
 

 

 ANALYSE 

  

Produktsikkerhed i nethandlen 

Kvinder og ældre danskere går mest op i produktsikkerhed, når de kø-

ber ind på nettet – børnefamilierne bekymrer sig mindre og handler 

samtidig oftere på Wish.com, hvor produktsikkerheden halter kraftigt. 

Dansk Erhvervs e-handelsrapport fra 2018 viser, at danskerne prioriterer produktsikker-
hed meget højt, når de vælger, hvilken netbutik de gerne vil handle i. At netbutikken 
overholder reglerne for produktsikkerhed i Danmark, angives således som det vigtigste 
blandt de tolv opstillede parametre, vigtigere end eksempelvis gratis returfragt og hurtig 
levering. 58 pct. af de e-handlende danskere angiver således, at produktsikkerhed er 
meget vigtigt for deres valg af netbutik. 
 
Resultatet er overraskende, fordi flere og flere danskere handler med udenlandske net-
butikker som fx Wish.com, der ofte ignorerer danske produktsikkerhedskrav. Wish.com, 
som sender fra Kina, er på få år blevet en af de mest populære netbutikker hos danske 
forbrugere på linje med Zalando, Elgiganten.dk og Coop.dk. 
   

Figur 1: Hvor vigtig er følgende for dit valg af netbutik? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018. 

Note: n = 2.543. 
 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: september 2019. 
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Dansk Erhvervs e-handelsrapport 2018 indeholder dog intet svar på, hvem der går mest 
op i produktsikkerhed, når de handler på nettet. Det svarer dette notat på. 
 
Kvinder og ældre lægger mest vægt på produktsikkerhed 
Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at det særligt er kvinder og ældre danskere, 
der svarer, at de går op i produktsikkerhed. 63 pct. af de ældre danskere over 60 år siger, 
at produktsikkerhed er vigtigt, mens det kun gælder 50 pct. af de unge under 30. Der er 
desuden en svag tendens til, at produktsikkerhed betyder mere for danskere med højere 
indkomster, mens der også er mindre regionale forskelle på spil. Nordjyder er tilsynela-
dende en smule mindre bekymrede end sjællændere. 
 
Det kan undre, at børnefamilierne – og særligt dem, med de mindste børn – ikke går mere 
op i produktsikkerhed end landsgennemsnittet jf. Tabel 1 nedenfor.  
 
Børnefamilierne er de flittigste til at handle på Wish.com 
Det flugter dog fint med, at børnefamilierne med børn i alderen 3-12 år er blandt de grup-
per i den danske befolkning, som oftest benytter wish.com. Her har lige godt hver fjerde 
børnefamilie handlet på Wish.com inden for de seneste seks måneder mod 17 pct. på 
landsplan jf. Tabel 2 nedenfor.  
 
Wish sælger mange produkter til børn, som i flere tests(i)(ii) har vist sig ikke at leve op til 
de danske krav til produktsikkerhed. De indeholder eksempelvis løsdele, der kan kvæle 
barnet eller uønsket kemi. Myndighederne i Danmark og Finland har gennemført kam-
pagner målrettet forbrugerne om at være kritiske, fordi de har fundet mobilopladere, der 
slog gnister og kunne sætte huse i brand, kosmetik med uønsket kemi og kosttilskud 
med indhold af narko og afføringsmiddel for at nævne nogle få eksempler. 
 
Man kan betvivle om forbrugerne er klar over de tvivlsomme produktsikkerhedsstandar-
der hos fx wish.com, når de vælger at handle hos virksomheden. Selvom produkterne 
ofte er ekstremt billige i forhold til sammenlignelige produkter på eksempelvis det dan-
ske marked, er det ikke sikkert, at danskerne reelt kender til produkternes kvalitet og 
sundhedsskadelige aspekter. En anden forklaring kan dog også være, at mange dan-
skere ser stort på produktsikkerheden så længe varerne er så billige som tilfældet er på 
Wish.com. 
 
Wish markedsfører sig på dansk og danske forbrugere har vænnet sig til, at de kan stole 
på, at det, de køber fra danske netbutikker, overholder reglerne, og at myndighederne 
holder øje med dem. Det samme gælder desværre ikke udenlandske netbutikker, hvor 
kontrollen er særdeles mangelfuld. Dansk Erhverv opfordrer derfor til at styrke kontrol-
len med produktsikkerheden, når private e-handler fra udenlandske netbutikker, herun-
der at sanktionere overtrædelser.  
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Tabel 1: 
Andelen af e-handlende danskere, som finder produktsikkerhed meget 
vigtigt fordelt på demografiske variable. 

Det er meget vigtigt, at netbutikken overholder reglerne for 

produktsikkerhed i Danmark 
Ja Nej n 

Alle 58% 42% 2.543 

Mand 55% 45% 1.256 

Kvinde 61% 39% 1.287 

18-29 år 50% 50% 500 

30-39 år 59% 41% 436 

40-49 år 57% 43% 501 

50-59 år 61% 39% 424 

Over 60 år 63% 38% 682 

Hovedstaden 56% 44% 830 

Sjælland 64% 36% 361 

Syddanmark 62% 38% 522 

Midtjylland 57% 43% 575 

Nordjylland 52% 48% 254 

0-300.000 DKK 45% 5% 597 

300.001-500.000 DKK 43% 57% 575 

500.001-700.000 DKK 41% 59% 418 

700.000 DKK eller mere 39% 61% 514 

Gift/Samlevende 60% 40% 1.563 

I et parforhold, men bor hver for sig 55% 45% 212 

Ikke i parforhold 56% 44% 663 

Enke/enkemand 54% 46% 105 

Ja – i alderen 0-2 år 57% 43% 200 

Ja – i alderen 3-6 år 60% 40% 199 

Ja – i alderen 7-12 år 61% 39% 296 

Ja – i alderen 13-17 år 57% 43% 264 

Ja – i alderen 18 år eller ældre 63% 38% 261 

Nej, ingen børn i husstanden 57% 43% 1.662 

Folkeskole, realeksamen 60% 40% 442 

Gymnasial uddannelse 51% 49% 261 

Erhvervsuddannelse 59% 41% 813 

Kort videregående uddannelse 55% 45% 203 

Mellemlang videregående uddannelse 64% 36% 524 

Lang videregående uddannelse 54% 46% 281 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018. 
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Tabel 2: 
Andelen af e-handlende danskere, som har handlet med wish.com inden 
for de seneste seks måneder. 

Har du handlet på wish.com inden for de seneste seks måneder? Ja n 

Alle 17% 2.543 

Mand 19% 1.256 

Kvinde 16% 1.287 

18-29 år 21% 500 

30-39 år 24% 436 

40-49 år 22% 501 

50-59 år 16% 424 

Over 60 år 8% 682 

Hovedstaden 16% 830 

Sjælland 16% 361 

Syddanmark 20% 522 

Midtjylland 18% 575 

Nordjylland 21% 254 

0-300.000 DKK 21% 597 

300.001-500.000 DKK 16% 575 

500.001-700.000 DKK 21% 418 

700.000 DKK eller mere 16% 514 

Gift/Samlevende 17% 1.563 

I et parforhold, men bor hver for sig 23% 212 

Ikke i parforhold 18% 663 

Enke/enkemand 11% 105 

Ja – i alderen 0-2 år 19% 200 

Ja – i alderen 3-6 år 28% 199 

Ja – i alderen 7-12 år 27% 296 

Ja – i alderen 13-17 år 21% 264 

Ja – i alderen 18 år eller ældre 18% 261 

Nej, ingen børn i husstanden 15% 1.662 

Folkeskole, realeksamen 22% 442 

Gymnasial uddannelse 22% 261 

Erhvervsuddannelse 19% 813 

Kort videregående uddannelse 19% 203 

Mellemlang videregående uddannelse 14% 524 

Lang videregående uddannelse 8% 281 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2018. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 14. februar 2019.  
 
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 analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående produktsikkerhed og e-handel generelt kan ske til markedschef 
Lone Rasmussen på lra@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6216. 
 
 

i https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/wishcom-hvad-er-der-mon-i-produkterne 

ii https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art6273883/Forbrugerrådet-er-rystet-over-kvaliteten-men-netbu-

tiks-danske-kunder-er-ligeglade 

 

NOTER 
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