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Convenience-bølgen er over 
os 

Fra 2016 til 2017 er danskernes årlige gennemsnitlige forbrug på fastfood og takeaway 
øget fra 3.017 kr. til 3.778 kr. per husstand, viser Danmarks Statistiks nye Forbrugerun-
dersøgelse. Det svarer i løbende priser til en stigning på ca. 25 pct.i 
  
Sætter vi det i forhold til antal husstande svarer det til, at der i 2016 blev brugt 8 mia. kr. 
på take away og fastfood, og 10,1 mia. kr. i 2017. En stigning på ca. 2 mia. kr. (løbende 
priser) 
 
Desværre kan Danmarks Statistiks opgørelse ikke findes længere tilbage i tid (pga. en 
omlægning i den statistiske opgørelsesform), men det er tydeligt, at der er sket en vold-
som stigning i, hvor meget danskerne køber take away mad.  
 
Danskernes forbrug på fastfood, takeaway, løbende priser, mia. kr.  

 
Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik 
 
Denne udvikling dækker efter formodentlig især over en voksende ”convenience-bølge”: 
take away mad bliver mere udbredt, og som supplement til de klassiske pizzaer, kebabs 
og hotdogs er der kommet mange nye tilbud til; sund mad, take away tilbud i supermar-
keder og nogle typer kiosker, og flere online-madudbringningstjenester vinder frem i de 
store byer, med tilbud om levering af mad fra et bredt udvalg af restauranter.  
 
Vores velstandsfremgang har de senere år åbnet for at man kan disponere flere midler 
på at få mad udefra enten som takeaway eller restaurantbesøg, flere personer lever alene 
og finder det mere oplagt at købe måltider ude i stedet for at kokkerere til sig selv, og 
vores arbejdsliv bliver i stigende grad mere fleksibelt tidsmæssigt. Disse forskydninger 
understøtter udviklingen, hvor efterspørgslen efter ”convenience” – mad, kaffe etc. hur-
tigt leveret eller ”on the go” osv. vinder større udbredelse.   
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 3. december 2018 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysechef Malthe Munkøe på 
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510 
 
Henvendelser angående detailhandlen kan ske til markedsdirektør Henrik Hyltoft på 
hhy@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6217 
 
 
 
 

i Korrigerer vi for inflationen i forbrugerpriserne – som var relativt lav fra 2016 til 2017 - 
svarer stigningen til ca. 24 pct.  
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