
klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 



Metode
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Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november - 2. december 2016 via internettet med 

udgangspunkt i YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ år. I alt 1.007 interviews er gennemført.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. 

Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i 

målgruppen. 



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Køkken

Køkken i hjemmet, emhætte og udluftning
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Hvor gammelt er dit køkken? 
(Du bedes svare for selve køkkenskabene, ikke evt. nyere bordplade, komfur eller andet)
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0% 5% 10% 15% 20%

Under 1 år [1]

1 – 4 år [2.5]

5 – 7 år [6]

8 – 10 år [9]

10 – 15 år [12.5]

15 – 20 år [17.5]

Mere end 20 år [20]

Ved ikke

I gennemsnit 

11,5 år

18-34 årige har 

nyere køkkener 

– de 55 år+ har 

ældre køkkener 

(>20 år)

Gennemsnitsalderen i 

ejerboliger (ca. 12 år) 

er højere end i 

lejeboliger (godt 10 år) 



Hvilken slags køkken har du i dag?
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Separat 
køkken

52%

Åbent køkken 
(”køkken/alrum”)

46%

Ved ikke
2%

Gennemsnits 

alder for ”Separat 

køkken” 12,5 år -

”Åbent køkken” 

godt 10 år

Især i region 

Nordjylland er der 

åbne køkkener

Parcelhuse/villaer  

(ejerboliger) har i 

højere grad åbne 

køkkener end i 

etagebebyggelse, 

der især har separat 

køkken



Hvilken slags køkken vil du helst have?
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Separat 
køkken

35%
Åbent køkken 

(”køkken/alrum”)
58%

Ved ikke
7%

De 18-34 årige vil 

helst have åbent 

køkken – de 55 

år+ vil helst have 

separat køkken

59% af dem der har 

separat køkken 

foretrækker også 

separat køkken. 32% 

ønsker et åbent køkken

89% af dem der har 

åbent køkken 

foretrækker også åbent 

køkken. 8% ønsker et 

separat køkken



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Emhætte og udluftning
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Er der en fungerende emhætte i dit køkken?
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Ja
92%

Nej
8%

Især udbredt i 

parcelhuse/villaer 

– mindre udbredt i 

etagebebyggelse

Har man åbent 

køkken, har man i 

højere grad også 

emhætte, i forhold 

til dem med 

separat køkken



Hvilke af følgende foretager du/husstanden 
typisk, når der laves mad i husstanden?
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21%

11%

32%

64%

45%

22%

1%

2%

1%

1%

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

Sommerhalvår

Vinterhalvår

Åbner vindue/dør for at lufte ud Benytter emhætte

Benytter både emhætte og lufter ud samtidig Benytter hverken udluftning eller udsugning

Ved ikke

Især de unge, dem i 

lejelejlighed, dem i 

hovedstadsområdet 

åbner vinduer/døre



Lufter du/husstanden ud med gennemtræk i 
forbindelse med madlavning i husstanden?
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Ja, altid
5%

Ja, ofte
18%

Ja, af og til
32%

Ja, men 
sjældent

27%

Nej, aldrig
18%

Mere end 8 ud af 10 

lufter ud – knapt hver 

femte gør det ikke


