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DANSK E-HANDEL FORTSÆTTER FREM I 2019

Endnu et år. Endnu en rekord. Så kort kan man beskrive e-handelsåret 
2019.

Den lidt længere beskrivelse er dog yderst interessant, og derfor 
håber jeg, at du med glubsk appetit vil kaste dig over FDIH E-
handelsanalysen 2019.

Som nævnt blev 2019 endnu et rekordår på nettet, da omsætning 
voksede 13 % fra 2018 og rundede 146 mia. kr. 

Den flotte vækst skyldes flere ting, men den primære grund er i mine 
øjne, at netbutikkerne tilbyder det, som kunderne vil have; nemme og 
bekvemme løsninger, der til en fornuftig pris gør hverdagen lettere.

Abonnementskøb udgør 21%
En af de ting, der gør dagligdagen lettere for forbrugerne, er 
muligheden for at købe alt fra dagligvarer til sokker og kosmetik på 
abonnement. Løsningen er populær hos forbrugerne, og i 2019 
udgjorde abonnementskøb 21% af handlen på nettet. Det er en god 
udvikling for både kunder og netbutikker, og jeg er sikker på, at vi 
med tanke på blandt andet 5G og Internet of Things kun har set 
toppen af abonnements-isbjerget.

Igen, igen; køb via smartphones brager frem
I 2019 blev 27% af alle køb gjort via en smartphone. Fortsætter 
udviklingen, vil telefonen om få år være danskernes foretrukne 
købsredskab. Det er bemærkelsesværdigt af flere årsager, men det er 
især interessant, at de smartphone-handlende forbrugere handler 
oftere og dermed bruger flere penge på nettet end gennemsnittet.

Udviklingen understreger endnu engang, at netbutikkerne skal 
mobiloptimere deres side, og at e-handlen vil fortsætte med at vokse, 
fordi nettets udvalg aldrig er mere end en armslængde væk.
I forbindelse med smartphones er det også værd at bemærke, at 
mobilbetaling fortsætter med at buldre frem – 16% af købene blev i 
2019 betalt via mobilbetaling.

Zalando er stadig suverænt størst
Mange af de europæiske e-handelsmarkeder er i dag domineret af 
nogle store spillere, som sluger en meget stor del af kagen. Det står 
stadig i konkrast til det danske, som er præget af en - i mine øjne -
sundere konkurrencesituation.

Vi ser dog en udvikling, hvor de store netbutikker sætter sig på en 
stadig større del af handlerne. Det var også tilfældet i 2019, hvor de 20 
største netbutikker snuppede hver fjerde handel. Zalando, som 42 % 
af forbrugerne tror er dansk, er endnu en gang klart størst efterfulgt af 
Just Eat, nemlig.com, H&M og Matas.

Det var blot nogle af de interessante informationer, som den 
nydesignede E-handelsrapport 2019 bugner med. Jeg håber, at det 
har givet dig lyst til at læse videre og dykke ned i alt fra kunderejsen til 
betalingsmetoder, levering og meget, meget mere.

God fornøjelse.

Niels Ralund, adm. direktør Foreningen for Dansk Internethandel
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14.615 
respondenter

2019

Velkommen til FDIH
E-handelsanalyse 2019.

Metoden er justeret grundlæggende fra 
1/1 2019. E-handelsverdenen har 
forandret sig markant og er næsten 
fordoblet på de fem år, der er gået 
siden 2014, hvor metoden sidst blev 
revideret. Med ændringerne har vi 
ønsket at komme tættere på det 
seneste køb og deltagerne skal derfor 
have handlet inden for den seneste 
uge. Data indsamles i mindre puljer hen 
over måneden for at undgå ”sidst-
/først-på-måneden” effekter.
Metoden vil på visse områder ikke være 
helt sammenlignelig med tidligere, men 
det væsentligste kriterium har været at 
opnå en større præcision ved at 
indsamle data tættere på 
købstidspunktet og desuden opsamle 
mere data om abonnementslignende 
handel. Generelt beskrives forbrugerne 
og handel dog med udgangspunkt i ad 
hoc købet.

47 % af danskerne har handlet 
på nettet inden for den sidste 

uge.

De internethandlende 
beholder 94 %

af de fysiske ordrer,
hvormed andelen af varer, 

der kommer retur til 
netbutikkerne, er lav.

Danskernes online køb steg med 
13% i 2019.

I 2019 blev der brugt 30 mia. kr. 
på abonnementer tegnet på 

internettet.

25% af de internethandlende 
forventer at handle mere i 

2020, end de har gjort i 2019.
28 % af danskerne er klar til at handle 

online i alle varekategorier.
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34% af danskernes 
internethandel går til 

udenlandske netbutikker.
Tyske netbutikker er dem, 

danskerne hyppigst ser mod,
og de står for 23% af 

udlandshandlen.

64% planlagde deres 
køb, inden de foretog det, 
mens 27% af handlerne på 
nettet i 2019 var impulskøb.

Børnefamilierne har det 
største gennemsnitlige 

ugentlige forbrug, mens de 
unge handler oftest.

Byboere handler oftere online end 
beboere uden for byerne.

Udvalg og pris er to afgørende 
faktorer for at handle i en 

udenlandsk netbutik.

7 ud af 10 har tidligere handlet 
i den netbutik, hvor de 

foretog deres seneste køb. 

Hver sjette køb på nettet er et 
gavekøb. Kvinder køber i 

højere grad gaver til børn på 
nettet, hvor mænd køber til 

husstanden.

87% af kunderne undersøger 
varen på nettet før et køb 
foretages online. Kun 3% 
undersøger først varen i 

fysiske butikker.

nemlig.com er igen den netbutik i 
top 20, der har den højeste NPS.
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De 11 største udenlandske 
netbutikker står for 15% af 

nethandlen. Zalando er den 
største med over 4%.

Mobilbetalinger vinder fortsat 
hastigt frem, og udgør nu godt 
hver 7. betaling ved e-handel.

Flere udenlandske butikker 
opfattes som danske. 

42% tror, at Zalando er 
dansk, 66% siger, Boozt er 
dansk, og 67% mener, at 

H&M er dansk.

Betalingskort er klart den mest 
hyppigt anvendte betalingsform på 

nettet.

60% af de unge er selvhentere, 
og klarer selv ”last mile”, når de 

har købt en vare på nettet.

Over halvdelen af 
onlineforbrugerne laver deres 

købs-research på mobile 
enheder.

Udvalg og bekvemmelighed 
er i stigende grad primær 

årsag til onlinehandel.

Bæredygtighed har nogen 
eller stor betydning for hver 

anden kunde på nettet.

37% af onlinehandlerne af tøj, sko & 
accesories sker i udenlandske 

netbutikker.

46% af alle netkunder vil 
anbefale netbutikken for deres 

seneste køb til andre.
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14.615 
respondenter
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20% har beholdt en vare de 
egentligt ville have returneret. 

Mere end halvdelen af de 
produkter, som ikke 

returneres, består af tøj, sko 
og accessoires.

Knap hver tredje 
erhvervsindkøbende foretager 

90-100% af deres indkøb 
digitalt.

Erhvervsindkøberne køber 
stort set alle varegrupper 

online - fra alm. driftsvarer til 
produktionsudstyr.

Ordreværdien pr. handel i udlandet 
er generelt lavere end for danske 

netbutikker.

Personer med BTB 
indkøbsansvar nethandler 

markant oftere og har større 
købevillighed privat.

37% af erhvervsindkøberne 
handler dagligt – mindst 

ugentligt.

38% af forbrugerne siger, at 
de i 2019 handlede mere på
nettet end de gjorde i 2018. 

Kun 8% mener, at de har 
handlet mindre.

Blandt de internethandlende, 
som orienterer sig mod 

bæredygtighed, er det især 
hensynet til en bæredygtig 
og miljøvenlig produktion, 

som prioriteres.

27% af forbruget online bruges på 
rejser.
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UDVIKLING:
E-HANDEL I 2019
✓ Udvikling i danskernes e-handel
✓ Abonnementsforbrug online
✓ Handler og forbrug på ikke-

abonnementskøb 
✓ E-handel måned for måned
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I 2019 blev der online i alt handlet 222 
mio. gange med et samlet forbrug på 
145,6 mia. kr., svarende til en stigning på 
13% i forhold til 2018.

Danskernes samlede onlinekøb i udlandet 
satte også rekord og ramte 50,2 mia. kr. 
Det udenlandske forbrug er dermed 
steget 16% og fortsætter således med at 
stige mere end væksten i de danske 
netbutikker.

Danskernes online køb steg 
med 13% i 2019.

UDVIKLING I DANSKERNS 
E-HANDEL

Antal handler 
(mio.)

Antal handler 
(årlig udvikling)

Forbrug
(mia. kr.)

Forbrug 
(årlig udvikling)

2012 90 +18% 54,7 +19%

2013 106 +18% 62,4 +14%

2014 127 +20% 73,7 +18%

2015 148 +16% 86,9 +18%

2016 162 +10% 100,7 +16%

2017 176 +9% 114,6 +14%

2018 197 12% 129,3 +13%

2019 222 13% 145,6 +13%

Forbrug i Danmark
(mia. kr.)

Forbrug i Danmark 
(årlig udvikling)

Forbrug i udlandet 
(mia. kr.)

Forbrug i udlandet
(årlig udvikling)

2015 60 +20% 26,9 +14%

2016 68,2 +14% 32,4 +20%

2017 77,4 +14% 37,2 +15%

2018 85,9 +11% 43,4 +18%

2019 95,5 +11% 50,1 +16%

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets, Nationalbanken, MobilePay samt FDIH e-handelsanalyse 2019
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ABONNEMENTSFORBRUG ONLINE

30 mia. kr.

Bruges om året på 
abonnementer 

tegnet på 
internettet

Med?

Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned til øvrige abonnementer, elektronisk?
Hvor mange måneder i løbet af et år betaler du til følgende abonnement?
Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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ABONNEMENTSKATEGORIER TEGNET PÅ INTERNETTET
TV-pakke er største abonnementsudgift, mens telefoni (egenbetalt) og internet følger noget 
efter. Måltidskasser og dagligvarer på abonnement udgør samlet over 1,8 mia.

Abonnement
Andel med 

abonnement
Beløb pr. måned

Antal måneder 
med abonnement

Samlet beløb 
2019 i millioner

Tv-pakke 73% 358 12 6.846

Telefoni 63% 203 12 4.493

Internet 65% 246 12 4.312

Transport (fx Rejsekort/pendlerkort) 33% 292 12 4.272

Streamingtjenester (fx Netflix, Mofibo, Spotify) 82% 171 11,3 3.501

Træning på abonnement 17% 258 10,8 1.730

Måltidskasser på abonnement 8% 865 7,8 1.282

Velgørenhed, der trækkes løbende 16% 208 10,4 1.005

Online gaming og betting på abonnement 11% 268 9,6 937

Magasiner/aviser 14% 199 8,7 643

Dagligvarer, mad og drikke på abonnement 5% 669 7,7 548

Personlig pleje på abonnement 5% 189 8,9 323

14.615
Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned til øvrige abonnementer, elektronisk?
Hvor mange måneder i løbet af et år betaler du til følgende abonnement?
Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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ABONNEMENTS-ANDELE I BEFOLKNINGSGRUPPERNE
Børnefamilier er mest hooked på måltidskasser, mens pensionisterne holder fast i TV-pakken og 
magasiner/aviser, men de er også mest gavmilde med velgørenhed.

De unge 
(18-25 år)

Børnefamilier 
(26-50 år)

Singler og par 
(26-50 år)

Midaldrende 
(51-64 år)

Pensionister 
(65+)

Tv-pakke 34% 76% 68% 84% 86%

Internet 54% 66% 68% 62% 69%

Streamingtjenester 92% 94% 88% 62% 29%

Telefoni 56% 65% 66% 61% 61%

Magasiner/aviser 6% 11% 9% 18% 25%

Dagligvarer, mad og drikke 3% 7% 4% 4% 3%

Personlig pleje på abonnement 11% 6% 6% 4% 2%

Måltidskasser på abonnement 2% 12% 8% 9% 6%

Online gaming og betting på abonnement 13% 14% 12% 10% 5%

Træning på abonnement 25% 18% 22% 14% 10%

Transport (fx Rejsekort/pendlerkort) 36% 31% 34% 35% 34%

Velgørenhed, der trækkes løbende 7% 13% 13% 17% 21%

14.615 Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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NOGEN FORSKEL PÅ REGIONERNE, HVOR HOVEDSTADEN GENERELT LIGGER HØJEST; 
SÆRLIGT PÅ TRANSPORT. I NORDJYLLAND ER NIVEAUET GENERELT LAVERE.

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Tv-pakke 78% 75% 65% 68% 76%

Internet 69% 63% 61% 65% 57%

Streamingtjenester 86% 78% 81% 86% 73%

Telefoni 64% 63% 61% 63% 59%

Magasiner/aviser 16% 15% 13% 13% 11%

Dagligvarer, mad og drikke 6% 5% 4% 4% 2%

Personlig pleje på abonnement 5% 5% 6% 6% 5%

Måltidskasser på abonnement 10% 9% 7% 8% 4%

Online gaming og betting på abonnement 12% 9% 9% 10% 11%

Træning på abonnement 20% 16% 16% 18% 14%

Transport (fx Rejsekort/pendlerkort) 46% 34% 24% 24% 28%

Velgørenhed, der trækkes løbende 17% 14% 13% 13% 10%

Ingen af disse 12% 16% 18% 16% 19%

14.615 Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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URBANISERING: JO STØRRE BY, JO FLERE YDELSER KØBES GENERELT PÅ ABONNEMENT. 
LANDSBYER (FÆRRE END 1.000 INDB.) ER KUN MED IFT. TV-PAKKER OG MAGASINER/AVISER.

Storby (mere end 
70.000 indbyggere)

Provinsby (35.000 -
69.999 indbyggere)

Provinsby (1.000 -
34.999 indbyggere)

Landsby (færre end 
1.000 indbyggere)

Tv-pakke 68% 75% 78% 71%

Internet 69% 63% 62% 59%

Streamingtjenester 90% 81% 77% 69%

Telefoni 65% 60% 63% 56%

Magasiner/aviser 14% 13% 14% 12%

Dagligvarer, mad og drikke 5% 5% 3% 4%

Personlig pleje på abonnement 6% 6% 5% 4%

Måltidskasser på abonnement 9% 8% 8% 6%

Online gaming og betting på abonnement 11% 10% 11% 9%

Træning på abonnement 22% 17% 14% 8%

Transport (fx Rejsekort/pendlerkort) 41% 32% 29% 22%

Velgørenhed, der trækkes løbende 16% 13% 14% 12%

Ingen af disse 12% 16% 17% 22%

14.615 Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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ANDEL AF HANDLER OG FORBRUG 
PÅ IKKE-ABONNEMENTSKØB

14.615

Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af flg. kategorier inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i flg. kategorier via e-handel inden for den seneste uge?
Beregning og metode er justeret ift 2018.

Tøj, sko og accessories har den højeste 
andel af ad hoc handlerne og udgør ca. 
hver 7. køb (15%). 
Mad fylder også meget – både i form af 
dagligvarer, mad og drikke (inkl. vin, 
specialiteter, etc.); men også i form af take
away/fast food.

Højeste andel af forbrug finder vi i 
kategorien rejser, som står for 29% af 
værdien.

Tøj, sko og accessories står for 
14% af handlerne, mens rejser 
dækker 27% af forbruget.

15%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

14%

2%

4%

2%

27%

5%

4%

7%

3%

2%

8%

6%

2%

1%

0%

0%

2%

2%

2%

3%

2%

Tøj, sko og accessories

Take away / fast food

Personlig pleje og kosmetik

Spil og underholdning (download)

Rejser

Kultur / oplevelser

Dagligvarer

Bolig og have

Sports- og fritidsudstyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Elektronik og hvidevarer

IT og Tele (fysisk)

Film, musik og bøger (fysisk)

Hverdagstransport

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (downloads)

Spil og legetøj (fysiske)

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr

Andet

Auto-, både- og cykeludstyr

Andel af 
handler

Andel af 
forbrug
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E-HANDELSFORBRUG PR. MÅNED

Dansk e-handel nåede op på 145,6 mia. 
kr. i 2019. Forbruget i første og andet 
halvår er nogenlunde lige store. De 
største måneder er december og 
november, mens tredje kvartal er årets 
sløveste.

November med Black Friday udgør en 
stigende andel af årets omsætning og 
ligger højere end marts, som ellers er 
begunstiget af påske og forårs-medvind.

December måned er fortsat den 
stærkeste handelsmåne online. 
Forbruget oversteg 14,8 mia. i 
december 2019.

11.502 

10.920 

13.104 

12.230 

12.522 
12.376 

10.774 

11.502 
11.357 

11.066 

13.395 

14.851 

Påske

Jul/Udsalg

Black
Friday

Udsalg

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets Danmarks Dankort transaktioner på nettet 2019 samt FDIH e-handelsanalyse 2019
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GENERELT OM 
E-HANDEL
✓ Handelsfrekvens
✓ Foretrukne e-handelskategorier
✓ Årsager til e-handel
✓ Kategorier, der helst købes fysisk
✓ Barrierer for køb
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Halvdelen af danskerne har e-handlet
inden for den seneste uge

Hvor ofte handles der generelt på nettet?

47%
Sidste uge

Hvor mange har handlet på 
internettet inden for den sidste uge?

32.244
Hvor ofte handler du på internettet?
Har du handlet på internettet inden for den seneste uge?

16%
Mindst 1 

gang/uge

28%
Flere gange 
månedligt

23%
En gang  

månedligt

30%
Højst en 

gang/kvartal
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I gennemsnit blev der i 2019 brugt 785 kr. 
pr. handel på tværs af alle varekategorier 
- inklusive fragt og eventuelle afgifter.

Højeste priser findes i rejsekategorien; 
men 4 andre kategorier har 
gennemsnitskøb over 1.000 kroner: Auto-
både- og cykeludstyr, Bolig og have, 
Elektronik og hvidevarer samt IT og Tele. 
Laveste gennemsnitspriser er for 
download af Film, musik og bøger samt 
apps og software, mens billigste fysiske 
køb er Takeaway.

Gennemsnitsprisen pr. handel er 
785 kr. i 2019.

Gennemsnitspris Median

Apps og software 161     80     

Auto-, både- og cykeludstyr 1.206     500     

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år 562     300     

Bolig, have og blomster/planter 1.235     500     

Dagligvarer, mad og drikke 636     531     

Elektronik og hvidevarer 1.427     500     

Film, musik og bøger (fysisk) 346     250     

Film, musik og bøger (download) 146     100     

Gavekort eller deals 497     300     

Hobby-, kontorartikler og foto 471     280     

Hverdagstransport 565     200     

IT og Tele 1.279 380     

Kulturoplevelser / Fornøjelser 653     375     

Personlig pleje &  kosmetik, etc. 421     300     

Rejser 5.063 2.000

Spil og legetøj (fysiske) 426     313     

Spil og underholdning - (download) 197     100     

Sports- og fritidsudstyr 615     470     

Take away / fast food 208     180     

Ting til kæledyr inklusiv foder 542     450     

Tøj, sko og accessoires 633     499     

VARER OG PRISER

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. afgifter?
Outliers er fjernet i kategorierne for en mere retvisende normalkøbsværdi

14.615
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Rejser og oplevelser er suverænt de mest foretrukne 
kategorier til onlinekøb.

57%

44%

32% 31% 31% 31% 30% 29%
26% 24%

21% 19% 19%
14%

11% 11% 10% 8%
5%

8%

Hvilke varer foretrækker danskerne at købe på nettet?

Hvilke af følgende kategorier foretrækker du at købe via internethandel fremfor i 
fysiske butikker?
4% besvarer at de fortrækker at handle på nettet i alle kategorier. 4 % er derfor 
lagt til i samtlige varekategorier. 

2.403
Marts og september
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ÅRSAGER TIL E-HANDEL

Forbrugerne handler online af tre 
hovedårsager: 

1) Bekvemmelighed (i alt 36%) - fordi 
man sparer tid (15%), får 
tidsfleksibilitet (12%) og varen leveret 
til døren (9%)

2) Udvalg (i alt 35%) - fordi varen kun 
kan findes på nettet (17 %) eller uden 
for nærområdet/Danmark (12%) eller 
at udvalget på nettet er større (6%)

3) Pris (i alt 23%) – varen er billigere 
(19%) og priserne på nettet er lettere 
at sammenligne (4%)

Danskerne vælger nettet på 
grund af bekvemmelighed, 
udvalg og pris.

14.544 Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?

Udvalg

Pris

Bekvemmelighed

17%

9%

6%

3%

15%

12%

9%

19%

4%

5%

1%

Varen kan kun fås på nettet

Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby

Større og bedre udvalg

Varen kan ikke fås i Danmark

Det er tidsbesparende

Jeg kan handle, når jeg har tid

Varen leveres til døren

Varen er billigere end i fysiske butikker

Det er lettere at prissammenligne på nettet

Andet

Bedre vareinformation end i fysiske butikker
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UDVIKLING I VALG AF E-HANDEL

I de sidste fem år er der sket en 
udvikling i årsagen til at handle 
online.

Hvor der for fem år siden var cirka lige 
mange, som handlede på internettet 
grundet udvalg, bekvemmelighed og 
pris, er prisen i dag for færre og færre 
den primære årsag til at handle 
online.

Udvalg og bekvemmelighed 
er i stigende grad primære 
årsager til onlinehandel.

14.544 Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?

33%

36%

35%: Udvalg

32%

32%

36%: Bekvemmelighed

30%

27%

23%: Pris

20%

25%

30%

35%

40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Primære årsager til køb varierer meget i kategorierne

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare på internettet?14.615

Tabellen læses i kolonner. For dagligvarer er “Levering” fx primær årsag for 32%. 

Auto-, 
både-, 

cykeludstyr

Baby- & 
småbørn
sudstyr

Bolig 
& 

have

Daglig-
varer, 

mad og 
drikke

Elektronik 
& hvide-

varer

Film, 
musik 

og 
bøger

Gavekort 
eller 
deals

Hobby-, 
kontor-
artikler, 

foto

IT 
& 

Tele

Kultur/ 
oplevel-

ser

Personlig 
pleje & 

kosmetik 
Rejser

Spil 
og 

legetøj

Sports-
/fritids-
udstyr

Take 
away/ 

fast food

Ting 
til 

kæledyr

Tøj, sko 
& acces-

sories

Billigere end i fysisk butik 32% 27% 24% 11% 25% 21% 22% 24% 34% 5% 34% 8% 17% 24% 6% 32% 20%

Varen kan kun fås på 
nettet

5% 12% 15% 6% 9% 15% 18% 16% 9% 35% 10% 31% 16% 12% 4% 7% 13%

Tidsbesparende 8% 11% 12% 19% 11% 10% 21% 8% 10% 28% 10% 17% 11% 13% 25% 7% 11%

Jeg kan handle, når jeg 
har tid

13% 15% 9% 10% 9% 8% 13% 9% 9% 17% 13% 17% 13% 12% 9% 9% 16%

Varen leveres til døren 9% 7% 12% 32% 9% 9% 5% 6% 6% 1% 8% 1% 5% 3% 43% 19% 5%

Varen kan ikke fås i mit 
nærområde

10% 10% 12% 8% 9% 13% 3% 18% 8% 4% 9% 5% 13% 13% 2% 12% 12%

Bedre udvalg 6% 6% 6% 4% 8% 5% 3% 9% 7% 2% 5% 5% 10% 10% 4% 5% 12%

Lettere at 
prissammenligne

6% 8% 5% 1% 13% 5% 3% 3% 10% 1% 4% 10% 6% 5% 2% 4% 2%

Andet 3% 4% 5% 6% 5% 4% 11% 4% 3% 6% 3% 5% 6% 4% 5% 3% 4%

Varen kan ikke fås i 
Danmark

7% 2% 1% 2% 2% 10% 1% 4% 3% 1% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 4%

Bedre vareinformation 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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40% har forbehold for at købe dagligvarer på nettet, mens 28% 
kan se sig selv købe alle produktkategorier online.

40%

24%

19%
17% 16%

14% 13% 13% 12% 11% 11% 9%
6% 6% 4% 4% 3% 3% 2%

28%

Hvilke varer kunne man ikke finde på at købe på nettet?

Hvilke af følgende kategorier kunne du ikke finde på at købe via 
internethandel?

2.403
Marts og september
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61%

43%

29%

9%

8%

6%

5%

5%

5%

Vil mærke/se varen fysisk

Vil have varen hjem med det samme

Det er hyggeligt at handle varen i

butikken

Intet behov for denne type vare

Det er for besværligt

Stoler ikke helt på internethandel

Ønsker rådgivning/fagpersonale

Udvalget er ikke stort nok på nettet

Andet

Dagligvarer, mad og drikke

44%

39%

28%

8%

7%

6%

5%

1%

1%

Ønsker rådgivning/fagpersonale

Vil mærke/se varen fysisk

Intet behov for denne type vare

Det er for besværligt

Vil have varen hjem med det

samme

Det er hyggeligt at handle varen i

butikken

Stoler ikke helt på internethandel

Udvalget er ikke stort nok på nettet

Andet

Auto-, båd- og cykeludstyr

59%

32%

26%

23%

13%

10%

3%

2%

2%

Vil mærke/se varen fysisk

Ønsker rådgivning/fagpersonale

Vil have varen hjem med det

samme

Det er hyggeligt at handle varen i

butikken

Intet behov for denne type vare

Det er for besværligt

Stoler ikke helt på internethandel

Udvalget er ikke stort nok på nettet

Andet

Bolig, have og blomster/planter

BARRIERER FOR KØB I UDVALGTE KATEGORIER

At ville se og mærke varen fysisk er en væsentlig barriere i de kategorier, hvor flest er forbeholdne ift. at købe på nettet.
Teknisk kan der arbejdes med at ”se” varen. Flere af de andre indvendinger kan også håndteres af netbutikkerne.

Hvad er årsagen til, at du ikke vil købe xx via internethandel?
943 (dagligvarer)
417 (bolig)
462 (Auto, båd og cykel)



VEJEN TIL KØB

✓ Impulskøb vs. planlægning
✓ Online og offline adfærd
✓ Førstegangskøb og genkøb
✓ Inspiration til nye butikker
✓ Gavekøb
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PLANLÆGNING VS. IMPULS I 
BEFOLKNINGSGRUPPERNE 

Knap 2 ud af 3 (64%) køb på nettet er 
planlagte, mens 27% er impulskøb.

De unge samt singler og par er dog mere 
tilbøjelige end gennemsnittet til at handle 
online impulsivt. Hvert tredje af deres køb 
er impulskøb (33-34 %). Dette står i 
modsætning til pensionisterne og de 
midaldrende, som er mindst tilbøjelige til 
at handle impulsivt på nettet.

27% af handlerne på nettet i 2019 
er impulskøb - andelen falder 
med alderen.

Var det seneste køb på internettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?14.615

34%

33%

29%

23%

18%

57%

59%

62%

69%

74%

10%

8%

10%

8%

8%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

64%
Planlagt køb

27%
Impulskøb

8%
Rutinekøb/genkøb

Seneste 
køb
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Langt størstedelen af dem, der planlagde købet, 
undersøgte varen på nettet forud for deres køb.

87%

10%

3%

Jeg undersøgte hovedsageligt

varen på nettet forud for købet

Jeg undersøgte varen både i de

fysiske butikker og på nettet

Jeg undersøgte hovedsageligt

varen i fysiske butikker forud

Hvad gik forud for det planlagte køb?

64%
planlagde deres 
køb, inden de 
foretog det

Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet?9.389
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Forud for købet undersøgte jeg 
varen hovedsageligt …

… på nettet
… i de fysiske 

butikker og på 
nettet

… i fysiske 
butikker

Rejser 97% 2% 1%

Kulturoplevelser / Fornøjelser 95% 3% 1%

Film, musik og bøger (download) 93% 5% 2%

Apps og software 91% 9% -

Spil og legetøj (fysiske) 90% 7% 3%

Hobby-, kontorartikler og foto 89% 9% 2%

Auto-, både- og cykeludstyr 88% 11% 1%

Spil og underholdning (download) 88% 10% -

Gavekort eller deals 88% 9% 3%

Dagligvarer, mad og drikke 87% 8% 5%

Take away / fast food 86% 10% 5%

Film, musik og bøger (fysisk) 86% 12% 2%

Tøj, sko og accessoires 85% 11% 4%

IT og Tele 85% 13% 2%

Sports- og fritidsudstyr 84% 13% 4%

Elektronik og hvidevarer 84% 13% 2%

Ting til kæledyr 83% 14% 3%

Personlig pleje & 81% 14% 5%

Baby- og småbørnsudstyr 79% 17% 4%

Bolig, have og blomster/planter 78% 17% 5%

Langt størstedelen af forarbejdet i 
samtlige kategorier foretages online.

Af de fysiske varer undersøges særligt 
spil og legetøj online før købet. Baby- og 
småbørnsudstyr samt bolig & have er de 
kategorier, hvor der oftest undersøges 
både i fysiske butikker og online.

Det er ikke udbredt kun at 
undersøge varer i fysiske 
butikker inden for nogen 
varekategorier.

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet? 

9.389

PLANLÆGNING PÅ NETTET 
ELLER I BUTIKKER
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7 ud af 10 er gengangere i netbutikkerne.

28%

Ja

72%

Nej, har handlet i 

netbutikken før

Var det første gang du handlede i den 
pågældende netbutik?

Var det første gang du handlende i den pågældende netbutik?14.615
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Nye netbutikker findes oftest via søgemaskiner.

Tæt på halvdelen fandt den pågældende netbutik gennem en søgemaskine

46%

13%

12%

8%

8%

6%

4%

2%

2%

2%

1%

8%

Via en søgemaskine på internettet

Via et socialt medie

Via anbefalinger fra min omgangskreds

Via en prissammenligningssite

Via reklamer på internettet

Via mit kendskab til gadebutikken

Via nyhedsbrev/klub nyt

Via reklamer i trykte medier

Via tilbudsites

Via en TV/ radioreklame

Via en QR/2D kode på et produkt eller en plakat

Andet

Hvordan fandt du netbutikken?
21 %

af dem, som 
handler hobby-, 

kontorartikler 
og foto, finder 
det gennem 

sociale medier

21 %
af dem, som 

handler daglig-
varer, finder det 
via anbefalinger 
fra omgangs-

kredsen

18 %
af dem, som 

handler elektro-
nik og hvide-

varer, finder det 
via prissammen-

ligningssites

17 %
af dem, som 

handler hver-
dagstransport,
finder det via 
reklamer på 
internettet

Hvordan fandt du frem til den pågældende netbutik?
4.045
(førstegangskøb)
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Google (og andre søgemaskiner) er for langt størstedelen af de internethandlende fortsat første skridt på 
vejen mod køb i en ny netbutik. I gennemsnit starter 46 % af de internethandlende deres køb her. De unge 
er dog også åbne over for andre kanaler, herunder især sociale medier og anbefalinger fra omgangskreds.

41%

18%
16%

6%

10%
9%

3% 3% 2%
4%

44%

14% 13%

8% 8% 7%
5%

2% 3%
1%

46%

14% 13%

9% 7%
5%

3% 2% 1% 2%

49%

10% 10%
8%

6% 4% 5%
2% 2% 1%

48%

9%
10%

8% 9%

4% 4% 4% 2%
1%

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

Var det første gang du handlede i denne netbutik? 
Hvordan fik du kendskab til internetbutikken?

VEJEN TIL FØRSTE KØB PER BEFOLKNINGSGRUPPE

4.045
(førstegangskøb)
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GAVEKØB

28% købte 
en gave til 
en mand

37% købte 
en gave til 
en kvinde

24% købte 
en gave til 

et barn

8% købte 
en gave til 

en husstand

14.615
2.319 gavekøb

Var den vare/tjeneste du købte senest på nettet en gave?
Hvem var den vare/tjeneste du købte senest på nettet til?

12%

12%

14%

14%

12%

14%

11%

12%

12%

12%

22%

43%

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

16%
Købte en gave 
på nettet som 
det seneste 

køb

i December
købes der 

2,7 gange så 
mange 

gaver, som 
generelt 

På årsplan er hver sjette køb på nettet et gavekøb, og der købes flest 
gaver online til kvinder.
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Kvinder køber i højere grad gaver til børn på nettet, hvor 
mænd køber til husstande

21%
Af mænd, der køber 
en gave, køber en 

gave til børn

55%
Af kvinder der køber en gave, 

køber en gave til andre 
kvinder

11%
Af mænd, der køber 
en gave, køber en 

gave til en husstand

26%
Af kvinder, der køber 

en gave, køber en 
gave til børn

7%
Af kvinder, der køber 

en gave, køber en 
gave til en husstand

Var den vare/tjeneste du købte senest på nettet en gave?
Hvem var den vare/tjeneste du købte senest på nettet til? 

2.319



https://www.dao.as/erhverv/services-og-fragtlosninger


FORBRUGERNE
✓ Hvem køber hvad
✓ Handelsfrekvens
✓ Snapshot af forbrugerne
✓ Årsager til online handel
✓ Fokus på børnefamilierne
✓ Forventninger til fremtid
✓ Land/by – forskelle
✓ Fokus på bæredygtighed
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BEFOLKNINGSGRUPPERNES KØB

Der er ganske stor forskel på, hvilke varer 
de forskellige befolkningsgrupper køber. 

Pensionisterne adskiller sig særligt fra de 
andre befolkningsgrupper og har dels et 
lavt forbrug af Take away/fast food, 
digitale produkter samt af tøj, sko og 
accessories. De unge handler derimod 
ofte i lige præcis de kategorier.

Børnefamilier topper på dagligvarer og 
naturligt nok baby/småbørnsudstyr, men 
er også storforbrugere af tøj, sko og 
accessories.

Der er markante forskelle i 
forbrugsmønster efter alder 

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet inden for den seneste uge?

De unge Singler og 
par

Børne-
familier

De mid-
aldrende

Pensionist
er 

Tøj, sko og accessories 35% 27% 36% 25% 20%

Take away / fast food 21% 19% 14% 10% 4%

Personlig pleje og kosmetik 12% 16% 14% 16% 15%

Spil og underholdning (download) 12% 9% 10% 6% 5%

Rejser 9% 9% 9% 15% 16%

Kultur / oplevelser 9% 11% 11% 15% 14%

Bolig og have 9% 9% 9% 11% 11%

Film, musik og bøger (fysisk) 8% 8% 6% 9% 8%

IT og Tele (fysisk) 8% 6% 8% 7% 8%

Apps og software (download) 8% 5% 7% 5% 3%

Film, musik og bøger (download) 8% 6% 5% 5% 3%

Sports- og fritidsudstyr 8% 7% 10% 7% 5%

Elektronik og hvidevarer 7% 8% 9% 11% 10%

Hobby-, kontorartikler og foto 6% 6% 7% 9% 8%

Dagligvarer 5% 10% 12% 8% 8%

Spil og legetøj (fysisk) 5% 3% 9% 4% 4%

Gavekort eller deals 5% 7% 6% 8% 8%

Ting til kæledyr 4% 6% 5% 8% 5%

Baby- og småbørnsudstyr 3% 1% 7% 2% 1%

Auto-, både- og cykeludstyr 2% 3% 3% 4% 3%

14.615
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590 kr.

780 kr.

1.690 kr.

1.130 kr.

1.233 kr.

3,1

2,5

2,7

2,4

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

Gennemsnitskøb seneste handel Gennemsnitshandler

HANDELSHYPPIGHED OG 
GENNEMSNITSKØB PER 
BEFOLKNINGSGRUPPE

De unge er de mest aktive målt på antal 
handler, men har samtidig det laveste 
gennemsnitskøb. Børnefamilier har det 
klart største gennemsnitskøb og er med 
2,7 handler i gennemsnit om ugen også 
meget aktive. Pensionister har færrest 
handler, men har det næststørste 
gennemsnitlige køb.

Børnefamilierne har det største 
gennemsnitskøb.

14.615
Hvor mange gange har du  handlet på internettet?
Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. afgifter?
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15%

22%

27%

21%

15%

590 kr.

780 kr.

1.690 kr.
1.130 kr.

1.233 kr.

9%

20%

26%

26%

19%
SNAPSNOT AF FORBRUGERNE

De unge står for 15 % af alle onlinehandler, mens deres 
køb blot udgør 9 % af det samlede forbrug.

Singler og par står for lidt over hver femte handel på 
nettet (22%), hvilket nogenlunde harmonerer med deres 
andel af det samlede forbrug på nettet, som udgør 20%.

Børnefamilierne står som gruppe for flest handler på 
internettet (27%). Deres handler udgør 26% af det 
samlede forbrug på nettet, hvormed de sammen med 
de midaldrende står for den største del af det samlede 
forbrug på nettet.

De midaldrende står for cirka hver femte (21 %) handel 
på nettet, mens deres handler i alt udgør over en 
fjerdedel af det samlede forbrug (26%), hvilket indikerer 
at deres køb generelt er dyrere end gennemsnittet.

Pensionisterne står ligesom de unge for 15 % af 
handlerne foretaget på nettet. Pensionisterne står 
imidlertid for næsten en femtedel (19 %) af det samlede 
forbrug, hvilket indikerer at de som gruppe, ligesom de 
midaldrende, foretager dyrere køb på nettet end andre 
grupper. 

Gennemsnitlig 
forbrug pr. 

måned

Andel handler

Andel af forbrug

Hvor ofte handler du på internettet?
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af følgende kategorier inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i følgende kategorier via e-handel inden for den seneste uge?

14.615 
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20%

17%
16%

10%

9%

7% 7%

5%

3%
2%

20%

18%

13%

11%

7%
7%

11%

4%
3%

1%

19%

16% 16%
15%

8%
8%

7%

4%

2%

1%

18%

17%

15%

13%

5%

11%

9%

4%

3%

1%

18%

16%

13%

10%

4%

13%
13%

4%

2%

1%

Varen er billigere

på nettet

Varen kan kun fås

på nettet

Det er

tidsbesparende

Jeg kan handle,

når jeg har tid

Udvalget på

nettet er bedre

Varen kan ikke

fås i mit

nærområde

Varen leveres til

døren

Det er lettere at

prissammenligne

på nettet

Varen kan ikke

fås i Danmark

Bedre

vareinformation

på nettet

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

ÅRSAGER TIL AT HANDLE ONLINE PER BEFOLKNINGSGRUPPE

Mens det hos børnefamilierne især er hensynet til tid, som trækker deres forbrug over på internettet, vejer 
bekvemmeligheden ved levering til døren og det ikke at skulle bevæge sig langt fra lokalområdet tungt hos 
pensionisterne og de midaldrende.

Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?14.615
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Børnefamilierne fastholder positionen som 
den gruppe, der nethandler hyppigst og er 
mest parate til mere nethandel

14.615

Børnefamilier Gennemsnit

Nethandler mindst 
ugentligt 35% 28%

Nethandlet mere de 
sidste 12 måneder 43% 38%

Forventer mere 
nethandel de næste 
12 måneder

31% 25%

Villig til at købe alt 
online 33% 26%

Foretrækker tøj og 
sko online 32% 27%
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38%
Mere

Der er blevet handlet mere på nettet i 2019 end tidligere. Der er fortsat forventninger 
til vækst, men forbrugernes forventninger indikerer, at stigningstakten bliver mindre i 
2020 end 2019.

Har du handlet mere eller mindre på internettet de sidste 12 måneder sammenlignet med tidligere? 

Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle mere 

eller mindre på internettet de næste 12 måneder?

8%
Mindre

55%
Det 

samme

25%
Mere

6%
Mindre

69%
Det 

samme

Har du handlet mere eller mindre på internettet de sidste 12 måneder sammenlignet med tidligere?
Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle mere eller mindre på 
internettet de næste 12 måneder?

2.423
/ 14.615
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Meget mindre / mindre Hverken/eller Mere / meget mere

Børnefamilier er de mest positive ift. hvordan deres internethandel har 
været det seneste år og hvordan den vil udvikle sig det kommende år

14%

8%

12%

3%

4%

44%

49%

58%

59%

60%

42%

43%

30%

38%

36%

De unge

Børnefamilier

Singler og par

De midaldrende

Pensionister

16%

5%

7%

2%

3%

64%

64%

71%

72%

75%

20%

31%

22%

26%

21%

Har handlet mere eller mindre på 
nettet de sidste 12 mdr.

Forventer at handle mere eller mindre 
på nettet de næste 12 mdr.

Har du handlet mere eller mindre på internettet de sidste 12 måneder sammenlignet med 
tidligere? 
Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle mere eller mindre på 
internettet de næste 12 måneder? 

14.615 
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Storby
(mere end 70.000 

indbyggere)

Større provinsby 
(mellem 35.000 og 
69.999 indbyggere)

Mindre provinsby
(mellem 1.000 og 34.999 

indbyggere)

Landsby 
(mindre end 1.000 

indbyggere)

Gennemsnitligt
forbrug pr. uge

1.416 kr 1.505 kr 1.446 kr 1.499 kr

Gennemsnitlig
antal handler pr. 

uge
2,7 2,6 2,4 2,3

Det gennemsnitlige antal handler stiger i takt med indbyggertallet 
i byen. Omsætningen har ikke samme tendens.

14.615  besvarelser
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af følgende kategorier inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i følgende kategorier via e-handel inden for den seneste uge?
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Tøj og fastfood er i højsædet i de større byer, hvor boligartikler og 
ting til kæledyr er større kategorier i små byer.

Storby
(mere end 70.000 

indbyggere)

Større provinsby 
(mellem 35.000 og 
69.999 indbyggere)

Mindre provinsby 
(mellem 1.000 og 34.999 

indbyggere)

Landsby 
(mindre end 1.000 

indbyggere)

Tøj, sko og 
accessories

29% 30% 28% 26%

Take away / fast 
food

17% 15% 10% 6%

Bolig og have 8% 9% 11% 12%

Ting til kæledyr 
inkl. foder

4% 5% 7% 9%

Hvilke varer eller tjenester (ikke-abonnementskøb) har du købt på 
nettet indenfor den seneste uge?

14.684  besvarelser



Bæredygtighed har nogen eller stor 
betydning for hver anden kunde.

11%
Stor betydning 

39%
Nogen betydning30%

Lille betydning

20%
Ingen betydning

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet? Excl. 
ved ikke

3.478 (April, november, 
december)

Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED
Har bæredygtighed betydning?
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BEFOLKNINGSGRUPPER & 
BÆREDYGTIGHED

85% af de unge tillægger bæredygtighed 
en eller anden grad af betydning; men det 
er samtidig den befolkningsgruppe, hvor 
færrest (8%) tillægger bæredygtighed stor 
betydning for deres onlinehandel.

Hos de midaldrende og pensionisterne er 
orienteringen mod bæredygtighed mere 
polariseret. Her er der nemlig flere, som 
tillægger bæredygtighed nogen/stor 
betydning (51%-45%), mens gruppen, 
som slet ikke tilskriver bæredygtighed 
betydning, også er større.

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet? Excl. ved ikke3.478
April, november, december

8% 10% 10% 11% 14%

39% 37% 38% 40%
42%

38%
33% 35% 26%

23%

15%
21% 17%

23% 21%

Ingen betydning

Lille betydning

Nogen betydning

Stor betydning
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PRIORITETER AF BÆREDYGTIGHED

Det er især en bæredygtig og miljøvenlig 
produktion, som ligger forbrugerne på 
sinde i forhold til bæredygtighed: Det er 
vigtigst for over halvdelen af de 
internethandlende (51%). Lidt over hver 
tredje forbruger (37%) peger på reduceret 
emballage som det væsentligste, mens blot 
12% prioriterer miljøvenlig levering højest.

Dette kan være udtryk for, at emballage og 
bæredygtig produktion ofte er mere synlig 
for forbrugeren (for eksempel i form af 
mærkningsordninger), og således oplever 
forbrugeren selv i højere grad at være en 
grøn forbruger, end hvis leveringen (som er 
mere ”usynlig”) har været miljøvenlig.

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet?
Hvad er vigtigst for dig ift. Bæredygtighed, når du køber varer på nettet? 
Excl. andet

2.654
April, november, 
december

51%

37%

12%

Hvilken type 
bæredygtighed er 

vigtigst?

At produktet er produceret 
miljøvenligt og bæredygtigt

At levering/transport 
er miljøvenlig

At produktets emballage 
og transportemballagen er 
begrænset
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BEFOLKNINGGRUPPER OG 
PRIORITETER AF BÆREDYGTIGHED

Der er forskel på, hvordan de forskellige 
befolkningsgrupper prioriterer 
bæredygtighed. 

Især de unge skiller sig ud ved i langt 
højere grad end andre befolkningsgrupper 
at gå op i, at emballage reduceres. Blandt 
pensionisterne er der en mere udbredt 
opmærksomhed på en miljøvenlig 
transport og levering end hos andre 
befolkningsgrupper.

Hos alle befolkningsgrupper – på nær 
de unge – er det miljøvenlig og 
bæredygtig produktion, som 
prioriteres højest. 

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet?
Hvad er vigtigst for dig ift. Bæredygtighed, når du køber varer på nettet? 
Excl. andet

2.654
April, november, 
december

41%
51% 52% 53% 49%

46%
35%

39% 36%
33%

13% 14% 9% 11%
17%

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

At produktet er 
produceret miljøvenligt 

og bæredygtigt

At levering/transport 
er miljøvenlig

At produktets emballage 
og transportemballagen 

er begrænset



TOP 20 
BUTIKKER & 
NPS
✓ Hvilke netbutikker handler 

danskerne mest i
✓ Hvordan er kundetilfredsheden 

i de forskellige kategorier
✓ NPS for top 20 butikkerne
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20 MEST BENYTTEDE NETBUTIKKER

De 20 største internetbutikker står i 2019 for 
mere end hver fjerde ad hoc handel (26%), 
lidt mere end i 2018. De udenlandske 
netbutikker udgør mere end 15% af handlerne 
– lidt mindre end i 2018.

Zalando fortsætter fremgangen og står nu for 
godt 4 % af de køb, danskerne foretager på 
nettet. Just Eat rykker op på en andenplads, 
og fordobler sin andel af seneste køb. 
Metodeændring i analysen forklarer dog 
noget af fremgangen og giver et mere 
retvisende billede (fordi vi spørger til køb 
inden for sidste uge i stedet for sidste måned).

De 11 største udenlandske netbutikker 
står for 15% af nethandlen.

4,1%

1,9%

1,7%

1,5%

1,5%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

3,4%

0,9%

1,3%

1,9%

0,8%

1,6%

2,0%

1,8%

1,0%

0,7%

1,2%

1,7%

1,1%

1,1%

0,8%

0,8%

0,8%

1,2%

0,8%

0,7%

Zalando

Just-Eat

nemlig.com

H&M

Matas webshop

Coop.dk

Amazon

Wish.com

DSB

Danske Spil

Apple

Elgiganten

Ebay

Saxo

Boozt

Ticketmaster

Zooplus

Cdon.com

Coolshop

Bilka

Aliexpress.com

Asos

2019

2018

2018: Hvad hed netbutikken du senest handlede i? 
2019: Hvad er navnet på den butik du senest handlede i på internettet indenfor 
kategorien? 

2018: 14.544
2019: 14.761



Copyright FDIH © 2020   Side  52

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller 
kollegaer?

NPS EFTER VAREKATEGORI

Topscorer på NPS i 2019 er kategorien 
Dagligvarer, mad og drikke. Hele 60% af 
kunderne i kategorien kan optræde som 
ambassadører for de netbutikker, de 
handler i. Personlig pleje er næstbedst, 
mens kategorierne med apps/spil etc. 
via download har størst udfordringer 
med at levere tilfredse kunder.

46% af alle netkunder vil
anbefale netbutikken for deres
seneste køb til andre.

10%

16%

16%

19%

19%

18%

20%

18%

22%

20%

23%

25%

23%

24%

23%

25%

26%

26%

26%

35%

36%

30%

28%

30%

24%

29%

31%

29%

34%

28%

39%

34%

31%

35%

33%

36%

32%

31%

33%

40%

25%

27%

60%

55%

54%

56%

52%

51%

50%

48%

51%

42%

44%

45%

42%

43%

42%

43%

43%

41%

34%

40%

37%

Dagligvarer

Personlig pleje og kosmetik

Film, musik og bøger (fysiske produkter)

Ting til kæledyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Tøj, sko og accessories

Kultur/ Oplevelser

Rejser

Hobby-, kontorartikler og foto

Sports- og fritidsudstyr

IT og Tele (fysiske produkter)

Spil og legetøj (fysiske produkter)

Take away / fast food

Bolig og have

Film, musik og bøger (download)

Gavekort eller deals

Baby og småbørns -udstyr

Elektronik og hvidevarer

Hverdagstransport

Apps og software (download)

Spil og underholdning (download)

Detractor Passive Promotor

14.303

NPS

50
39
38
37
33
32
30
30
29
22
21
20
19
19
19
17
17
16
8
5
1
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46

25

60

40

35

35

37

8

9

-1

30

3

38

46

51

19

52

18

45

37

Zalando

Just Eat

nemlig.com

H&M

Matas

Amazon

COOP

WISH

DSB

Danske spil

Apple

Elgiganten

ebay

Saxo

Boozt

Ticketmaster

Zooplus

cdon

Coolshop

Bilka

Inden for top 20 er nemlig.com med en 
NPS på 60 – som i 2018 - den butik som 
relativt flest vil anbefale. I 2019 når også 
Zooplus og Boozt en NPS over 50, men 
generelt er der en svagt faldende 
gennemsnitlig NPS blandt top 20 
netbutikkerne. Samme tendens så vi i 2018 
og det kan være et tegn på, at 
forbrugerne sætter barren stadig højere.

nemlig.com er igen den netbutik 
i top 20, der har den højeste NPS

Hvad hed netbutikken du senest handlede i?
Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne virksomhed til familie, venner eller kollegaer?

14.615

NPS SCORE FOR TOP 20 NETBUTIKKER



BETALING PÅ 
NETTET
✓ Betalingsmidler på nettet
✓ Betalingsform og kort
✓ Foretrukne betalingsmidler
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BETALINGSMIDLER PÅ 
NETTET

Vaner omkring betalingsmidler er træge 
at ændre, men nye regler og nye 
muligheder ændrer langsomt 
betalingsmønstrene.

Særligt mobilbetalinger – herunder især 
MobilePay – har vundet stort indpas i 
løbet af de sidste fem år og udgjorde i 
2019 15,5 % af betalingerne.

Mobilbetalinger udgør nu godt 
hver 7. betaling ved e-handel og 
stiger fortsat

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mobilbetalinger vinder indpas, men kortbetalinger dominerer fortsat

Afbetalingsordning

Bestilte via internettet -

betalte i butikken
Faktura

Andet

Betaling via netbank

Paypal

Mobilbetaling

Betalingskort / kreditkort

69 % 16 % 5 % 4 %

Danskernes 4 hovedløsninger for betaling anno 2019

Kortbetaling Mobilbetaling PayPal Netbank

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?
Spørgsmålsformuleringen er ikke identisk, men sammenlignelig14.165, 2019
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BETALINGSFORM OG -KORT

Knap 7 ud af 10 handler blev i 2019 betalt 
med et betalingskort.

Andelen af betalinger med mobilapp er 
dog i god vækst og stiger til 15,5% af 
betalingerne mens PayPal når godt 5% af 
betalingerne i første halvår.

Af betalingskortene står Dankort og 
Visa/Dankort for 60% af betalingerne, 
mens Visakort benyttes af 15%.

69% af handlerne blev betalt 
med betalingskort.

69,2%

15,5%

5,2%

3,8%

2,1%

1,7%

1,6%

0,8%

Betalingskort / kreditkort

Med mobilapp

PayPal

Via netbank

Andet

Faktura

Bestilte via internet, betalte i butik

Via afbetalingsordning

Betalingsform

59,7%

15,2%

10,9%

9,7%

2,5%

1,3%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

MasterCard/Maestro (Debitkort)

Visa Electron

Andet/husker ikke

Betalingskort/kreditkort (dvs. frasorteret andre betalingsformer)

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?
Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du

14.684/10.162
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Betalingsmidler ”lige ved hånden”, 
såsom kort og mobil foretrækkes. 
Fortsat potentiale for mobilbetaling.

69%

16%

5%

4%

2%

2%

1%

62%

23%

8%

3%

2%

1%

0%

Betalingskort / kreditkort

Mobilbetaling

PayPal

Netbank

Faktura

Bestilte via internettet, betalte i butikken

Afbetalingsordning

Har købt med

Foretrækker

Foretrukne betalingsmiddel online?

14.615 Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet? Excl. Andet
Hvordan foretrækker du at betale på internettet? Excl. Andet
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https://swedbankpay.dk/


DEVICES
✓ Søgning og køb 
✓ Udvikling i brug af devices
✓ Befolkningsgruppernes brug
✓ Enheder til søgning og køb
✓ Handelshyppighed med mobile 

enheder
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ENHEDER TIL SØGNINGER OG ENHEDER TIL KØB 

Over halvdelen af onlineforbrugerne laver 
deres købs-research på mobile enheder 
(52 %). Når selve købet skal foretages, er 
der dog en gruppe af forbrugere, som 
hopper over på PC’en, hvormed den 
fortsat er den mest anvendte enhed til at 
foretage selve købet på.

Over halvdelen af 
onlineforbrugerne laver deres 
købs-research på mobile 
enheder.

På hvilken enhed startede du din søgning efter den vare/tjeneste, du købte?
Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet?
Excl.Ved ikke/husker ikke

14.375 
14.470

55%

27%

17%
1%

47%

33%

19%
1%

Søgning Køb

Andet, inkl. Smart 
TV og spillekonsol

TabletDesktop Smartphone
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UDVIKLING - MED MOBILE ENHEDER

Mobiltelefonen vinder fortsat hurtigt 
frem og anvendes af stadig flere til 
søgning og køb på internettet. 

PC’en har i 2019 mistet sin position 
som foretrukne platform til søgning 
på nettet og må forventes at miste 
samme position ift. køb i 2020. 
Særligt smartphone vinder frem 
mens tablet taber lidt terræn.

PC’en taber terræn og vil 
formentlig blive overhalet af 
smartphone i løbet af få år.

Søgning

2019 45% 35% 16%

2018 51% 28% 17%

2017 55% 23% 19%

2016 57% 18% 21%

Køb

2019 53% 29% 15%

2018 61% 21% 16%

2017 66% 15% 17%

2016 69% 11% 18%

Hvordan foretog du dit seneste køb på internettet?
På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den vare/tjeneste, du 
købte? (Excl. spilkonsoller og smart tv)

14.615

TabletDesktop Smartphone
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MOBILE ENHEDERS BRUG I BEFOLKNINGSGRUPPER

Søgning Køb Søgning Køb Søgning Køb

De unge 45% 56% 44% 35% 6% 5%

Børnefamilier 31% 39% 52% 44% 14% 14%

Singler og par 44% 52% 41% 34% 11% 11%

Midaldrende 51% 58% 23% 19% 23% 21%

Pensionister 60% 67% 12% 9% 26% 22%

Mand 52% 60% 29% 24% 14% 13%

Kvinde 38% 47% 41% 34% 19% 18%

Børnefamilierne øger brugen af mobile 
enheder og næsten 6 ud af 10 (58%) af 
deres køb foregår på smartphone eller 
tablet. De er dermed den mest 
”mobile” befolkningsgruppe.

De unge anvender sjældent tablets, 
mens pensionister og midaldrende 
foretrækker tablets fremfor 
smartphones når de søger og køber. 
Kvinder er markant mere ”mobile” end 
mænd.

Børnefamilierne anvender 
smartphone eller tablet til over 
halvdelen (58%) af deres køb.

TabletDesktop Smartphone

Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet? 
På hvilken enhed startede du din søgning efter den vare/tjeneste du købte?
(Excl. spilkonsoller og smart tv)

14.684



Copyright FDIH © 2020   Side  63

VARESØGNING PÅ ENHEDER

PC’en må se sig overhalet på varesøgning 
af de mobile enheder.

Særligt søgning af baby- og småbørns-
udstyr klares på mobile enheder, men 
også større kategorier som tøj, sko & 
smykker og spil & legetøj søges primært 
via smartphone eller tablet. 

På desktop er den mest populære kategori 
IT & tele, hvor der kan være et større 
behov for at researche produkterne og 
hvor desktop derfor kan være mere 
anvendelig.

Søgninger med mobile enheder 
er størst indenfor baby- og 
småbørnsudstyr.

På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den 
vare/tjeneste, du købte? Excl.Ved ikke/husker ikke
Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?

23%

30%

34%

35%

38%

41%

44%

45%

45%

46%

46%

49%

49%

52%

52%

52%

55%

55%

57%

58%

59%

61%

62%

33%

46%

48%

41%

38%

50%

33%

32%

32%

34%

33%

28%

28%

26%

25%

23%

25%

26%

25%

23%

23%

15%

22%

17%

16%

20%

19%

5%

21%

15%

22%

20%

17%

22%

19%

22%

22%

21%

19%

17%

17%

16%

15%

1%

14%

2%

1%

1%

2%

1%

1%

8%

1%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

Baby- og småbørnsudstyr

Film, musik og bøger (download)

Apps og software (download)

Take away / fast food

Tøj, sko og accessories

Spil og legetøj (fysisk)

Hverdagstransport

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Spil og underholdning (download)

Ting til kæledyr

Sports- og fritidsudstyr

Personlig pleje

Bolig & have

Dagligvarer, mad og drikke

Elektronik og hvidevarer

Auto-, både- og cykeludstyr

Rejser

Andet

Gavekort eller deals

Hobby-, kontorartikler og foto

Film, musik og bøger (fysiske)

IT og Tele

Desktop Smartphone Tablet Andet, inkl. Smart TV og spillekonsol

14.375
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VAREKØB MED ENHEDER

Pc’en er fortsat den mest anvendte enhed 
til varekøb; men taber langsomt terræn.

Smartphones vinder omvendt frem og 
har overhalet tablets i alle kategorier. 

53% af tøj, sko og smykker handles via 
mobile devices og for dagligvarer, mad & 
drikke er niveauet 43%.

Mobile enheder er mindst populære til 
køb af IT & tele (31%).

Mobile enheder bruges oftest til 
køb af baby- og 
småbørnsudstyr.

Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet? Excl.Ved ikke/husker ikke
Hvilken vare eller tjeneste købte du seest på nettet?

28%

34%

35%

38%

46%

46%

49%

50%

52%

54%

55%

56%

57%

61%

61%

62%

63%

64%

65%

65%

66%

68%

54%

29%

44%

46%

48%

34%

30%

31%

26%

26%

27%

25%

27%

20%

20%

19%

21%

20%

18%

18%

18%

18%

16%

22%

17%

16%

4%

19%

13%

19%

21%

19%

18%

18%

16%

18%

19%

18%

15%

16%

16%

17%

15%

13%

1%

15%

4%

0%

2%

0%

9%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

Baby- og småbørnsudstyr

Film, musik og bøger (fysisk)

Apps og software (downloads)

Take away / fast food

Hverdagstransport

Tøj, sko og accessories

Spil og underholdning (download)

Spil og legetøj (fysisk)

Ting til kæledyr

Sports- og fritidsudstyr

Kultur/oplevelser

Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje og kosmetik

Bolig og have

Elektronik og hvidevarer

Andet

Gavekort eller deals

Hobby-, kontorartikler og foto

Auto-, både- og cykeludstyr

Rejser

Film, musik og bøger (downloads)

IT og Tele

Desktop Smartphone Tablet Andet, inkl. Smart TV og spillekonsol

14.470
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31%

60%

9%

27%

61%

13%

Ugentligt Månedligt Sjældnede

Med smartphone/ tablet Uden smartphone/ tablet

Hvor ofte handler du på internettet?
Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet?14.615

Dem, der handler via smartphone eller 
tablet, handler oftere end folk, der 
bruger andre enheder.
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https://swedbankpay.dk/


LEVERING & 
RETURNERING
✓ Udvikling i leveringsmetode
✓ Leveringsmetode og 

befolkningsgrupper
✓ Returnering
✓ Returnering: Hvad & hvem
✓ Årsag til besværlig returnering
✓ Hvilke varer returneres
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LEVERINGSMETODE

I 2019 fortsætter selvhenter-tendensen.

Mens 45% i 2019 fik leveret til 
privatadresse eller arbejde, hentede 53% 
selv deres pakker i en pakkeshop, 
automat eller på internetbutikkens egen 
adresse. 

For blot fem år siden (2014) fik 6 ud af 10 
(61%) leveret deres køb til døren, og 
således er der på blot fem år sket en 
ganske anselig udvikling mod at 
forbrugerne i højere grad selv klarer ”last-
mile”.

Over halvdelen af danskerne 
(53%) klarede selv ”last-mile” af 
leveringerne i 2019.

10.874
Hvordan blev varen leveret? 
Sammenligneligt men ikke identisk spørgsmål i 2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Andet

På internetbutikkens

adresse
Pakkeautomat

Pakkeshop el. lign.

Arbejdsplads

Privatadresse

42 % 41 % 6 % 6 %

Danskernes 4 hovedløsninger for levering anno 2019

Privatadresse Pakkeshop Pakkeautomat Internetbutikken
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Levering til privatadressen har fortsat 
bedst fat i de ældste forbrugere, som 
modtager 48% af købene på 
hjemmeadressen.

De unge får omvendt kun 40% af varerne 
leveret enten direkte hjem eller til 
(studie)arbejdspladsen. 

60% af de unge klarer selv ”last 
mile”, når de har købt en vare på 
nettet. 2% 2% 2% 3% 3%

8% 7% 5% 7% 5%

8% 7% 7% 5%
4%

44%
41% 43% 40%

40%

2%
3% 4%

3%
0%

38% 40% 39% 42%
48%

Privatadresse

Arbejdsplads

Pakkeshop el. lign.

Pakkeautomat

Internetbutikkens adresse

Andet

LEVERINGSMETODE OG 
BEFOLKNINGSGRUPPER

Hvilken leveringsform har du valgt? 
(Excl. Husker ikke & Downloader/får sendt på mail)10.874
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94%

4%
2%

Beholdte hele ordren

Beholdte dele af ordren

Returnerede hele ordren

Langt de fleste onlinekøb af fysiske varer 
beholdes (94%), hvormed returraten 
overordnet er meget lav. Mens 2% af 
købte varer på nettet sendes helt retur, 
sendes dele af ordren retur for 4% af de 
fysiske køb på nettet. 

Forkert størrelse er hovedårsagen til retur. 

Andelen af varer, der kommer 
retur til netbutikkerne, er 
generelt lav.

RETURNERING

94%

4%
2%

54%

17%

10%

8%

7%

4%

Forkert størrelse

Levede ikke op til forventninger

Ødelagt vare

Fortrudt køb

Forkert vare leveret

Andet

94%
af de fysiske 

ordrer 
beholdes

6%
af fysiske 

ordrer  
returneres 
helt eller 
delvist

6.833 538
Beholdte du varen/varerne du købte?
Hvad var den primære årsag til, at du returnerede eller 
vil returnere varerne? 



Copyright FDIH © 2020   Side  71

De unge er i langt højere grad end de øvrige 
befolkningsgrupper tilbøjelige til at returnere 
hele eller dele af den samlede ordre. Mens 
pensionister returnerer 2% af ordrerne helt 
eller delvist, er det for de unge et godt stykke 
over 11% af ordrerne, der kommer helt 
/delvist retur. Børnefamilier har lidt flere 
returneringer end singler & par; men de 
returnerer hele ordren sjældnere – formentlig 
på grund af en gennemsnitligt samlet større 
ordrestørrelse.

Ser man på hvilke varegrupper dette gælder 
for, indikerer det, at prøverummet er flyttet 
hjem. Det er nemlig især varekategorier med 
beklædning (tøj, sko og accessories, sports-
og fritidsudstyr samt baby- og 
småbørnsudstyr), hvor ordrer bliver delvist 
eller helt returneret.

RETURNERING: HVAD & HVEM

Beholdte du varen/varerne du 
købte?

8.891 besvarelser
Excl. ”endnu ikke 

modtaget varen”

7%

4%

5%

2%

1%

4%

3%

2%

1%

1%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

Returrater i målgrupper

Returnerede dele af den samlede ordre Returnerede hele ordren

1%

2%

1%

4%

12%

1%

2%

4%

3%

4%

IT og Tele

Elektronik og hvidevarer

Baby- og småbørnsudstyr

Sports- og fritidsudstyr

Tøj, sko og accessories

Varekategorier med højest returrate
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Pris, convenience og tid 
er de største årsager til, 
at en returnering 
opfattes besværlig.

Var det nemt eller svært

at returnere?
29%
Meget 
nemt 26%

Nemt

12%
Besværligt

29%
Hverken/

eller

3%
Meget 

besværligt

© 2019 – Side 72

Hvor nemt eller besværligt synes du det varer at returnere 
varen/varerne? 

538
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37%

29%

27%

16%

15%

11%

8%

5%

5%

Gad ikke bruge tiden

For dyrt

Kunne ikke betale sig (billigt køb)

Glemte det

Ingen returlabel i pakken

For svært at pakke varen ordentligt ind

Usikker på, hvor den skulle sendes til

Har langt til nærmeste posthus mv.

Andet

20%
Beholdte en 

vare, de 
faktisk ville 
returnereHvorfor beholder man varen, selvom 

man egentligt ville returnere?

© 2019 – Side 73

Tid og pris er de to vigtigste faktorer 
for, om man sender
et produkt retur.

Har du inden for de seneste 6 måneder prøvet at beholde en vare, du har bestilt på internettet, 
selvom du egentlig ville returnere den? 
Tænk på sidste gang du beholdte en vare, selvom du egentlig ville returnere den. Hvorfor endte 
du med at beholde den?

490
Marts & september
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Hvilke varer beholder man, selvom man egentligt ville returnere?

58%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Tøj, sko og accessories

Sports- og fritidsudstyr

IT og Tele

Elektronik og hvidevarer

Personlig pleje og kosmetik

Bolig og have

Hobby-, kontorartikler og foto

Auto-, både- og cykeludstyr

Take away / fast food

Spil og legetøj

Film, musik og bøger

Ting til kæledyr

Dagligvarer

Mere end halvdelen af de produkter, som burde 
returneres, men ikke bliver det, består af tøj, sko 
og accessoires. 20%

Beholdte en 
vare de ville 

returnere

Har du inden for de seneste 6 måneder prøvet at beholde en vare, du har bestilt på 
internettet, selvom du egentlig ville returnere den? 
Tænk på sidste gang du beholdte en vare, selvom du egentlig ville returnere den.  
Hvilken af nedenstående kategorier tilhørte varen? 

490
Marts & september



https://www.dao.as/erhverv/services-og-fragtlosninger


E-HANDEL I 
UDLANDET
✓ Danskernes e-handel i udlandet
✓ Udenlandske butikkers 

branding som danske
✓ Ordreværdi pr. handel i lande
✓ Udenlandsk konkurrence i 

kategorier
✓ Forbrug pr. kategori i udlandet
✓ Årsager til handel i udlandet
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34% af danskernes køb går til en 
udenlandsk netbutik.

Tyske netbutikker er dem, danskerne 
hyppigst ser mod - de står for 23% af 
udlandshandlen. Sverige, England og USA 
følger tæt efter og ligger meget tæt i 
placeringerne.

Kina har tabt terræn ift. sidste år, men står 
fortsat for 12% af handlerne. Målt i værdi 
er den kinesiske andel dog mindre, da 
handlerne i gennemsnit er langt mindre 
end for de øvrige lande. 

Blandt udenlandske netbutikker 
er de tyske e-butikker mest 
populære

Tyskland 23%

Sverige 19%

England 18%

USA 17%

Kina 12%

Andet land 5%

Norge 3% Frankrig 2%

14.986 I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
Nationalbanken korttransaktioner

Fordeling af 
udenlandshandel

E-HANDEL I UDLANDET



Copyright FDIH © 2020   Side  78

96%

87%

82%

55%

48%

47%

44%

30%

25%

9%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

9%

12%

6%

10%

9%

3%

10%

6%

6%

1%

1%

1%

1%

2%

7%

4%

4%

5%

39%

42%

49%

47%

67%

66%

85%

88%

97%

99%

99%

98%

99%

99%

98%

100%

93%

Amazon

Ebay

WISH

Zooplus

Zalando

Cdon

Apple

H&M

Boozt

Ticketmaster

Just Eat

Elgiganten

Nemlig

DSB

Danske spil

Saxo

Bilka

Matas

COOP

Coolshop

Landet butikken hører til ifølge kunden Udlandet Ved ikke Danmamrk

Tror butikken 
hører til i 
Danmark

Hvilket land hører den pågældende netbutik til i?3.799

42%
Tror at 

Zalando er 
dansk

66%
Tror at 

Boozt er 
dansk

67%
Tror at 

H&M er 
dansk

Flere udenlandske butikker er brandet så stærkt i Danmark, at de opfattes som danske
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59

76
81

46

19

133

102

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210 Index 100 = Danmark = 1.056

I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. afgifter?14.615

Figuren viser gennemsnitsværdien af en 
handel i en udenlandsk netbutik ift. en 
handel i en dansk netbutik (index 100). 
Ordreværdien i danske netbutikker er steget 
fra 839 kr. i 2018 til 1.056 kr. i 2019, mens 
den er faldet på de største udenlandske 
markeder. Norge er fortsat det land, hvor 
danskerne gennemfører handler med den 
højeste snitværdi. Prisen pr. handel i Norge 
er 33% større end i Danmark. Kina er 
derimod det land, der har den laveste 
gennemsnitsværdi. Den svarer kun til 19% 
af gennemsnitsværdien i en dansk netbutik.

Ordreværdien pr. handel i 
udlandet er generelt lavere end 
for danske butikker.

ORDREVÆRDI PR. HANDEL I LANDE 
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14. 615
Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?

62%

39%

37%

35%

34%

34%

32%

28%

27%

23%

22%

20%

20%

16%

16%

16%

12%

8%

8%

7%

6%

6%

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (download)

Tøj, sko og accessories

Spil og underholdning (download)

Rejser

Auto-, både- og cykeludstyr

Ting til kæledyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Film, musik og bøger (fysisk)

IT og Tele (fysisk)

Sports- og fritidsudstyr

Andet

Spil og legetøj (fysisk)

Elektronik og hvidevarer

Personlig pleje og kosmetik

Baby- og småbørnsudstyr

Bolig, have og blomster/planter

Kultur / Oplevelser

Take away / fast food

Dagligvarer

Hverdagstransport

Gavekort eller deals

Udenlandske e-handler
UDENLANDSK KONKURRENCE I 
VAREKATEGORIER

Næsten 4 ud af 10 køb (37 %), inden for 
varekategorienTøj, sko og accessories 
foretages i udenlandske netbutikker, og 
blandt fysiske varekategorier er det 
dermed den kategori, hvor udlandet har 
bedst fat i de danske internethandlende.

Reelt er konkurrencen endnu hårdere, da 
danske internethandlende ofte regner 
udenlandske netbutikker for at være 
danske – 42 % tror, at tyske Zalando er 
dansk.

Mindst 37% af samtlige online 
handler i tøj, sko & smykker sker 
i udlandet
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FORBRUG PR. KATEGORI I 
UDLANDET

Der er klar præference for danske e-
handelsbutikker, når det drejer sig om 
Elektronik & hvidevarer. Her bruger 
danskerne mere end 3 gange så mange 
penge pr. køb i Danmark som i udlandet.

I de danske butikker bruges flest penge 
pr. køb i varegrupperne Elektronik & 
hvidevarer, IT & Tele, samt Rejser.

Omvendt handler danskerne for flere 
penge i udlandet, når det gælder Sports-
& fritidsudstyr, Personlig pleje, Hobby & 
kontorartikler, samt ting til kæledyr.

Hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. Afgifter?
Hvilken vare eller tjeneste (ikke-abonnementskøb) købte du senest på nettet?

Danmark kr. Udlandet kr.
Index 

DK vs. udland

Elektronik og hvidevarer 1.596 457 349

IT og Tele 1.486 585 254

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år. 596 257 232

Takeaway / fast food 209 171 123

Film, musik og bøger (download) 155 129 120

Gavekort eller deals 509 452 113

Spil og underholdning (download) 211 192 110

Film, musik og bøger (fysisk) 354 331 107

Kulturoplevelser / Fornøjelser 650 631 103

Tøj, sko og accessories 634 620 102

Spil og legetøj (fysiske) 435 428 102

Rejser 5.161 5.164 100

Auto-, både- og cykeludstyr 1.197 1.306 92

Bolig, have og blomster/planter 1.233 1.410 87

Dagligvarer, mad og drikke 634 732 87

Sports- og fritidsudstyr 596 704 85

Personlig pleje 413 488 85

Ting til kæledyr inklusiv foder 498 631 79

Hobby-, kontorartikler og foto 430 583 74

Apps og software 140 193 72

14. 615
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Udvalg og pris er to afgørende faktorer for at handle i en udenlandsk netbutik.

Hvorfor handle i en udenlandsk netbutik?

23%
21%

19%
16% 15%

2%
4%

Varen kan kun fås i

en udenlandsk

netbutik

Jeg sparer penge

ved at handle i en

udenlandsk netbutik

Jeg tænkte ikke

nærmere over

netbutikkens

nationalitet

Jeg er fast kunde i

denne netbutik

Netbutikken har et

udvalg der matcher

mine behov/ønsker

Netbutikken giver

bedre service

Anden årsag

2.870 (har handlet i en 
udenlandsk netbutik)

Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk 
internetbutik?



BUSINESS TO 
BUSINESS
✓ Andel med indkøbsansvar
✓ Indkøbsfrekvens & budget
✓ Erhvervskøbte varegrupper
✓ Budgetter og varegrupper
✓ B2B indkøberes privatkøb
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14% af de e-handlende forbrugere har 
også (som i 2018) et erhvervsmæssigt 
indkøbsansvar. Det svarer til 23% af de 
erhvervsaktive forbrugere. Af disse 14% 
erhvervsindkøbere, handler 6 ud af 10 
(59%) mindst halvdelen af deres 
erhvervsindkøb digitalt. Hver femte (21%) 
handler mindre end 10% digitalt, mens 
næsten hver tredje (32%) handler stort set 
alt digitalt (91% eller mere).

Knap hver tredje 
erhvervsindkøbende foretager 
90-100% af deres indkøb digitalt.

14.615 Har du indkøbsansvar ifm. dit arbejde?

ERHVERVSMÆSSIGT INDKØBSANSVAR

14%

86%

Ja

Nej

Erhvervsmæssigt indkøbsansvar

2.035
(Har indkøbsansvar ifm. 
arbejde)

Hvor stor en procentdel af dit erhvervsindkøb i kr. foretager du ca. digitalt/via 
internettet? 

21%

20%

27%

32%

0-10%

11-50%

51-90%

91-100%

Onlineandel af erhvervskøb
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Hver femte erhvervsindkøber (20%) 
handler dagligt eller stort set dagligt 
erhvervsmæssige indkøb digitalt, mens 
38% handler ca. en gang om måneden 
eller sjældnere. 

Hver fjerde (24%) har et samlet 
erhvervsindkøb på under 1.000 kroner 
månedligt, mens over hver tredje (36%) 
typisk handler for mere end 10.000 kroner 
månedligt.

37% af erhvervsindkøberne 
handler dagligt – mindst 
ugentligt.

ERHVERVSMÆSSIG KØBSFREKVENS OG BUDGET

2.035
(Har indkøbsansvar ifm. 
arbejde)

Hvor ofte foretager du køb digitalt/via internettet ifm. dit 
arbejde?

Hvor stort er dit erhvervsindkøb typisk på en måned alt i alt?

20%

17%

22%

17%

21%

3%

Dagligt/flere gange om ugen

Ca. en gang om ugen

2 – 4 gange på en måned

Ca. en gang om måneden

Sjældnere

Ved ikke

Hvor ofte foretages erhvervsmæssige indkøb digitalt

24%

39%

36%

0-999 kr.

1.000-9.999 kr.

10.000+ kr.

Størrelse på erhvervsmæssige køb

2.035
(Har indkøbsansvar ifm. 
arbejde)
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Erhvervsindkøberne er generelt glade for 
at købe kontorartiker og –forbrugsvarer
samt IT, elektronik & teleudstyr.  Men 
indkøberne handler i snit i 2,6 kategorier 
(mod 2,4 i 2018), hvilket understreger, hvor 
udbredt det er at handle erhvervskøb 
digitalt på tværs af varegrupper. 

De produktionsnære varegrupper står ofte 
for de dyreste køb og samlet udgør fx 
varer til videresalg, produktionsudstyr og 
halvfabrikata, en markant post.

Stort set alle varegrupper købes 
af erhvervsindkøbere, fra alm. 
driftsvarer til produktionsudstyr

ERHVERVSKØBTE VAREGRUPPER

37%

33%

15%

15%

15%

14%

14%

14%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

8%

6%

6%

Kontorartikler - forbrugsvarer

IT, elektronik & teleudstyr

El artikler

Software & dataydelser

Kantinevarer/dagligvarer

Inventar

Bøger/tidsskrifter

Transport/rejser/hotel etc.

Service-/tjenesteydelser

Beklædning

Byggematerialer

Andet

Varer til videresalg

Produktionsudstyr, reservedele

Værktøj

Materialer til skoler/institutioner

Kemikalier, laboratorieudstyr

Reklame- og salgsartikler

Komponenter, halvfabrikata, etc.

Medicoteknisk udstyr, sygeplejeartikler

Varegrupper, der typisk købes erhvervsmæssigt online

Hvilke varegrupper køber du typisk erhvervsmæssigt online?2.035
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)
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Højeste budgetter findes i produktionsnære kategorier, fx har 59% af 
komponentkunderne månedlige erhvervsindkøb over 10.000 kr.

21% 17%
25% 18% 16% 21% 17% 11%

23%
14%

24%
15% 19% 21% 16% 22% 18% 21% 18%

32%

31% 34%

49%

37% 43%
41% 44%

41%

49%

27%

51%

42% 27%
41%

31%
38% 44%

24% 37%

31%

48% 50%

26%
45% 41% 38% 40%

48%
29%

59%

25%
43%

54%
38%

53%
41% 38%

55%
45%

37%

Kategorier og erhvervsmæssigt indkøb

0-999 kr. 1000-9999 kr. 10000+ kr.

Hvor stort er dit erhvervsindkøb typisk på en måned alt i alt?
Hvilke varegrupper køber du typisk erhvervsmæssigt online?

2.032
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)
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Personer med BTB indkøbsansvar 
nethandler markant oftere og har større 
købevillighed privat

4%

34%

55%

6%

2%

28%

61%

9%

En eller flere gange om dagen

En eller flere gange om ugen

En eller flere gange om

måneden

En gang hver tredje måned eller

sjældnere

BTB indkøbsansvar

Ikke BTB indkøbsansvar

Har du indkøbsansvar ifm. dit arbejde?
Hvor ofte handler du på internettet? 

2.035
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)



OM UNDERSØGELSEN
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METODE 
Til denne analyse har der været anvendt et spørgeskema med ca. 40 spørgsmål. 
Data er indsamlet online gennem Wilkes onlinepanel, Wilke Wisdom. Der 
gennemføres ca. 1.200 interviews pr. måned fordelt jævnt ud på ugerne. Dette 
bliver til ca. 14.400 interviews på et år. 

Disse interviews skaber et særdeles robust statistisk grundlag for undersøgelsens 
resultater. Den maksimale statistiske usikkerhed er således på +/- 0,8 
procentpoint på totaler. I tilfælde, hvor summen af andele afviger fra 100 %, 
skyldes dette afrundinger, eller at der er tale om et multipelt spørgsmål. 

Den store mængde interviews betyder også, at det er muligt at dykke dybere 
ned i de enkelte segmenters besvarelser og udviklingen i de 5 prædefinerede 
segmenter:

• De unge (18-25 år)

• Børnefamilier (voksne med hjemmeboende børn - 26 -50 år)

• Singler og par (voksne uden hjemmeboende børn - 26-50 år)

• De midaldrende (51 - 64 år)

• Pensionister (65+)

Der indsamles data på ugebasis over hele måneden, så der kan spørges ind til 
det ugentlige forbrug, for at komme helt tæt på onlinehandlen med noget, som 
er i frisk erindring for forbrugerne. 

Der indsamles hele året, for at tage højde for, at eventuelle sæsonafvigelser ikke 
vil påvirke den samlede data. Det er dermed muligt at kigge på hele perioden 

som helhed, ligesom der kan opdeles på enkelte måneder.

Estimater for e-handlen sker på baggrund af køb foretaget på nettet inden for 
den seneste uge. De forskellige køb er opdelt i abonnementskøb og Ad hoc køb, 
så man kan skelne imellem disse.

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. Datasættet bliver endvidere vægtet på baggrund af E-
handelsfrekvensen for den danske befolkning (Opdateres måned til måned på 
bruttoniveau i en national repræsentativ indsamling).

Træf de rigtige beslutninger med de rigtige data

Sidder du og mangler tal til din ledelse, bestyrelse eller strategi, der beskriver 
det danske e-handelsmarked? Med solidt datagrundlag fra FDIH e-
handelsanalyse vil vi kunne hjælpe dig – kontakt FDIH for et uforpligtende tilbud 
på analysens valide forbrugerdata.

Analysechef 
Simon Bjerremann
T: +45 72255611
E: sib@fdih.dk

mailto:lac@fdih.dk
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Kontaktpersoner:

Analysechef Kommunikationschef

Simon Bjerremann Henrik Theil

T: +45 72255611 T: +45 20965667

E: sib@fdih.dk E: het@fdih.dk

Yderligere informationer Analysen er gennemført af Wilke for FDIH

Analysen er gennemført i partnerskab med 

Swedbank Pay & DAO

http://www.fdih.dk/e-handelsanalyse
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http://www.fdih.dk/
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