger sammen med individuel smag. 

 Der er dog flere respondenter, der foretrækker maden lun frem for varm.  

 Enkelte af de mere hygiejneopmærksomme nævner, at selvom de foretrækker, at maden ikke varmes for 

meget, så gør de det alligevel for at undgå sygdom. Øget opmærksomhed omkring madhygiejne, har således en 

positiv effekt i forhold til at påvirke nogles adfærd. Efter vi havde gjort respondenterne opmærksomme på den 

anbefalede opvarmningstemperatur, var der ligeledes flere, der sagde, at de fremadrettet ville tænke mere over 

korrekt opvarmning af maden.     

 

Brugsanvisning: 

 Størstedelen af respondenterne er bevidste omkring, at der er en brugsanvisning på pakningerne, men det er kun ca. 

halvdelen af respondenterne, der læser den.  

 Det er primært kvinderne som ved, hvad der står på den og som bruger den. 

 Flere, herunder særligt mændene, er i højere grad styret af individuelle fornemmelser for, hvor lang tid maden 

skal have. 
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Håndtering af rester: 

 Størstedelen af respondenterne har ikke rester tilbage fra den mad, som de får fra 

udbringningsordningen, da portionerne matcher de flestes appetit. Hvis der er rester tilbage, bliver de 

oftest smidt ud. 

 De fleste siger dog, at de spiser maden kold eller lunet, når/hvis de har rester. 

 Generelt håndteres nedkøling og opvarmning af rester ikke ud fra viden om, hvordan de skal 

håndteres, men ud fra noget praktisk, smagsmæssigt og egne holdninger til, hvad der er bedst. 

 

Holdbarhed: 

 De fleste er opmærksomme på, at der er en holdbarhedsdato og sidste anvendelsesdato på pakningen, 

men det er individuelt, om det bliver overholdt.  

 For dem, der får bragt mad ud til flere dage ad gangen, er det ofte tilfældet, at de ikke følger deres 

madplan, men vælger den ret de vil spise ud fra, hvad de har lyst til. 

 Da den udbragte mad typisk kan holde sig op til 14 dage, viste undersøgelsen ikke nogen 

eksempler på, at maden var blevet for gammel hos dem, der får mad til alle ugens 7 dage. 

 Omvendt viste observationerne enkelte eksempler på, at den udbragte mad var et par dage over 

datomærkningen hos dem, der også selv laver mad indimellem. Dette skyldes typisk, at de har 

mistet overblikket over, hvilken mad der er leveret hvornår. 
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 Respondenternes viden og adfærd i forhold til fødevarers holdbarhed er meget blandet. 

 Under interviewene fremgik det, at respondenterne havde en tendens til at give modstridende svar i 

forbindelse med holdbarhedsdato. Dette tyder på, at målgruppen ikke altid handler efter hensigten, når de 

skal bedømme om mad er for gammelt. 

 Hos størstedelen af respondenterne opleves der en manglende viden om, at holdbarheden af pålæg 

forkortes, når pakken er åbent. Dette kan være problematisk hygiejnisk set i sammenhæng med de høje 

køleskabstemperaturer og de ældres måde at tjekke, om maden er frisk, som bygger på fornemmelser og 

vaner. 

 

 Flere af respondenterne fortæller, at de ikke kunne finde på at spise mad, der er overskredet  holdbarhedsdatoen, 

og at de tjekker, om mad er i orden ved at foretage et ”sanse-tjek” ved at lugte, smage og se på maden og dels 

ved at aflæse holdbarhedsdatoen. 

 Holdbarhedstjekket baseres på erfaringer og fornemmelser for, hvor lang tid pålægget har ligget i 

køleskabet. For de respondenter, hvis hukommelse er i fin stand, er dette ikke et problem, men for mange af 

respondenterne, hvis hukommelse svigter dem, kan det være problematisk. 

 

 Ingen af respondenterne har en metode til at kunne huske at tjekke, hvorvidt maden er frisk, f.eks. ved at skrive 

det ned. Dette kunne være gavnligt netop pga. den svigtende hukommelse. 

 Kvinderne stoler i høj grad på deres erfaringer, vaner og fornemmelser, når det kommer til holdbarhed og 

håndtering af mad.  

 Nogle af mændene er ligesom kvinderne vant til at lave mad, imens en stor del omvendt er meget usikre på, 

hvordan man hygiejnisk korrekt opbevarer mad og tjekker holdbarheden. 

 

 For begge køn gælder det, at der blandt respondenterne er en del, hvis hukommelse og tidsfornemmelse svigter 

dem. Dette er også tilfældet for de erfarne husmødre 
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Konklusioner – 5/5 

Køleskabshygiejne: 

 For de fleste af respondenterne er deres håndtering i forhold til køleskabshygiejne baseret på fornemmelser – 

dette gælder både oprydning og temperatur-tjek i køleskabet.   

 Flere har en ide om, at det ikke er særligt nødvendigt at rydde op i køleskabet, da de ikke har mange 

ting i køleskabet.  

 

 Undersøgelsen viser, at 16 ud af 20 respondenter har kritiske køleskabstemperaturer, hvilket kommer som en 

overraskelse for de fleste.  

 

 Der er generelt en manglende viden omkring den hygiejniske risiko, når køleskabstemperaturen er over 5°C. 

 

 

Konklusioner på tværs af undersøgelsen 

 Gennemgående for undersøgelsen gælder det, at målgruppens håndtering af udbragt mad, samt mad købt 

udover udbringningsordningerne er baseret på vaner og fornemmelser, hvilket kan være problematisk for 

denne målgruppe, set i forhold til svigtende hukommelse mm. 

 

 Målgruppens håndtering, som primært har vist sig at være baseret på vaner og fornemmelser, samt det 

faktum, at målgruppen kan være præget af hukommelsessvigt, kan især være kritisk, hvis der laves en 

række af fejl i kombination med hinanden. F.eks. hvis man glemmer, hvornår man har åbnet 

pålægspakken, og den samtidig ligger i  et køleskab som er over de anbefalede 5°C. 
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2. Baggrund 
• Baggrund og formål 
• Respondentoversigt 



Baggrund og formål 
Fødevarestyrelsen ønsker med denne undersøgelse at få en dyberegående 

kvalitativ indsigt i og forståelse af ældres håndtering af udbragt køleopbevaret 

mad, men også af særlige risikoprodukter ift. listeria f.eks. bløde oste, kød- og 

fiskepålæg samt frosne færdigretter indkøbt udenom udbringningsordninger. 

Undersøgelsen har derimod ikke fokus på varm mad, der bringes ud til direkte 

fortæring. 

MEGAFON udfører i den forbindelse en mindre kvalitativ undersøgelse, som 

skal give viden om, hvordan ældre mennesker i eget hjem håndterer mad fra 

udbringningsordninger, samt pålæg mm.  

 

Mere specifikt er formålet med undersøgelsen:  

 

 At udforske, identificere og konkretisere målgruppens håndtering af mad 

fra udbringningsordninger. 

 At udforske, identificere og konkretisere målgruppens håndtering af 

indkøbt kød- og fiskepålæg, bløde oste samt frosne færdigretter uden for 

madudbringningsordninger. 

 At afdække målgruppens viden om og holdninger til korrekt håndtering af 

udbragt mad og indkøbt pålæg mm., der sikrer respondenterne mod at 

blive syge af listeria bakterier. Herunder fokus på holdbarhed, opbevaring, 

nedkøling, opvarmning mm. 

Ældres håndtering af 
udbragt mad mm. - 
set i forhold til listeria 
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Køn/alder Boligtype/kommune Par/enlig Antal udbragte retter om ugen /  
Hvor mange dage om ugen 

retterne bliver leveret 

Madudbringningsordning 

1. Kvinde, 79 år 
 

Lejlighed, København 
 

Enlig 7 retter / hver dag A 

2. Kvinde, 90 år Lejlighed, København Enlig 7 retter / hver dag A 

3. Kvinde, 78 år Lejlighed, Lyngby-
Tårbæk 

Enlig 3 retter / 1 gang om ugen B 

4. Kvinde, 90 år Rækkehus, 
København 

Enlig 7 retter / 3 gange om ugen A 

5. Mand, 76 år Lejlighed, Hillerød Enlig 3-4 retter / 1 gang om ugen C 

6. Kvinde, 70 år Lejlighed, Hillerød Enlig 7 retter / 1 gang om ugen C 

7. Kvinde, 88 år Lejlighed, København Enlig 2 retter / 2 gange om ugen A 

8. Kvinde, 91 år Lejlighed, Lyngby-
Tårbæk 

Enlig 7 retter / 2 gange om ugen B 

9. Kvinde, 84 år Rækkehus, 
København 

Enlig 3 retter / 3 gange om ugen A 

10. Mand, 95 år Rækkehus, 
Vallensbæk 

Enlig 7 retter / hver dag D 

Respondentoversigt 1/2 
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Køn/alder Boligtype/kommune Par/enlig Antal udbragte retter om ugen /  
Hvor mange dage om ugen 

retterne bliver leveret 

Madudbringningsordning 

11. Mand, 75 år 
 

Lejlighed, Vallensbæk 
 

Enlig 7 retter / hver dag D 

12. Mand, 81 år Lejlighed, København Enlig 7 retter / hver dag D 

13. Mand, 88 år Hus, Vallensbæk Enlig Forskelligt / 1 gang om ugen E 

14. Mand, 71 år Lejlighed, København Enlig 7 retter / hver dag A 

15. Mand, 77 år Lejlighed, Brøndby Enlig Ca. 2-3 retter / 1 gang om ugen F 

16. Mand, 70 år Lejlighed, Brøndby Enlig 5 retter / 2 gange om ugen  F 

17. Kvinde, 90 år Lejlighed, København Enlig 3 retter / 3 gange om ugen A 

18. Kvinde, 91 år Lejlighed, Rudersdal Enlig 3 retter / 1 gang om ugen  F 

19. Mand, 95 år Lejlighed, Brøndby Enlig 7 retter / 2 gange om ugen F 

20. Mand 85 år 
og kvinde 82 

år 

Rækkehus, Brøndby Par 3 retter / 1 gang om ugen F 

Respondentoversigt 2/2 

11 



3. Indsigter 
• Overordnet om indsigten fra dybdeinterview 
• Segmentering af og indsigt i målgruppen 
• Respondenternes forhold til madhygiejne 



Overordnet om indsigten fra 
dybdeinterview 

 

 

 

De 20 dybdeinterview og mindre observationer har givet indsigt i og skabt et overblik over: 

 

 Hvordan målgruppen håndterer de fødevarer, som de får via udbringningsordningerne. Herunder, de 

områder hvor målgruppen generelt håndterer maden korrekt samt de steder, hvor der opstår 

udfordringer i forhold til at håndtere maden korrekt. 

 

 Hvordan målgruppen håndterer de fødevarer, som de indkøber ved siden af udbringningsordningerne. 

Herunder, de områder hvor målgruppen generelt håndterer maden korrekt samt de steder, hvor der 

opstår udfordringer i forhold til at håndtere maden korrekt. 

 

 De områder, hvor målgruppen har en generel god viden i forhold til, hvordan man skal håndtere 

fødevarer fra udbringningsordningerne og øvrige fødevarer korrekt, samt deres holdning på dette 

område. 

 

 De områder, hvor målgruppen har en generel manglende viden i forhold til, hvordan man skal 

håndtere fødevarer fra udbringningsordningerne og øvrige fødevarer korrekt. 
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På baggrund af de 20 dybdeinterview samt kortere observationer, er det relevant at give en 

generel beskrivelse af målgruppen. Løbende i rapporten er der taget hensyn til følgende 

indsigter om målgruppen, hvilke er blevet udpeget, hvor det har vist sig relevant.  

Generelt om målgruppen: 

 Målgruppen er tydeligvis præget af forskellige aldersbestemte udfordringer, både fysiske såvel som 

mentale. F.eks. er der nogle, der husker dårligt, og nogle der tydeligvis har svært ved at udføre eller 

overskue daglige gøremål som ´bare´ at skulle opvarme et færdigt udbragt måltid.  

 Alderstegnene bevirker, at der blandt flere af respondenterne ikke altid er overensstemmelse mellem 

hensigt og adfærd, ligesom der ved flere har været uoverensstemmelse besvarelserne imellem  

og/eller mellem besvarelser og det observerede.  

 Ca. halvdelen af respondenterne får hjemmehjælp, som i et større eller mindre omfang hjælper 

respondenterne med madhåndteringen. 

 Nogle af respondenterne får bragt mad ud dagligt, mens andre får udbragt mad til flere dage ad 

gangen.  

 Der er flere, der selv forsøger at supplere den udbragte mad med noget hjemmelavet, ligesom enkelte 

også selv laver mad et par gange om ugen. Denne undersøgelse dækker imidlertid ikke håndteringen 

af den hjemmelavede varme mad. 

 Enkelte køber færdiglavede frosne retter eller får nedfrosne hjemmelavede portioner fra deres børn, 

som de spiser fast et par gange om ugen.  

 De der selv sørger for mad til nogle dage får typisk kun bragt mad ud 3-4 gange om ugen. Det 

samme gælder dem, som spiser i deres aktivitetscenter et par gange om ugen. 

Segmentering af og indsigt i 
målgruppen 
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Målgruppen er kendetegnet ved: 
 At være en del af en generation som helst vil undgå at smide mad ud. 

 Der er imidlertid stor forskel på, om der er tale om det udbragte mad eller 

øvrigt indkøbt mad. 

 Hvor de fleste er okay med at smide eventuelle rester ud fra det udbragte 

mad, så er respondenterne mere tilbageholdne med at smide øvrige madvarer 

ud, såsom mælk, ost og pålæg.   

 At være en del af en pålægsgeneration, hvilket vil sige, at pålæg er fast inventar i 

køleskabene og den primære spise udover den mad, som de får leveret fra 

udbringningsordningerne.          

 

Kvinder versus mænd: 

 De kvindelige respondenter er generelt mere bevidste og har en større viden om 

håndtering af fødevarer.  

 Derudover opleves det, at kvinderne generelt også gerne vil fremstå som om, at de 

har ”tjek på det”. Dette bunder i, at mange har været vant til at være husmødre, og 

dermed dem som har haft tjek på madlavningsdelen i hjemmet.  

 

 De mandlige respondenter er generelt mere afslappede, usikre og/eller uvidende om 

håndtering af fødevarer. Dette skyldes, at mange har været vant til, at deres kone 

stod for madlavningen.  

 

 
Segmentering af og indsigt i 

målgruppen  
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Respondenternes forhold til 
madhygiejne 

Samtlige respondenter udtalte, at de i et vist omfang er opmærksomme 

på madhygiejnen.  

 Når der blev spurgt nærmere ind til respondenternes adfærd og viden i 

forhold til madhygiejne, fremgik det imidlertid, at der er meget stor 

forskel på, hvor opmærksom og vidende respondenterne  rent faktisk 

er i forhold til madhygiejne.  

 For størstedelen er adfærd i forhold til madhygiejne baseret på vaner 

frem for egentlig hygiejnehensyn.  

 En mindre gruppe af respondenterne er dog ekstra opmærksomme på 

hygiejnen omkring mad, da de er bekymrede for og opmærksomme 

på, at de tilhører en højrisikogruppe for let at blive syge.  

 Flere fortæller, at de tidligere har været syge eller har en 

bekendt, der har været syg pga. manglende hygiejne.  

 Observationerne viste desuden, at hygiejnen ikke altid er i 

overensstemmelse med, hvad de ældre giver udtryk for. Dette viste sig 

ved, at enkelte af de ældre havde rester af hjemmelavet mad stående 

fremme i køkkenet. Dette til trods for, at de under interviewet udtalte, 

at de altid ville sætte maden i køleskabet. 

”Jeg har to gange været 
alvorligt syg af 
madforgiftning. Den ene 
gang måtte jeg endda ringe 
til alarmcentralen.”  (Mand, 
88 år) 
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4. Håndtering af mad fra 
madudbringningsordning 
• Opbevaring af udbragt mad 
• Opvarmning af udbragt mad 
• Viden om tilberedelse af udbragt mad 
• Håndtering af rester af udbragt mad 
• Genopvarmning og nedkøling af rester 
• Holdbarhed og sidste anvendelsesdato 



Størstedelen af respondenterne får leveret maden fra udbringningsordningen til 

døren, og maden bliver derefter sat direkte i køleskabet.   

 Kun få af respondenterne får ikke altid sat maden i køleskabet med det 

samme. Dette sker f.eks., hvis de skal have hjælp af hjemmehjælperen, som 

ikke nødvendigvis kommer, lige når de har fået maden, eller hvis maden 

bliver sat ude foran døren, og de selv skal holde øje med, hvornår den 

kommer. 

 I disse tilfælde kan der, ifølge nogle af respondenterne, godt gå 3+ 

timer, før maden sættes i køleskabet.   

 Den udbragte mad bliver ikke leveret i termokasse og ingen af 

respondenterne har en termokasse, hvor maden kan opbevares, 

indtil den kommer i køleskabet. 

 Ud fra kendskab til leveringstidspunkt, var det hos en af 

respondenterne muligt at regne ud, at maden på interviewtidspunktet 

havde ligget ude i lidt over 2 timer.   

 De fleste af dem, der får mad udbragt til flere dage, opbevarer det i 

køleskabet.    

 Kun to af respondenterne, hvis appetit er meget nedsat, bruger 

fryseren til opbevaring af det kolde mad, de får fra 

udbringningsordningen. På den måde føler de sig sikre på, at maden 

kan holde sig. De tør den op i køleskabet dagen før, at de skal spise 

den. 

 Alle opbevarer den udbragte mad i den kølevakuumpakke, det kommer i.    

”Jeg lader maden stå i 
entréen og så når 
hjemmeplejen kommer, så 
spørger de, om jeg skal 
spise den nu, og hvis jeg så 
siger nej, så sætter de den i 
køleskabet.” (Kvinde, 88 år)                

”Jeg opbevarer maden i 
køleskabet fra kl. 16.00, 
hvor den kommer til kl. 
18.00, hvor jeg spiser den.” 
(Kvinde, 90 år)            

Opbevaring af udbragt mad 
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 Generelt bruges mikrobølgeovnen til at varme maden op i. Kun én af respondenterne 

bruger en almindelig ovn. Dette skyldes til dels, at mikrobølgeovnen er den nemmeste 

løsning, og mange har også læst på pakningen eller fået fortalt, at den skal varmes op i 

mikrobølgeovnen. 

 Størstedelen svarer, at de tager maden direkte fra køleskabet og over i mikrobølgeovnen, 

når den skal opvarmes. Den står altså ikke ude, inden den skal varmes op.   

 Størstedelen af respondenterne varmer selv maden op, men der bruges forskellige 

procedurer: 

 

 Blandt kvinderne ses der hos mange en helt fast procedure i forhold til, hvordan og 

hvor meget maden varmes op. Der prikkes hul i plastfolien på pakningen og så 

varmes maden i 6 min. i mikrobølgeovnen. Dette er noget, kvinderne har fået at vide 

af udbringningsordningen, eller selv har læst sig til på pakningens brugsanvisning.  

 Denne metode stemmer overens med kvindernes generelle måde at håndtere 

maden på, nemlig at de er mere bevidste omkring korrekt håndtering og går 

mere op i det. 

 

 Blandt mændene er det mere forskelligt, hvordan og hvor meget maden varmes 

op, og der ses ikke i samme grad, som hos kvinderne, en fast procedure for 

opvarmning. Derimod er mændene i højere grad styret af individuel smag for, hvor 

varm de kan lide maden og fornemmelser for, hvor lang tid den skal have.  

 Generelt søger mændene også i højere grad end kvinderne hjælp fra 

hjemmehjælperne til madhåndtering.  

”Efter 4 min. plejer 
det at være fint. 
Ellers smager jeg 
lige på det og giver 
det 1 min. mere.” 
(Mand, 77 år). 

”Jeg sætter den på 
6 min., men jeg 
kan ikke huske, 
hvor mange grader 
jeg har den på.” 
(Kvinde, 78 år) 

Opvarmning af udbragt mad 
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Viden om tilberedelse af udbragt mad  

Manglende viden ift. hvor meget maden helst skal varmes op til 

 

 På tværs af målgruppen er der generelt en stor manglende viden i forhold til, hvor mange grader maden helst skal 
varmes op til.  

 Kun to af respondenterne kender nogenlunde (70-80°C) til reglen om, at mad skal varmes op til minimum 75°C.  

 Flere af respondenterne udtaler, at de bruger deres individuelle smag eller fornemmelser, f.eks. ”til den begynder at 
dampe”, når de skal varme mad op.  

 Det er meget individuelt, hvordan respondenterne bedst kan lide deres mad. Størstedelen kan bedst lide den 
”meget varm”. Lidt under halvdelen foretrækker den lunet, da de ikke vil brænde sig på maden, ligesom det 
nævnes, at maden kan blive lidt ´slatten´, hvis den varmes for meget i mikrobølgeovnen.   

 Enkelte af de mere hygiejneopmærksomme nævner, at selvom de foretrækker, at maden ikke varmes for meget, så 
gør de det alligevel for at undgå sygdom.  

 

 

Kvinderne er mest fokuserede på brugsanvisningen  

 

Størstedelen af respondenterne er bevidste omkring, at der er en brugsanvisning på pakningen, men især kvinderne bruger 
den og ved, hvad der står på den. Det er dog forskelligt, hvad de lægger mærke til på brugsanvisningen, og hvordan de 
bruger den. Især bliver der lagt mærke til: 

 

 Antal minutter for opvarmning 

 Holdbarhedsdato 

 

 Kun to af respondenterne vidste, hvor mange watt. (800) maden skal varmes op ved, hvilket der står på 
pakningernes brugsanvisning. Det skal pointeres, at disse to også er de mest mentalt friske blandt respondenterne 
og udelukkende får udbragt mad på grund af sygdom.  

”Nå, skal den så højt op, det var jeg 
såmænd ikke klar over.” (Kvinde, 79 år) 
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Blandt respondenterne er der kun få, som har rester tilbage fra den 

mad, som de får fra deres udbringningsordning. Dette skyldes, at 

portionerne normalt passer til den mængde, som de kan spise. Flere 

udbringningssteder giver ligeledes mulighed for at bestille maden i 

forskellige portionsstørrelser.  

 

 Hvis der er noget tilbage, er holdningen den, at ”det ikke er 

noget at gemme”, enten fordi der er så relativt lidt tilbage eller 

fordi, man ikke bryder sig om dele af den udbragte mad. 

 Desuden har de fleste en plan over, hvad og hvor de skal spise i 

løbet af ugen. Det betyder, at der rent praktisk ikke er nogen 

grund til at gemme rester af den udbragte mad. 

 Enkelte, dem med mindre appetit, deler portionen op i to dele 

og spiser den ene del til frokost og den anden til aften. Her er 

tendensen den, at maden ofte spises kold til frokost, hvorefter 

resten varmes om aftenen. 

 De få, der gemmer rester til dagen efter, gør det typisk, hvis 

der er tale om noget ekstra lækkert mad, f.eks. et godt stykke 

kød eller andet mad, som man synes, er synd at smide ud.  

 Det er her forskelligt, om maden lunes eller spises kold. 

Der er dog ingen, der vil varme det helt op igen.   

 

”Jeg får jo noget nyt 
dagen efter, så hvad 
skulle jeg bruge det til?” 
(Kvinde, 84 år) 

”Hvis der er rester, så 
er det fordi, det er 
noget, jeg ikke kan 
lide, og så giver det jo 
ikke nogen mening at 
beholde det?” (Mand, 
85 år) 

Håndtering af rester af udbragt mad 
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Genopvarmning og nedkøling af rester 

Nedkøling 

 De fleste respondenter udtaler, at når de en sjældent gang gemmer rester af 
udbragt mad, så opbevares de i køleskabet, hvor det spises senest næste dag.  

 Ingen vil lade de udbragte madrester stå i køleskabet mere end én dag, 

både fordi man simpelthen ikke har brug for maden, da der kommer nyt 

mad, og fordi maden ikke betragtes som lækker nok at spise derefter. 

 Størstedelen af respondenterne siger, at de vil sætte de opvarmede rester i 

køleskabet relativt kort tid efter måltidet. Der bør dog her tages forbehold for, 

at fleres hukommelse er svækket, ligesom observationerne viste tilfælde, hvor 

hjemmelavet mad stod ude på køkkenbordet.    

 

Genopvarmning 

 Størstedelen af respondenterne har en holdning om, at de kun vil genopvarme 
maden én gang. Det er forskelligt, hvad der ligger til grund for denne 
holdning: 

 Nogle mener, at maden mister vitaminer eller mister smagen. 

 Andre har en holdning omkring, at maden ikke egner sig til at blive 

genopvarmet flere gange. 

 

Både i forhold til nedkøling og opvarmning af rester er det interessant, at 

respondenternes håndtering, for de flestes vedkommende, ikke er baseret på viden 

om hygiejne. Derimod handler det enten om et praktisk hensyn, et smagsmæssigt 

hensyn eller egne holdninger til, hvad der er bedst. 

”Et stykke steg kan 
jeg godt tage koldt, 
men en hakkebøf 
vil jeg helst have 
lun.” (Kvinde, 90 
år)  

”Jeg forsøger at 
sætte maden i 
køleskabet med det 
samme, hvis jeg har 
rester. (senere i 
interviewet). Altså 
jeg ville ikke lade 
maden stå ude 
mere end maks. et 
døgn, så ville det 
helt sikkert komme i 
køleskabet. Man 
kan jo blive syg af 
det, hvis det står 
ude for længe. ” 
(Mand, 95 år)  
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 Størstedelen af respondenterne er bevidste omkring, at der er en 

holdbarhedsdato eller sidste anvendelsesdato på pakken. Madens 

holdbarhedsdato påvirker dog ikke respondenternes adfærd i særlig 

grad; det er altså ikke noget, man tænker videre over i hverdagen. 

 For dem, der får bragt mad ud hver dag, er madens holdbarhed ikke 

særlig aktuel, da maden spises samme dag eller højest gemmes til 

dagen efter. 

 For dem, der får mad ud til flere dage ad gangen, er det ofte tilfældet, 

at de ikke følger deres madplan, men vælger den ret, de vil spise, ud 

fra, hvad de har lyst til. 

 Da den udbragte mad typisk kan holde sig op til 14 dage, viste 

undersøgelsen ikke nogen eksempler på, at maden var blevet for 

gammel hos dem, der får mad til alle ugens 7 dage. 

 Omvendt viste observationerne enkelte eksempler på, at den udbragte 

mad var et par dage over datomærkningen hos dem, der også selv 

laver mad indimellem. Dette skyldes typisk, at de har mistet 

overblikket over, hvilken mad der er leveret hvornår. 

Holdbarhed og sidste anvendelsesdato 

”Jeg tænker ikke så meget over 
holdbarhedsdatoen, for jeg skal 
jo nok nå at spise det, inden det 
bliver for gammelt.” (Mand, 85 
år)  

”Jeg spiser altid det mad, jeg 
bedst kan lide først.” (Mand, 95 
år)  

”Jeg sætter mine pakker i 
rækkefølge efter hvad jeg har 
lyst til at spise først.” (Kvinde, 
70 år)  

”Jeg fik også laks i går, så det gider jeg ikke at 
spise igen i dag.” (på pakningen stod der, at 
maden var bedst før  
d. 9/11/2015, hvilket var den dag interviewet 
fandt sted). (Mand, 76 år)  
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5. Øvrige madvarer uden om 
madudbringningsordning 
• Opbevaring af madvarer uden for madudbringningsordning 
• Håndtering af mad – frosne middagsretter og pålæg 
• Holdning til og viden om fødevarers holdbarhed 
• Adfærd i forhold til fødevarers holdbarhed 
• De erfarne husmødre 
• De mad-uerfarne mænd 
• Køleskabshygiejne  



Opbevaring af madvarer uden for  
madudbringningsordning 

Som nævnt tidligere, har vi at gøre med en målgruppe, der 

ikke kan lide at smide mad ud, særligt når det kommer til 

selvindkøbte madvarer. Dette afspejles i den måde, som 

respondenterne opbevarer maden på: 

 

 Der bliver for de flestes vedkommende ikke købt mere 

mad ind, end der er brug for, og som man kan nå at 

spise. Dette afspejles også i observationerne, hvor 

respondenternes køleskabe generelt ikke har været 

overfyldte. 

 Der har været enkelte mere fyldte køleskabe. Det 

har været hos respondenter, der engang imellem 

selv laver mad. 

 

 Hos de få respondenter, der selv laver mad enkelte dage, 

er der ofte tale om simple retter. Respondenterne fryser 

ofte den hjemmelavede mad ned, hvorefter den bliver 

tøet op efter behov. Dette gøres for at være sikker på, at 

det ikke bliver for gammelt.  

”Det er godt nok meget mad, jeg får 
smidt ud, selvom jeg helst vil undgå 
det. Jeg kan jo ikke levere det 
tilbage, som jeg ikke får spist. Det er 
også sommetider, at jeg spørger 
min nabo, om hun vil have noget. 
Hun er nemlig også enlig.” (Mand, 
77 år) 

”Jeg smider aldrig mad ud, jeg køber 
ikke mere, end jeg kan spise.” (Mand, 
95 år) 
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Opvarmning  
 

 Der er kun få, der selv varmer fryseretter op. De respondenter, der varmer fryseretter op, optør 

maden korrekt i køleskabet og varmer primært maden i en gryde eller i mikroovnen. 

 

Opbevaring af pålæg 
 

 Omkring halvdelen af respondenterne opbevarer kød- og fiskepålæg, som er blevet åbnet, i den 

originale emballage. Den anden halvdel opbevarer pålægget i forskellige tætsluttende ”løsninger”; 

plastikbøtte eller i original emballage med film over eller i en plasticpose. 

 Nogle få af de friske respondenter er opmærksomme på, at det er mere hygiejnisk at opbevare 

maden i tætsluttende plastikbøtter. Her er det omvendt et problem, at de hermed ikke har 

mulighed for at holde styr på, hvor længe maden har ligget i køleskabet, fordi holdbarhedsdatoen 

ikke fremgår. 

 Flere af respondenterne er også bevidste om kun at købe en lille pakke pålæg, da de ikke spiser 

meget og ikke kan lide at smide mad ud. 

”Jeg kan altid huske, 
hvornår jeg har åbnet 
pakken, for jeg køber ikke 
ind til mere end 1-2 dage.” 
(Mand, 77 år) 

”Jeg køber ikke mere pålæg 
end jeg ved, at det bliver 
spist op.” (Kvinde, 78 år) 

”…jeg lægger det over i en 
anden bøtte, men så kan jeg 
ikke se datoen mere, for så 
smider jeg jo emballagen ud.” 
(Kvinde, 79 år) 

Håndtering af mad - frosne 
middagsretter og pålæg 
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Helhedsvurdering baseret på (svigtende) sanser. 

 

 Det er kun de færreste, der kender til og skelner mellem sidste 

holdbarhedsdato og sidste anvendelsesdato. 

 Det forvirrer ligeledes, at der på noget udbragt mad står 

´bedst før´, hvilket får enkelte til at tro, at de forskellige 

betegnelser dækker over det samme.  

 Der er imidlertid flere, der har gjort sig tanker om, hvilken 

slags mad, de mener, man godt kan spise efter 

udløbsdatoen. F.eks. påpeger flere, at ost og spegepølse 

godt kan gå over datoen, imens leverpostej og fisk ikke kan. 

 Hvor længe en pakke pålæg bliver liggende i køleskabet baseres 

primært på egne regler. Flertallet af respondenterne tjekker, om 

deres pålæg stadig er friskt nok ved at vurdere, hvordan maden 

ser ud, lugter og smager. Er man i tvivl, vil flertallet af 

respondenterne derefter tjekke holdbarhedsdatoen. 

 Ingen har en metode til at huske, hvornår de skal tjekke, om 

maden stadig er frisk nok. Dette kan være problematisk, når vi 

har med en aldrende målgruppe at gøre, hvis sanser og 

tidsfornemmelse kan svigte dem.  

”Jeg føler med 
kødpålægget, at man 
både kan se og lugte det 
[om maden er god nok]. 
Hvis det begynder at 
være hen mod 
slutningen, så vil jeg lige 
lugte til det.” 
(Kvinde, 70 år) 

Holdning til og viden om fødevarers 
holdbarhed 
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Der er stor forskel på og uoverensstemmelse mellem respondenternes svar, når der spørges 

ind til, hvad de vil gøre, hvis de opdager, at holdbarhedsdatoen på en madvare er 

overskredet. 

 Ca. halvdelen siger, at de vil undersøge, om maden stadig kan spises på baggrund af 

førnævnte ”sanse”-tjek. Flere indrømmer i den forbindelse, at de godt kunne finde på at 

spise varen, selvom den er over sidste holdbarhedsdato, såfremt den stadig smager og 

lugter fint. 

 Den anden halvdel af respondenterne siger modsætningsvist, at de konsekvent vil smide 

maden ud, hvis holdbarhedsdatoen er overskredet.  

 Denne udmelding stemmer dog ikke altid overens med respondenternes øvrige svar. 

En kvindelig respondent på 91 år er et godt eksempel på dette: ”Man skal i hvert 

fald overholde den dato, der står på pakningen.” Da vi efterfølgende spurgte hende, 

hvor mange dage over hun kunne finde på at spise noget mad, svarede hun: 

”Allerhøjest 3 dage over.” 

 Flere af dem, der siger, at de altid vil smide for gamle madvarer ud, siger samtidig, 

at de af princip virkelig ikke bryder sig om at smide mad ud, ligesom én af 

respondenterne indrømmer, at hjemmehjælperne flere gange har fundet for gamle 

madvarer, selvom han troede, han havde styr på det. 

 For mange sker det dog, at de bliver nødt til at smide mad ud, selvom de helst vil undgå  

det. 

 Her er det altså ofte fordi, hjemmeplejen gør opmærksom på, at maden er blevet for 

gammel. 

 Det er ligeledes paradoksalt, at flere af dem, der siger, de ikke kan finde på at spise 

madvarer, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet, omvendt ikke ved eller er 

opmærksomme på, at maden holder sig kortere, efter pakken er åbnet. 

”Jeg rydder selv ud 
i køleskabet, men 
det er da sket, at 
hjemmehjælperen 
har fundet nogle 
madvarer, som de 
mener, jeg skal 
smide ud.” 
(Mand, 95 år) 

”På leverpostejen 
fra slagteren står 
der ikke 
holdbarheds- 
dato, men så 
snuser jeg mig 
frem til om den er 
god nok. Jeg kan 
også altid se eller 
lugte på de bløde 
oste om de er 
gode nok.” 
(Kvinde, 90 år) 

Adfærd i forhold til fødevarers 
holdbarhed 
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De erfarne husmødre 

  Flertallet af de kvindelige respondenter fortæller, at de konsekvent 

smider mad ud, når de opdager, at maden er for gammel. Denne 

gruppe af kvinder har gennem hele deres liv været vant til at lave 

mad, og har en klar forståelse af dem selv som nogen, der har styr 

på hygiejnen. Samtidig er der dog tegn på, at deres hukommelse 

og tidsfornemmelse svækkes. 

 

 Flertallet af kvinderne baserer altså deres vurderinger af madens 

holdbarhed på vaneadfærd fra et langt husmorliv. Vaner er 

ubevidste, kropslige handlinger, som vi udfører igen og igen. 

Undersøgelsen viser, at det derfor kan være problematisk, når 

bevidstheden og hukommelsen svækkes hos respondenterne, da 

de stadig stoler på deres vaner og fornemmelser, men til tider 

mister den tidsforståelse, som er centralt for, deres madvaner 

fungerer. 

”Jeg kigger ikke på den 
[holdbarheds-datoen] 
ustandseligt, men 
fornemmer, at nu har den 
stået der i tre dage.” 
(Kvinde, 84 år) 

”Jeg er gammel husmor. 
Jeg har haft to mænd, 
så jeg har helt styr på 
madlavningen.” (Kvinde, 
90 år) 
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De mad-uerfarne mænd 

  De mandelige respondenter er generelt mere blandede i 

deres erfaring med madlavning og hygiejnisk adfærd end 

kvinderne. Deres erfaringer spiller ligesom hos kvinderne 

ind på håndteringen af pålæg i alderdommen. 

 

 Halvdelen af mændene er decideret usikre på holdbarheden 

af mad. De ved ikke, hvordan man tjekker holdbarheden, 

og de er i tvivl om, hvilken slags opbevaring der fordrer 

længere holdbarhed. Disse mænd stoler blindt på 

hjemmeplejens hjælp, eller gør det så godt, de kan på egen 

hånd. Dette tyder på en risiko for, at der for denne gruppe 

nogle gange spises for gammelt pålæg. 

 

 Omvendt er der også nogle få af mændene, der er vant til 

at lave mad og mere bevidste om holdbarhedsdato mm. 

”Jeg tænker ikke så meget 
over det der med 
holdbarhedsdato.” 
(Mand, 95 år) 

”Den ost, jeg har, har noget 
blåt skimmel, men jeg 
spiser den stadigvæk. Det 
skal man måske ikke?” 
(Mand, 76 år) 
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Køleskabshygiejne 
Køleskabsoprydning  

 Størstedelen af respondenterne rydder selv op i deres køleskab; det gælder 

både gruppen af de friske og de mindre friske respondenter. 

 Enkelte, særligt mændene, får hjemmeplejen til at rydde op i køleskabet. 

 Kun få af respondenterne har et system for, hvornår de tjekker køleskabet. De 

fleste følger deres fornemmelser og rydder løbende ud i køleskabet.  

 Flere har en ide om, at det ikke er særligt nødvendigt, da de ikke har mange 

ting i køleskabet.  

 

Temperaturtjek i køleskabet 

 Et flertal af respondenterne tjekker ikke køleskabstemperaturen regelmæssigt. 

Dette hænger sammen med, at et klart flertal af respondenterne heller ikke ved, 

at køleskabet helst skal stå på 5°C. I stedet for et regelmæssigt tjek, bliver 

temperaturtjekket udført på baggrund af egne fornemmelser, f.eks. på om 

mælken virker kold nok.  

 En enkelt respondent fortæller, at han flere gange har oplevet at glemme at 

lukke køleskabsdøren, hvilket har resulteret i, at temperaturen er steget: ”og så 

er temperaturen pludselig steget til 15°C.”  

 

Kritiske køleskabstemperaturer! 

 For hele 16 ud af de 20 respondenter ligger deres køleskab på en temperatur 

langt over de anbefalede 5°C. Dette kommer som en overraskelse for de fleste, 

som tror, at deres køleskab er koldt nok, men som samtidig tager ganske let på 

det, og ikke er bevidste om den hygiejniske risiko ved dette. 

 5  ̊C 
eller 

under  
20%   

6  ̊C – 
9  ̊C 

50 %  

10  ̊C + 
30%    

”Jeg rydder ikke op. Jeg 
spiser op.” 
(Kvinde, 90 år) 

”Nå, jamen det må jeg 
da hellere få skruet ned 
for så.” 
(Kvinde, 91 år) 
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6. Bilag 
• Undersøgelsesmetode- og teknik 
• Kvalitetssikring 

 



 Undersøgelsesmetode- og teknik  
 

Respondenter 

MEGAFON har efter aftale med Fødevarestyrelsen gennemført 20 dybdeinterview samt mindre 

observationer hos et udvalg af danske borgere i aldersgruppen 70+. Hensigten med undersøgelsen har 

været at afdækket mønstre og tendenser for de ældres forståelse og adfærd i forhold til håndteringen af 

udbragt mad og øvrige indkøb. Der er ved rekrutteringen vægtet en spredning på alder, køn, boligforhold, 

urbaniseringsgrad og kommunernes madudbringnings-ordninger. Madudbringningsstederne er udvalgt 

således, at flere forskellige typer af madudbringnings-ordninger er repræsenteret i undersøgelsen. 

 

Det har kun været muligt at rekruttere et enkelt par, da en overvejende stor del af dem som får bragt 

mad ud via en udbringningsordning, er enlige. Respondenterne er rekrutteret på baggrund af kontakt til 

forskellige aktivitetscentre for ældre, madhuse mm, og er hovedsageligt fra hovedstadsområdet. 

 

Dybdeinterview og observationer 

Dybdeinterview og de mindre observationer er gennemført i respondenternes private hjem og har typisk 

haft en varighed af 45 min., hvilket har passet godt i forhold til den viden og indsigt som de skulle give 

og har samtidig taget hensyn til målgruppen.  

MEGAFON er medlem af FMD (Foreningen af Markedsanalyseinstitutter i Danmark) 
samt ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge disse 
organisationer knytter sig til god etik inden for gennemførelse af markedsanalyser. 
Herudover er MEGAFON forpligtet til at overholde de af FMD og ESOMAR vedtagne 
kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). 
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Undersøgelsesmetode- og teknik  
Metoden 

Metodisk har det fungeret godt at lave dybdeinterview kombineret med observation af respondents køkken 

og køleskab. Respondenterne var generelt positive over for undersøgelsen og synes, at det var hyggeligt at 

få besøg af interviewerne, også selvom en del af dem ikke var helt friske. Der har fra interviewernes side 

været meget fokus på at skabe en så afslappet atmosfære som muligt. Derudover, har der både været 

opmærksomhed på respondenternes fysiske og mentale tilstand, både i forhold til deres svar og den 

observerede hygiejnetilstand. 

 Vi så flere gange, at respondenter modsagde sig selv under interviewet og at deres egne fortolkninger 

ikke modsvarede de faktiske forhold observeret i køkken og køleskab. Disse tilfælde viste vigtigheden i 

erfarne interviewere, som med gentagne og opfølgende spørgsmål kunne komme så tæt på 

respondenternes opfattelse af virkeligheden som muligt. Derfor var observationer i køkken og køleskab 

også af særdeles vigtighed. For respondenter hvor hukommelsen var svækket, gav besøget i køkkenet 

mulighed for at komme i direkte kontakt med de fysiske omgivelser, hvor aktiviteterne normalt foregår, 

og dermed lette hukommelsen. Derudover kunne intervieweren identificere områder, hvor der skulle 

spørges ekstra ind, i forhold til det observerede. 

Læsning af rapporten 

Under gennemlæsningen af rapporten er det vigtigt at holde sig for øje, at den kvalitative metode afdækker 

oplevelser, synspunkter og årsagssammenhænge, og at resultaterne ikke sigter mod at være kvantitativt 

repræsentative. Citater, som fremtræder i denne kvalitative tekstrapport, er indholdscitater, som stammer 

fra de udsagn, som respondenterne har formuleret i interviewsituationen. Citaterne er korrekte, både hvad 

angår indhold og styrke i udsagnene. Der kan være gennemført sproglige tilpasninger for at få citaterne til 

at fremstå mere klare, mere præcise og lettere forståelige for læserne.  
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