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Månedens graf

Figuren viser, hvor lang tid vi i gennemsnit 
bruger på madlavning og opvask i 28 lande 
(aksen til venstre). Det varierer fra cirka 35 
minutter (USA) til 75 minutter (Indien og 
Tyrkiet). De enkelte lande er også placeret i 
forhold til deres økonomiske velstand, målt 
som bruttonationalprodukt per indbygger 
(aksen for neden). Kurven viser den ’gen-
nemsnitlige’ sammenhæng. Opgørelsen 
omfatter personer, som til dagligt laver mad. 
Hvis alle personer i husstanden medtages, 
ses dog en lignende udvikling

Figuren viser klart, at med stigende vel-
stand bruger man mindre tid i køkkenet. I 
Danmark bruger vi cirka 45 minutter i gen-
nemsnit, og som figuren viser, ligger vi pla-
ceret lidt over kurven: Vi bruger dermed lidt 
mere tid i køkkenet, end hvad man ellers 
kunne forvente ud fra vore indkomstniveau.

Det er ikke kun indkomsten, som kan for-
klare den mindre tid i køkkenet. Der er flere 

andre forhold, som også spiller en direkte 
eller indirekte rolle: I et velfærdssamfund vil 
vi også gerne have mere fritid. Det får os til 
at efterspørge mere forarbejdet mad, mere 
udespisning, take-away med mere.

Teknologien har også bidraget til mindre 
tid i køkkenet. Også internettet, online-
bestillinger, udvikling af food service, cate-
ring med mere har bidraget til nemmere og 
hurtigere løsninger, som har reduceret tiden 
i køkkenet.

Endelig har også lavere omkostninger 
ved masseproduktion i fødevaresektoren, 
automatisering, store indkøb, udvikling af 
infrastruktur med mere bidraget til billige 
alternativer til madlavning i sit eget køkken.

Man ser også en udvikling over tiden for 
de enkelte lande: En anden undersøgelse 
viser for eksempel, at den gennemsnitlige 
tid udelukkende brugt på madlavning i Stor-
britannien er faldet betydeligt i løbet af de 
seneste årtier: Fra 100 minutter i 1960 til 27 
minutter i 2016.

Spørgsmålet er selvfølgelig, om – eller 
hvornår – kurven vender. Nogle steder i USA 
er der nu en tendens med lejligheder uden 
køkken. Med mere udespisning, take-away, 
catering med mere er køkkenet i særlige til-
fælde ved at blive overflødigt.
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Antal minutter brugt på madlavning og opvask 
i forhold til landenes økonomiske velstand.




