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30% af danskerne har handlet 
dagligvarer online indenfor de 

seneste 6 måneder

Målt på antal køb er løssalg ca. 
2½ gange større end 
abonnementskøb

Knap 19% af onlinekunderne 
handler rutinemæssigt mindst 
hver anden uge

Gratis for medlemmer af FDIH
Pris ikke-medlem: kr. 3.995,- ex. 
moms
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Forord: Dagligvarerne rykker på nettet

Danskerne bevæger sig i stigende grad væk fra køen i supermarkedet 
og ind på nettet for at købe dagligvarer.

Tilfredsheden er høj hos kunderne, og en tredjedel af dem forventer 
at købe mere eller meget mere online i fremtiden. Samtidig regner 
hver fjerde af de kunder med, som i dag kun handler i fysiske 
dagligvarebutikker, at de fremover vil købe dagligvarer på nettet. 

Da dagligvarer er den største varegruppe i danskernes forbrug, er der 
altså et kæmpestort udviklingspotentiale. De bedste ambassadører 
for en fortsat positiv udvikling, der forløser det potentiale, er de 
tilfredse kunder. Deres gode oplevelser er med til at knuse de myter, 
der fortsat trives blandt dem, der endnu ikke har prøvet det.

Med denne analyse sætter FDIH fokus på dagligvarehandlen, både i 
form af løssalget og når varerne leveres i abonnement, fx som 
måltidskasser.

Niels Ralund
Adm. direktør   
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Formål
Formålet med undersøgelsen er at teste en række konkrete 
hypoteser om online dagligvarehandel, herunder at se på 
forventninger til fremtiden.

Undersøgelsen giver også en overordnet status på 
dagligvarehandlen i 2015 – som forventningerne til fremtiden kan 
spejles i.

Undersøgelsen er opdelt på dagligvareløssalg og –
abonnementskasser, da vi har ønsket at se på forskelle mellem disse 
typer køb. Dette skyldes hypoteser både på udbuds- og  
efterspørgselssiden.

Tilsvarende er der set på eksisterende ”online” kunder samt ”offline” 
kunder med henblik på at vurdere fremtidsforventninger og 
barrierer.
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Gennemsnitskøb er 593 
kr. ved løssalg og 370 kr. 
ved abonnementskøb. 

Målt på antal køb er 
løssalg ca. 2½ gange 

større end 
abonnementskøb.

Løssalgskøbere 
motiveres af 

bekvemmelighed:
Levering til døren

Tidsbesparelse
Fleksibilitet

Abonnementskasser 
købes på grund af 

holdninger:
Inspiration

Sundhed & Variation
Levering til døren

30 % af danskerne har handlet dagligvarer 
online indenfor de seneste 6 måneder

Abonnementskunderne køber 
fortrinsvis supplerende dagligvarer 

offline

ONLINE
kunder
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Fysiske butikker opleves 
som stærke på:

Spotvarer & tilbud
Nemmere – for offline 

kunderne

51,4% mener, at det er 
dyrere at handle 

dagligvarer online end i 
de fysiske butikker.

Vigtigste barrierer for 
onlinekøb:

Kan ikke se/mærke 
kvalitet (54%)

Nemmere at handle i 
fysisk butik (38%)

Kan ikke modtage (11%)

Hvad skal der til for at 
handle?

Gratis levering (52%)
Billigere varer (39%)

26% af offline-kunderne vil sandsynligvis 
handle online inden for de næste 6 

måneder

Mens holdningerne til pris, udvalg og 
kvalitet er til fordel for de fysiske 
butikker, så er holdningerne til de 

bløde værdier mere delte. 

OFFLINE
kunder
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Online - og offline forbrug 
2014

Danskernes samlede forbrug indenfor Dansk 
E-handelsanalyses 13 varekategorier i 2014 
er på 364 mia. kr.. 

Sammenholdes dette forbrugstal med de 
73,7 mia. kr., som e-handelsforbruget 
udgjorde i 2014, svarer dette til, at 20% af 
danskernes forbrug sker online.

20 % af danskernes forbrug var i 2014 online.

2012

2013

2014

Forbrug i netbutikker Forbrug i fysiske butikker

73,7 mia. kr.
20%

290,3 mia. kr.
80%

62,4 mia. kr.
17%

294,6 mia. kr.
83%

54,7 mia. kr.
15%

295,3 mia. kr.
85%

Danskernes forbrug 2014: 364 mia. kr.

Danskernes forbrug 2013: 357 mia. kr.

Danskernes forbrug 2012: 350 mia. kr.

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2014
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Den generelle tendens i forbruget er et stigende 
online forbrug, men det dækker over mange 
forskelle inden for de forskellige varekategorier.

Det laveste onlineforbrug ligger i kategorien 
Dagligvarer, Drikke og Mad, som i 2014 
udgjorde ca. 3% af et samlet dagligvareforbrug 
på 121 mia. kr.. Onlinekøb i 
dagligvarekategorien udgjorde ca. 3,1 mia. kr. i 
2014.

FDIH forventer på baggrund af data indsamlet til 
og med oktober 2015, at niveauet for online 
dagligvarehandel i 2015 vil udgøre 4,07 mia. kr.

Det svarer til en stigning på godt 31% - hvor vi 
generelt forventer en stigning i e-handlen på 
22%.

Online - og offline forbrug 2014 pr. varekategori

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2014

57%

40%

50%

28%

11%

58%

8%

26%

56%

3%

43%

60%

50%

72%

89%

42%

92%

74%

44%

97%

Elektronik og Hvidevarer

IT, Tele og Foto

Auto-, Både- og Cykelsudstyr

Film, Musik, Bøger, Spil og Legetøj

Bolig og Have

Rejser- og Kulturoplevelser

Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud

Tøj, sko og smykker

Fritid- og Sportsudstyr

Dagligvarer, Drikke og Mad

Online Offline
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Status på dagligvarehandlen

Lige over 30% af danskerne 18+ har handlet 
dagligvarer online det seneste halve år. Det 
svarer ca. til 1,35 mio. danskere. Resten 
(knap 70%) har ikke handlet dagligvarer 
online.

Danskere som køber dagligvarer online 
fordeler sig i tre næsten lige store grupper:

• 9% køber mere end 20% af deres 
dagligvarer online 

• 9,8% er i mellemgruppen fra 6-19% 

• 11,5% er ”light users”med et køb mellem 
1 – 5%.

907 besvarelser Hvor stor en andel af dette beløb brugte din husstand ca. på online køb 
inden for de seneste 6 måneder?

69,7%

11,5%

9,8%

9,1%

Andel af dagligvarehandel brugt online

Intet/ 0%  1-5%  6-19%  20+%
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Købstype: Løssalg og abonnementskasser

Dagligvaresalg på nettet er delt i to 
hovedtyper.

• Løssalg, som er kundens eget valg fra 
gang til gang.

• Abonnement, som typisk er kasser med 
indhold fastlagt af leverandøren.

Størst er det rene løssalg, som står for 2/3 af 
alle køb og ca. 20% køber primært 
abonnements-kasser, mens en ud af otte 
foretager begge slags køb

Kurven er i gennemsnit på 593 kr. ved 
løssalgskøb og ved abonnementsaftaler er 
kurven mindre; ca. 370 kr.

275 besvarelser Hvilke af følgende typer dagligvarekøb har din familie foretaget online 
inden for de seneste 6 mdr.?

20,3%

67,1%

12,7%

Vi har primært købt abonnementskasser
Vi har primært foretaget løssalg
Vi køber både abonnement og løssalg
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Forventninger pr. købstype

Kunder, der i dag køber dagligvarer i løssalg, 
forventer at lægge endnu flere penge online 
fremover.

30% vil øge forbruget, mens 18,5% forventer 
en reduktion; der kan således forventes en 
nettostigning.

For kunder, der i dag køber 
abonnementskasser, er billedet mere 
ensartet: 14,5% forventer et øget køb; men 
14,1% en reduktion.

Andelen, der svarer ”ved ikke” er dog 
væsentligt større og rummer derfor et stort 
potentiale.

275 besvarelser Hvad er dine forventninger til familiens køb af dagligvarer i løssalg 
(/abonnementskasser) på nettet inden for de næste 12 måneder?

3,2%

30,3%

48,1%

5,8%

5,5%

7,2%

Løssalg

14,5%

45,1%5,6%

8,5%

26,3%

Abonnementssalg

Køber mere online
Køber som i dag
Køber mindre online
Køber meget mindre online
Ved ikke
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Handelsfrekvens

Ca. halvdelen af løssalgskøberne handler 
mindre end en gang pr. måned. 

Knap 19% handler rutinemæssigt mindst 
hver anden uge, mens en stor gruppe på 
28,5% handler ca. 1 gang om måneden.

På abonnementskasser er det mest 
anvendte (35%) levering hver 14. dag; dog 
får 34% mindst en kasse om ugen. 

31% har levering sjældnere end dette, og 
med den frekvens er abonnementskasserne 
næppe en del af en hverdagsrutine. 

www.fdih.dk
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275 besvarelser Hvor ofte køber du løssalgsvarer /får du leveret abonnementskasser?

1,4%
6,0%

12,6%

28,5%

51,0%

0,5%

Handelsfrekvens,

løssalgsvarer

Dagligt/flere gange om ugen

Ca. 1 gang om ugen

Ca. hver 14. dag

Ca. 1 gang om måneden

Sjældnere

Ved ikke

6%

28%

35%

14%

17%

Leveringsfrekvens, 

abonnementskasser
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43,0%

42,9%

39,3%

22,9%

20,8%

13,1%

9,3%

4,5%

Jeg bliver inspireret til at lave andre retter

end de vanlig

Jeg spiser sundere og mere varieret med

madabonnementer

Jeg får varerne leveret på min adresse

Jeg sparer tid, fordi det er hurtigere for mig

at tilberede

Jeg er fri for at planlægge indkøb og mad

Jeg undgår madspild

Andet

Det er alt i alt billigere for mig at købe

madabonnementer

Abonnementskasser

Motivation: Abonnementskasser vs. løssalg

220 besvarelser Hvad er de vigtigste årsager til at du handler dagligvarer på internettet?

91 besvarelser 22. Hvad er de vigtigste årsager til at du køber madabonnementer online?

47,1%

32,9%

27,4%

27,1%

14,5%

14,3%

10,6%

9,0%

8,8%

6,2%

3,1%

Varerne leveres på min adresse

Jeg kan handle, når jeg har tid

Jeg sparer tid ved at handle online

Jeg behøver ikke at bære tunge ting eller

store køb

Jeg køber færre ting i en online butik, fordi

jeg ikke blive fristet til at købe andet

Andet

Der er et større udvalg i online

supermarkeder

Det er samlet set billigere at handle online

Det er lettere at planlægge min hverdag,

når jeg handler onl

Jeg spiser sundere og mere varieret, når jeg

handler online

Det er nemmere for mig at finde varer, der

er allergivenlige

Løssalg

Inspirations-
faktorer er 

vigtigst

Bekvemmeligheds-
faktorer er vigtigst
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Løssalg pr. varekategori

Ser man på det seneste køb spænder 
kategorivalget bredt.

Personlig pleje, vin/spiritus og 
husholdningsartikler ligger i top. Varer, hvor 
friskhed spiller en stor rolle, som kød og 
grønt samt kølevarer ligger også højt.

Der er ikke nogen kategorier, som falder 
helt igennem med et meget lavt salg. Dog 
ligger delikatesser og kioskvarer forholdsvist 
lavt med hhv. 8,3% og 4,7%.

220 besvarelser Hvilke af følgende varer/varekategorier købte du?

29,8%

28,8%

28,6%

27,8%

26,3%

23,7%

23,2%

21,8%

21,7%

17,8%

14,7%

8,3%

4,7%

Personlig pleje (bleer, bind, shampoo, creme,

tandpleje, osv

Vin & Spiritus

Husholdningsartikler (bagepapir, vaskepulver,

toiletpapir, d

Kød, Fjerkræ & Fisk

Kolonialvarer (brød, kager, mel, olie, marmelader,

osv.)

Frugt & Grønt

Mejeriprodukter (mælk, yoghurt, ost, osv.)

Kølevarer (pålæg, pølser, færdigretter, æg, osv.)

Sodavand, Saft & Juice

Frostvarer (kød, grøntsager, brød, is, etc.)

Andet

Delikatessen og Specialiteter (f.eks. færdigretter,

middagsr

Tobak & Kioskvarer (Slik, chokolade, cigaretter,

osv.)
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Abonnementskøb pr. varekategori

www.fdih.dk
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91 besvarelser Hvilke af følgende abonnementsaftaler på madvarer har du haft på nettet inden for de 
seneste 6 måneder?

Abonnementskøb indenfor dagligvarer kan i 
overordnet forstand inddeles i 4 kategorier.

Frugt & grøntkasser konkurrerer med 
måltidskasser om at være den foretrukne 
type af kasse, men abonnementskasser med 
kød og fisk er ikke langt bagefter.

Kasser med vin, øl og spiritus udgør en langt 
mindre del på 6,5%

36,1%

36,0%

28,5%

6,5%

Frugt og grønt

Måltidskasser/færdigtilberedte retter

Kød og fisk

Vin, øl eller spiritus
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Supplerende køb – potentiale for mere salg?

www.fdih.dk
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91 besvarelser Hvor køber du typisk supplerende varer til dine madabonnementer?

Blandt abonnementskunderne har de fleste 
kunder brug for supplerende køb. 9 ud 10 
abonnementskunder har således behov for 
supplerende køb og kun 9%  svarer, at de er 
fuldt dækket ind med deres online 
madabonnementer. 

11% køber supplerende varer i 
onlinebutikker, mens den største kanal til 
supplerende køb er fortsat de fysiske 
butikker.

I alt er det 8 ud af 10 (81%) 
abonnementskunder, som supplerer 
indkøbene i de fysiske butikker.

5,6%

5,6%

81,2%

8,8%

3,4%

I samme online butik som jeg køber

abonnement

I andre online butikker

I fysiske butikker

Har ikke behov for supplerende køb

Ved ikke
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Holdninger blandt online kunder

Blandt 6 konkrete parametre, er det klart 
tidsbesparelse samt varernes kvalitet og 
friskhed, der bonner ud til onlinehandlens 
fordel.

På spotvarer opleves de fysiske butikker 
mere skarpe, mens onlinehandlen heller ikke 
opleves som værende billigere – samlet set

På løssalg oplever nogle forbrugere (23%) at 
få mere varieret mad, mens andre (32%) 
ikke deler den oplevelse.

220 besvarelser Hvor enig eller uenig er du i, at…

2%

26%

4%

15%

3%

4%

10%

46%

19%

40%

20%

16%

45%

17%

40%

24%

44%

41%

20%

5%

20%

8%

16%

19%

12%

2%

8%

2%

8%

11%

11%

4%

10%

10%

8%

9%

0% 50% 100%

Det er samlet set billigere at handle dagligvarer

online end i fysiske butikker

Jeg sparer tid ved at handle online

Jeg får mere varieret mad ved at handle online

De leverede varer har samme friskhed og kvalitet som

når jeg selv handler

Der er større udvalg af varer i online supermarkeder

Der er et større udvalg af spotvarer og gode tilbud i

online butikker

Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke
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Online købsovervejelse

69,7% af forbrugerne havde ikke handlet 
dagligvarer online det seneste år; men 
hvordan ser det ud med interessen for at 
prøve?

Godt halvdelen er afvisende (52,2%), mens 
21,3% er i tvivl/ved ikke.

26,5% mener, det er sandsynligt eller meget 
sandsynligt – generelt  er potentialet for at 
konvertere fysiske kunder til online kunder 
derfor stort, også på kort sigt.

974 besvarelser
Offline kunder

Hvor sandsynligt er det, at du at vil prøve at købe dagligvarer på nettet inden for de 
næste 6 måneder?

28,3%

23,9%16,6%

20,2%

6,3%
4,7%

Intention om at købe indenfor 6 måneder?

Meget usandsynligt

Usandsynligt

Hverken/eller

Sandsynligt

Meget sandsynligt

Ved ikke
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Vigtigste årsager til ikke at handle online

Mere end halvdelen (54%) af kunderne 
forklarer, at de ikke handler online, fordi de 
mangler mulighed for selv at se og mærke 
varernes kvalitet og friskhed.

En stor del (38,3%) finder det også nemmere 
eller sjovt (23,6%) at handle i en fysisk butik, 
mens knap hver fjerde mener, at det er 
dyrere på nettet.

11,4% er enten uden for forventet 
leveringsområde eller bor i en ejendom, 
hvor adgang gør det umuligt.

Kun 1,9% har prøvet, men har fravalgt 
online handel grunder dårlige erfaringer

54,2%

38,3%

35,4%

23,6%

11,7%

9,1%

7,6%

7,0%

6,2%

4,4%

1,9%

Jeg kan ikke selv se og mærke varernes kvalitet og

friskhed

Det er nemmere for mig at handle dagligvarer i en

fysisk butik

Det er sjovere at handle dagligvarer i en fysisk butik

Det er dyrere at handle dagligvarer på nettet

Jeg bliver ikke inspireret til at spise varieret ved at

handle online

Andet

Jeg vil hellere købe ind uden indkøbsseddel end at

købe mere planlagt online

De leverer ikke i mit område

Utilstrækkeligt attraktivt udvalg af varer online

Jeg bor i ejendom, hvor der ikke kan leveres på grund

af nøgler, etc.

Jeg har prøvet, men har haft dårlige erfaringer

974 besvarelser
Offline kunder Hvad er de vigtigste årsager til, at du ikke handler dagligvarer på nettet?
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Holdninger til online køb blandt offline kunder

Der er som sagt mange holdninger til, 
hvorfor man ikke køber dagligvare online. 

De fysiske butikker står meget stærkt på 
udvalg, både det generelle udvalg, men også 
udvalget af spotvarer og gode tilbud. 
Derudover har offline kunderne også en 
stærk holdning til prisen, hvor 51,4% mener, 
at det er dyrere at handle dagligvarer online 
end i de fysiske butikker.

Når man går forbrugerne på klingen 
omkring kvaliteten af de leverede varer, er 
der lige store grupper der er enige som 
uenige. 

974 besvarelser
Offline kunder Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn…?

2,1%

1,0%

5,4%

0,3%

8,0%

5,3%

18,3%

1,6%

26,2%

23,7%

30,4%

16,6%

33,3%

32,7%

18,5%

39,7%

18,1%

14,9%

5,4%

24,8%

12,4%

22,3%

21,9%

17,0%

Jeg tror, at det samlet set er dyrere at handle

dagligvarer online end i fysiske butikker

Der er større udvalg af varer i fysiske

dagligvarebutikker end online dagligvarebutikker

En online dagligvarebutik vil levere varer af

dårligere kvalitet og friskhed end jeg selv ville

vælge

Der er et større udvalg af spotvarer og gode tilbud

i fysiske butikker

Helt Uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig Ved ikke
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Mens holdningerne til pris, udvalg og 
kvalitet er til fordel for de fysiske butikker, 
så er holdningerne til de bløde værdier mere 
delte. 

Over 60%, mener at det er nemmere at 
handle i fysiske butikker, dog mener 38% at 
det vil være tidsbesparende for dem at 
handle online.

En del af de offline kunder har svært ved at 
forholde sig til, om det er nemmere at 
handle ind online pga. online madplaner; 
men 26,9% kan se pointen i det og er enige.

974 besvarelser
Offline kunder Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn…?

Holdninger til online køb blandt offline kunder (fortsat)

10,2%

4,8%

2,4%

2,9%

27,9%

10,4%

7,0%

8,5%

24,8%

31,5%

23,0%

27,3%

20,6%

22,8%

41,5%

34,9%

6,1%

4,1%

19,1%

17,3%

10,4%

26,5%

6,9%

9,1%

Jeg sparer ikke tid ved at handle online

Online madplaner gør det lettere at handle ind online

Det er nemmere for mig at handle dagligvarer i

fysiske butikker

 Jeg får mere varieret mad ved at handle i fysiske

butikker

Helt Uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig Ved ikke
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DE 10 HYPOTESER
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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3,1%

31,2%

45,0%

6,3%

6,4%
8,1%

Forventninger til 

løssalg/6 måneder

Køber meget

mere online

Køber mere

online

Køber som i

dag

Køber mindre

online

Køber meget

mindre online

Ved ikke

Hypotesen kan bekræftes for kunder, der i 
dag køber løssalg; men ikke klart for 
abonnementskunder.

Der er således en forventning om et klart 
samlet større løssalgskøb blandt danskere, 
der allerede i dag køber dagligvarer i løssalg. 

Samme tendens er til stede for 
abonnementskunder, men hypotesen kan 
ikke bekræftes klart i stikprøven.

Nederste figur viser forventningerne til 
dagligvarekøb hos den del af danskerne, der 
har angivet, at de ikke har købt dagligvarer 
online, fordi der ikke leveres i deres område. 
Igen ses en tendens til at der er et 
potentiale, men hypotesen om et kæmpe 
potentiale kan ikke bekræftes klart i 
stikprøven.

21,2%

61,3%

5,8%

3,8%
7,9%

Forventninger til 

abonnement/måneder

221 besvarelser 90  besvarelser

12,1%

22,7%

21,2%

22,7%

12,1%

9,1%
Forventet køb – men uden for leveringsområde

Meget usandsynligt

Usandsynligt

Hverken/eller

Sandsynligt

Meget sandsynligt

Ved ikke

221 besvarelser

Hypotese 1: Delvis bekræftes
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 2: Delvis bekræftes

Hypotesens første del kan ikke bekræftes, 
men sidste del kan.

Ud fra tallene i venstre figur kan der ikke ses 
argumentation for, at danskere der køber 
dagligvarer på nettet, mener at de er 
billigere end dagligvarer, der indkøbes i 
fysiske butikker (kun 13 pct. er enig eller helt 
enig i den påstand).

Højre figur viser til gengæld, at danskere der 
handler dagligvarer på internettet, mener, 
at de har samme friskhed og kvalitet som i 
fysiske butikker (55 pct.).

Konklusion er herved, at danskere der køber 
dagligvarer på internettet, ikke i større grad 
mener, at varerne i online butikker er 
billigere end i fysiske butikker. Men et flertal 
af dem mener, at de har samme friskhed og 
kvalitet som hvis de selv handler i fysiske 
butikker.

12,2%

19,6%

45,1%

10,1%

2,4%
10,6%

Det er samlet set billigere at 

handle dagligvarer online end i 

fysiske butikker

Helt uenig

Uenig

Hverken/eller

Enig

Helt enig

Ved ikke

2,3% 8,3%

24,5%

39,9%

15,0%

10,0%

De leverede varer har samme 

friskhed og kvalitet, som når 

jeg selv handler

220 besvarelser Hvor enig eller uenig er du i…
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 3: Delvis bekræftes

Hypotesen kan bekræftes delvist: 

Danskere, der ikke køber dagligvarer på 
internettet, tror, at varerne er dyrere i online 
butikker. 

Det kan ikke bekræftes, at de tror, at 
varerne er af dårligere kvalitet (end de selv 
ville vælge), da lige så mange er enige som 
uenige i, at varerne leveres i dårligere 
kvalitet. 

2,1%

8,0%

26,2%

33,3%

18,1%

12,4%

Jeg tror, at det samlet set er dyrere 

at handle dagligvarer online end i 

fysiske butikker

5,4%

18,3%

30,4%18,5%

5,4%

21,9%

En online dagligvarebutik vil levere 

varer af dårligere kvalitet og friskhed 

end jeg selv ville vælge

Helt Uenig Uenig
Hverken/eller Enig
Helt enig Ved ikke
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 4: Ej bekræftes

Danskere, der køber dagligvarer højst en 
gang om måneden, handler ikke ”typisk” ind 
til store begivenheder. 

Det er primært almindeligt dagligt forbrug, 
der dækkes.

Hypotesen kan således ikke bekræftes, da 
kategorien ”Fest og højtid” kun kommer ind 
på en andenplads med 22,9%.

Der er dog en tendens til, at folk, der køber 
ind til fest og højtid, handler mindre 
frekvent; men altså ikke ”typisk køber ind til 
store begivenheder”.

175 besvarelser
Handler højst månedligt Hvilke behov dækkede dit seneste køb?

52,3%

22,9%

20,6%

15,8%

12,1%

5,6%

Alm. dagligt forbrug

Fest og højtid

Storkøb til mange dage

Tunge varer, f.eks. kasser med sodavand

Andet

Kontorhold

Hvilket behov dækkede dit seneste køb?
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 5: Bekræftes

Hypotesen kan bekræftes. 

Som grafikken viser, er storkøb den mest 
populære kategori (almindelig dagligt 
forbrug undtaget).

Tunge varer bliver købt hyppigere end  
”Kontorhold” (altså dagligvarer til 
erhvervsmæssigt forbrug) og ”Andet”.

220 besvarelser Hvilke behov dækkede dit seneste køb? (flere svar mulige)

54,5%

21,9%

5,9%

24,8%

17,4%

10,1%

Alm. dagligt forbrug

Fest og højtid

Kontorhold

Storkøb til mange dage

Tunge varer, f.eks. kasser med sodavand

Andet, noter:

Hvilket behov dækkede dit seneste køb?
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked 

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 6: Bekræftes

Det er sandsynligt, at der købes impulsvarer 
i mindre grad i dagligvarekategorien; men 
forskellen er ikke markant. 

I dagligvareanalysen ser vi 19%, der køber 
flere varer end planlagt.

FDIH e-handelsanalyse viser, at 23,9% af 
onlinekøb på tværs af kategorier er 
impulskøb. 

15% angiver desuden, at en årsag til at 
handle på nettet er at undgå impulskøb.

Tallene er således en indikation på, at 
impulskøbene ved dagligvarekøb er færre på 
nettet; men ikke nødvendigvis markant 
færre. 220 besvarelser, FDIH dagligvareanalyse 2015

19,0% 77,3% 3,6%

Købte du flere varer end planlagt?

Ja Nej Ved ikke
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 7: Bekræftes

Hypotesen kan bekræftes.

Gruppen, der forventer at købe mere/meget 
mere er signifikant større (33,5%) end 
gruppen, der forventer at købe 
mindre/meget mindre online (11,3%) inden 
for de næste 12 måneder.

275  besvarelser
Hvad er dine forventninger til familiens køb af dagligvarer i 
løssalg på nettet inden for de næste 12 måneder?

3,2%

30,3%

48,1%

5,8%

5,5%

7,2%

Købsforventninger fremover

Køber meget mere online

Køber mere online

Køber som i dag

Køber mindre online

Køber meget mindre online

Ved ikke
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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275 besvarelser

Hypotese 8: Ej bekræftes

Hypotesen kan ikke bekræftes. 

Som det fremgår, er der relativt færre 
personer i Region Hovedstaden, der har 
købt abonnementskasser, end i de andre 
regioner.

Nordjylland er den region, der har størst 
andel af kunder med abonnementskasser.
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 9: Bekræftes

Hypotesen kan bekræftes.

Sundhed og variation scorer, ligesom 
inspiration i madlavningen, begge scorer 
43%

Bekvemmelighed ved at få leveret på 
adressen tæller også højt (39,3%)

Som modsætning scorer det tidsbesparende 
element kun 23 %

91 besvarelser 22. Hvad er de vigtigste årsager til at du køber madabonnementer online?

43,0%

42,9%

39,3%

22,9%

20,8%

13,1%

9,3%

4,5%

Jeg bliver inspireret til at lave andre retter end de

vanlig

Jeg spiser sundere og mere varieret med

madabonnementer

Jeg får varerne leveret på min adresse

Jeg sparer tid, fordi det er hurtigere for mig at

tilberede

Jeg er fri for at planlægge indkøb og mad

Jeg undgår madspild

Andet

Det er alt i alt billigere for mig at købe

madabonnementer

Motivation til køb af abonnementskasser
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HYPOTESE 1
Der er et kæmpe potentiale med 

salg af dagligvare på nettet –
både i områder, hvor online 

supermarkeder allerede leverer, 
og i de områder som ikke kan få 

leverancer i dag.

HYPOTESE 2
Danskere, der køber dagligvarer 

på nettet, mener, at varerne både 
er billigere og af lige så god 

kvalitet som i fysiske butikker

HYPOTESE 3
Danskere der ikke køber 

dagligvarer på nettet, tror, at 
varerne både er dyrere og af 
dårligere kvalitet i et online 

supermarked

HYPOTESE 4
Danskere der lejlighedsvis køber 

dagligvarer online køber typisk ind 
til store begivenheder

HYPOTESE 10
Der er en stor gruppe af den 

danske befolkning, der gerne vil 
prøve at handle dagligvarer på 

nettet indenfor de næste 6 
måneder

HYPOTESE 9
Årsag til køb af 

abonnementskasserne skyldes 
hovedsagelig variation og 
sundhed (i modsætning til 

tid/nemhed)

HYPOTESE 5
Danskere køber hyppigere storkøb 

og tunge varer på nettet

HYPOTESE 6
Danskere køber i mindre grad 
impulsvarer på nettet, når de 

handler dagligvare

HYPOTESE 7
Folk der har prøvet at købe 

dagligvarer online, forventer at 
købe mere online på sigt

HYPOTESE 8
Køb af abonnementskasser og 

måltidskasser er et 
storbyfænomen
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Hypotese 10: Bekræftes

Hypotesen kan bekræftes. 

De 26,5% af befolkningen, der ikke har 
handlet dagligvarer på nettet idenfor de 
seneste 6 måneder, anser det for 
sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil 
handle online inden for de næste 6 måneder, 
hvilket er en stor andel.

Gruppen er også en stor gruppe i forhold til 
de 30%, som i dag handler dagligvarer 
online.

974 besvarelser Hvor sandsynligt er det, at du at vil prøve at købe 
dagligvarer på nettet inden for de næste 6 måneder

28,3%

23,9%16,6%

20,2%

6,3%
4,7%

Forventning om dagligvarekøb 

blandt offlinekunder

Meget usandsynligt

Usandsynligt

Hverken/eller

Sandsynligt

Meget sandsynligt

Ved ikke
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Metode

Til denne analyse har der været anvendt et spørgeskema med 28 spørgsmål. 

Data er indsamlet online gennem Wilkes onlinepanel, Wilke Wisdom, hvor der er gennemført 1.009 interviews.

Data er vejet, så dette er repræsentativt for Danmarks befolkning på køn, alder (6 aldersgrupper – 18-29 år, 30-39 år, 
40-49år, 50-59 år, 60-69år  og 70+ år) og 5 regioner. Vægte varier mellem 0,76 og 1,29.

Data er indsamlet i perioden den 29. september til den 5. oktober.

For perioden marts til september 2015 har vi 433 personer, der er kendt som dagligvarehandlende fra FDIH E-
handelsanalyse. Der er sendt invitationer ud til alle 433 personer, og 92 af disse har deltaget i dagligvareanalysen.
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