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Convenience-produkter – Et spørgsmål 
om tid og livsstil 
 
 
Af Sune Andersen og Julia Stacey, MAPP Centret 
 
Vi skal alle have mad hver dag. Nogle ser frem til det og har planlagt 
indkøb såvel som madlavning. Andre kommer derimod først i tanke om 
aftensmaden på vej hjem fra arbejdet og er generelt mere ligeglade med 
indkøb og madlavning. I supermarkedet ses forskellene tydeligt. Der er 
forbrugere med indkøbssedler, som har tid og det ses, at de kan lide at 
købe ind. Andre forbrugere tager derimod bare dagens tilbud, de har 
travlt og vil egentlig hellere hjem. 
 
 
Smag, sundhed, convenience og naturlighed 
Der er stor forskel på, hvordan vi køber ind, laver mad og spiser. De fleste 
går op i fødevarernes smag og sundhed, men der er to andre dimensioner 
som har stigende betydning for størstedelen af forbrugere. Den ene 
handler om convenience – indkøb og madlavning skal være nemt og 
hurtigt– mens den anden dimension vedrører naturlighed. 
 
Convenience er kommet for at blive. Selvfølgelig betyder convenience 
mere for nogle forbrugere end andre. Der er segmenter af forbrugere, som 
spiser langt flere convenience-produkter som færdigretter, brødmix, 
pastasaucer etc. end andre forbrugere. Dog er det tydeligt, at convenience-
trenden har en stigende betydning for alle forbrugersegmenter. Vi får alle 
større tendens til at hoppe over, hvor gærdet er lavest med hensyn til 
indkøb og madlavning. Nogle dog mere end andre. 
 
Convenience-produkter er specielt tiltrækkende for forbrugere med 
tidspres. Mange forbrugere, der køber convenience-produkter tænker ikke 
så meget over, hvad det enkelte convenience-produkt koster. Der tænkes 
mere på den tid, der spares ved, at man slipper for selv at lave mad. Det 
spiller også ind, at man ind imellem ikke har lyst til det helt store med 
hensyn til indkøb og madlavning, og derfor gerne betaler sig fra den 
daglige madtjans. 
 
 
Madvaner er afslørende 
I de fleste lande er der en tredjedel af forbrugerne, som ikke er særligt 
interesseret i, hvad de spiser. Sådan er det også i Danmark. Disse 
forbrugere går hverken specielt op i smag, sundhed eller naturlighed men 
er derimod til hurtig og nem mad. Bekvemmelighed er et nøgleord, og 
denne gruppe køber derfor en del convenience-produkter. De andre to 
tredjedele af forbrugerne går mere op i, hvad de spiser. Men de gør det på 
forskellig vis. 
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Der findes forbrugere, som er meget rationelle og fornuftbetonede, og som 
går meget op i at få noget at vide om produkternes egenskaber, inklusiv 
selve produktionsprocessen. Og så lægger de rationelle og fornuftsbetonede 
forbrugere stor vægt på at få noget for pengene. Herudover er der gruppen 
af forbrugere, som er eksperimenterende og kreative. De elsker nye 
produkter og nye opskrifter og er yderst interesserede i madlavning. 
Desuden er der de konservative forbrugere, som holder sig til frikadeller 
og andre traditionelle retter. De er tit ældre og går derfor også op i 
sundhed. 
 
 
Hang til fastfood, hurtige retter og snydekyllinger 
Men lad os vende tilbage til forbrugerne med hang til convenience. 
Alle conveninence-forbrugere er nemlig ikke ens. Tidligere MAPP-
undersøgelser viser, at der er to segmenter af conveninence-forbrugere. 
Det ene segment er uinteresserede fødevareforbrugere, mens det andet 
segment karakteriseres ved deres skødesløse adfærd i forhold til indkøb og 
madlavning. 
 
De uinteresserede fødevareforbrugere går hverken op i at købe ind eller 
lave mad, og de tænker ikke specielt over, hvad de putter i indkøbsvognen. 
Indkøbet skal i det hele taget overstås i en fart, for de bryder sig slet ikke 
om at købe ind. Segmentet hører heller ikke til den gruppe af forbrugere, 
der altid undersøger, om fødevarerne er kvalitetsprodukter eller sunde. 
Hjemme i køkkenet er der heller ikke den store interesse at spore, og der 
sker ikke mange forandringer i madlavningen, hvilket mere er resultat af 
dovenskab end af tradition. Uinteresserede fødevareforbrugere bruger en 
del færdigretter og frostvarer i madlavningen. Det skal være nemt og 
bekvemt og ikke kræve den store opmærksomhed. Faste måltider er ikke 
særligt vigtigt for denne forbrugertype. 
 
De skødesløse fødevareforbrugere er også ret uinteresserede i madlavning, 
men de går op i nyheder og vil gerne prøve noget nyt. Når bare det ikke 
kræver for meget af dem. Skødesløse fødevareforbrugere planlægger stort 
set ikke deres indkøb. De køber gerne spontant det, der fanger 
opmærksomheden – for eksempel nyheder, der samtidig er nemme at gå 
til. De skødesløse går ikke særligt meget op i madlavning, men vil dog 
modsat de uinteresserede fødevareforbrugere gerne prøve nye 
tilberedningsmetoder. Hvis de da ikke er for besværlige. Det kan for 
eksempel være nye færdigretter eller andre smarte løsninger. 
 
 
Tid er et nøgleord 
En husholdnings ressourcer i form af tid og penge påvirker forbrugernes 
opfattelse af værdien af et fødevareprodukt og derfor også efterspørgslen 
af disse. Sagt på en anden måde – Convenience-produkter er specielt 
attraktive for forbrugere under tidspres, de skal jo have et eller andet at 



 3 

spise, men ønsker at det skal være nemt og hurtigt. Convenience-
produkter koster ofte lidt ekstra, og det er derfor den travle forbruger med 
lidt flere penge på hånden, som køber flest convenience-produkter. 
 
På mange måder handler det om forbrugernes opfattelser af tid og værdien 
af tid. Forbrugere, der godt kan lidt at lave mad, opfatter det at skulle 
bruge tid på at købe ind og lave mad som en investering. Mens forbrugere, 
der synes at indkøb og madlavning er besværligt og tidskrævende, mere 
ser det som en omkostning. Når de fleste laver mad til specielle lejligheder 
opfattes tiden og indsatsen dog som en investering. Forbrugernes vægtning 
af investering kontra omkostning kan derfor være ganske forskellig i 
ugedagene i forhold til i weekenden. Vi ser da også, at familien Danmark 
bruger mere tid på at lave mad fredag og lørdag end på hverdagene. 
 
Det er dog almindeligt at vurdere tid og indsats, som bruges på indkøb og 
madlavning, som en omkostning. De fleste aktiviteter i forlængelse af 
madlavningen opfattes for eksempel som pligter. Der er ikke mange, der 
synes ikke ligefrem, at det er sjovt at skrælle kartofler. Flere 
undersøgelser viser, at tilberedning af aftensmaden opfattes som den mest 
tidskrævende opgave i husholdningen. Ses det som en omkostning at 
tilberede aftensmaden, vil forbrugerne ønske at minimere den tid og 
indsats, der bruges på den daglige madlavning. Vi ser derfor, at 
forbrugernes indkøb af convenience-produkter vil stige i takt med, at 
vigtigheden af tid stiger. 
 
 
Convenience er andet end færdigretter 
Som forbrugere er vi klar over, at der er mange forskellige typer af 
convenience – det kan eksempelvis være en færdigret, som lige skal sættes i 
mikroovnen og frosne grøntsager, som kun skal vendes på panden. Men 
convenience er mere end simpel fastfood. Convenience er også snittede og 
skyllede grøntsager, som ikke kræver yderligere tilberedning. Det er 
pasta, der kun skal koges i 45 sekunder, tomatsauser som kan tilsættes 
kødsaucen den dag, man ønsker det skal være nemt, og lignende. 
 
Convenience er også, at man ikke skal skylle salaten og skære 
jordstumpen af svampe, at kunne bage sit eget wienerbrød uden at skulle 
opvarme ovnen først. Men det er også simpel tilberedning, eller en 
forretnings gode beliggenhed. Det kan være noget med produktets 
størrelse, eller hvor længe produktet kan holde sig. Eller noget med 
inspiration og nyhed. Nogle forbrugere har ikke fantasi til at lave 
anderledes og eksotiske retter, og måske har de slet ikke lyst til at prøve 
selv. De vil hellere købe sådanne produkter. Eller gå ud at spise. 
 
 
Ikke alle spiser convenience-produkter hele tiden 
Det hurtige og nemme bliver mere og mere udbredt blandt samtlige 
forbrugere. Der er dog stadig stor forskel på forbrugerne. Det må man 
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ikke glemme. To tredjedel af forbrugerne spiser ikke convenince-produkter 
hele tiden, og de går mere op i, hvad de spiser. Modsat de skødesløse og 
uinteresserede fødevareforbrugere, der foretrækker hurtig og nem mad. 
Det er en kendsgerning, at kun få produkter vil appellere til alle 
forbrugertyper. Og det er hovedårsagen til at fødevareindustrien er nødt 
til at differentiere fødevareproduktionen. Nogle produkter passer til en 
type forbrugere, mens andre produkter tiltaler andre forbrugertyper.  
 
Man hører meget om convenience-trenden. I medierne især tales der meget 
om convenience-bølgen, fastfood etc, men det er vigtigt at bemærke, at selv 
om convenience-trenden er stigende, så er størstedelen af forbrugerne 
stadig til det mere traditionelle. Frikadeller, hakkebøffer og pasta er 
stadig danskernes hofretter. 
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Convenience-produkter – Det vil sige færdiglavede eller delvis 
færdiglavede fødevareprodukter, hvor dele eller hele forberedelsestiden, 
madlavningsevner eller energiindput er givet. 
 
 
 
Hvad er MAPP Centret? 
MAPP Centret ved Handelshøjskolen i Århus er et forskningscenter, der 
forsker i afsætning, distribution og produktudviklingsledelse inden for 
fødevarevareindustrien. Centret har til opgave at skaffe viden og udvikle 
danske fødevarevirksomheder med at blive mere markedsorienterede. 
 
Hvor kommer pengene fra? 
MAPP Centret er primært finansieret af Strukturdirektoratet under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskningsrådene under 
Forskningsministeriet, EU-midler ved deltagelse i internationale projekter 
og danske fødevarevirksomheder gennem samarbejdsprojekter. 
 
MAPP Centret er delt i fire forskningsområder: 
 
Forbrugergruppen beskæftiger sig med overvågning og analyse af 
forbrugernes adfærd, mens distributionsgruppen arbejder med 
overvågning og analyse af detail-, catering- industrikunder. 
Produktudviklingsgruppen forsker i kompetencer inden for 
produktudvikling og QFD-gruppen beskæftiger sig med integrering af 
forbrugerkrav og teknologiske muligheder. 
 
MAPP Centrets hjemmeside findes på adressen: www.mapp.hha.dk. 
 
 


