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Analysen sponsoreres af

Analysen gennemføres af

Analysen udgives af

Halvårsrapport

Analysen er gratis for medlemmer af FDIH
Pris ikke-medlem: kr. 2.995,- ex. moms
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Du er på nippet til at kaste dig over vores første store analyse, efter vi har ændret vores analysemetode. 

Den nye metode har selvsagt betydning for vores udregninger, og du vil som fast læser måske studse lidt over 
nogle tal. Groft sagt betyder metodeændringen, at vi i stedet for at spørge danskerne, om de har handlet den 
sidste måned, så spørger vi nu, hvordan forbrugerne har handlet på nettet i løbet af den seneste uge. 
Det giver langt mere præcise og interessante data om kundernes adfærd, men det betyder også, at nogle tal i 
den nye E-handelsanalyse ikke vil være helt sammenlignelig med tidligere tal. 

Vi du vide mere om metoden, så beskriver analysechefen den nærmere i analyseafsnittet på www.fdih.dk 

Nu til tallene. Uanset metoden, så peger resultaterne stadig i den samme retning: Det går godt i dansk e-
handel. 

• Omsætningen i første halvår rundede 70 mia. kr., og vi er godt på vej mod en ny rekord.

• Forbrugerne er vilde med deres smartphones. Andelen af ordrer og betalinger gennemført på en 
smartphone stiger voldsomt. 

• Dagligvarer er ved at få det længe ventede gennembrud på nettet. 

• Butikkerne giver kunderne en formidabel service. 

• Abonnementskøb udgør 20% af den samlede e-handel

Rigtig god fornøjelse.

Niels Ralund

Adm. direktør 

E-handel i 1. halvår 2019:

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/fdih-lancerer-ny-og-mere-praecis-e-handelsanalyse
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Levering på privatadressen 
er fortsat største 

leveringsform; men samlet 
er selvhentning større

7.298 
respondenter

Velkommen til FDIH
halvårs 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, 
så 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 tæt 
på købstidspunktet og desuden 
opsamle mere data om 
abonnementslignende handel. 

45% af kunderne vil anbefale 
netbutikken for deres 
seneste køb til andre

Danskerne har foretaget 105 mio. 
handler i det første halvår af 2019

Danskernes samlede e-handel i 1. halvår 
2019 er på 71,2 mia. kr. Det er en stigning på 

11,9% eller 7,6 mia. kr. ift. 1. halvår 2018

Andelen af betalinger med mobilapp er i 
god vækst og stiger til 14,6% 

1. Halvår 
2019

80% af danskernes forbrug på nettet 
er ad hoc køb, mens 

abonnementssalget står for 20%

Top 20 sidder samlet på 
mere end hver fjerde handel 

(26%). Zalando er størst
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44% af de nye butikker findes 
via søgemaskiner. 12% via 

sociale medier

Dagligvarer, mad og drikke har 
den højeste NPS Score

Stor optimisme blandt 
forbrugerne: Der er blevet 

handlet mere på nettet end 
tidligere og der regnes med at 
onlinehandlen øges yderligere.

14% af de e-handlende 
forbrugere har også et 

erhvervsmæssigt indkøbs-
ansvar; 56% af dem foretager 

størstedelen af deres 
erhvervskøb digitalt

Børnefamilierne har den klart mest mobile 
adfærd; 59% af købene og 76% af 

søgningerne er nu via mobile enheder.

Mere end hver fjerde køb bliver nu foretaget 
via smartphone

7.298 
respondenter

1. Halvår 
2019

69% af handlerne blev betalt 
med betalingskort

Over halvdelen (58%) af de unge 
klarer selv ”last mile” ved 

internethandler

Pris og udvalg er vigtigste 
årsager for forbrugerne til at 

handle online

For de fysiske varer beholdes 
94% af ordrerne og returraten 

er derfor generelt meget lav
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http://www.dao.as/
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Januar
11,1 Februar

10,5

Marts
13,6

April
11,7

Maj
12

Juni
12,4

Januar
18

Februar
16 

Marts
18,2

April
17,5

Maj
18,1

Juni
17,3

Danskerne foretog i alt 105 mio. handler til 
en værdi af 71,2 mia. kr. på internettet i 
første halvår 2019. Det svaret til en stigning 
på 11,9% i værdi og 13,1% i antal 
transaktioner. Væksten i procent er omtrent 
som i 2018; men målt i kroner er stigningen 
kraftigere. 14,4 mia. (20%) kommer via 
abonnementskøb.

For helåret estimerer vi en samlet 
omsætning på 144 - 150 mia. baseret på 219 -
225 mio. handler. 

Danskernes samlede e-handel i 1. 
halvår 2019 er på 71,2 mia. kr.
Det er en stigning på 11,9% eller 7,6 
mia. kr. ift. 1. halvår 2018

1. halvår 2019

105 mio. 
handler

Tal i million (1.000.000)

71,2 mia. 
DKK

Tal i mia. (1.000.000.000)

Estimeret på baggrund af FDIH e-handelsanalyse
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48%

48%

37%

34%

28%

17%

16%

14%

11%

8%

6%

5%

1%

Streamingtjenester

Telefoni

Internet

Transport (fx…

Tv-pakke

Træning

Velgørenhed, løbende

Magasiner/aviser

Online gaming & betting

Måltidskasser

Personlig pleje på abonnement

Dagligvarer, mad og drikke

Andet

Andel, der har tegnet
abonnementet elektronisk

Forbrug pr. kategori pr. halvår – Abonnementskøb

Streamingtjenester
1.930 

Telefoni 2.302 

Internet 2.148 

Transport (fx 
Rejsekort/pendler

kort) 2.394 

Tv-pakke 2.325 

Træning 1.076 

Velgørenhed, 
løbende 283 

Magasiner/aviser
459 

Online gaming & 
betting 494 

Måltidskasser 597 

Personlig pleje på 
abonnement 96 

Dagligvarer, mad 
og drikke 255 

Andet 40 

Forbrug i mio. pr. kategori – halvår - abonnement

14,4 
mia

7.298 besvarelser
Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned til øvrige abonnementer, elektronisk?
Beregningsmodellen er under løbende revision og er excl. bil & forsikring



Copyright FDIH © 2019   Side  9

45% af danskerne har e-handlet inden for den seneste uge

Hvor ofte handles der generelt på nettet?

45%
Sidste uge

Hvor mange har handlet på 
internettet indenfor den sidste uge?

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

16%
Mindst 1 gang 

om ugen

26%
Flere gange 
månedligt

23%
En gang  

månedligt

32%
Højst en 

gang/kvartal
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Gennemsnitsprisen har set en let stigning gennem de seneste 6 måneder af 2019, men er lavere end i 2018. 
Beregning og svarmuligheder er dog justeret ift. 2018

805 kr.
Januar Februar Marts April Maj Juni

2019 729 762 824 811 849 852

2018 981 1008 890 879 871 927

Prisen på det gennem-
snitlige køb første halvår

Det er 121 kr. lavere 

end gennemsnittet fra 

først halvår 2018

Gennemsnitskøb

7.298 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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Andel af handler og forbrug på 
almindelige (ad hoc) køb

5%

8%

7%

4%

2%

4%

5%

5%

4%

3%

4%

3%

2%

6%

7%

6%

3%

3%

2%

4%

15%

4%

2%

4%

3%

3%

2%

9%

7%

6%

0%

2%

0%

1%

2%

29%

5%

2%

2%

1%

1%

14%

Dagligvarer, mad og drikke

Take away / fast food

Personlig pleje, kosmetik, medicin osv.

Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik og hvidevarer

IT og Tele (fysiske produkter)

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (fysiske produkter)

Film, musik og bøger (skulle downloades)

Spil og legetøj (fysiske produkter)

Spil og underholdning - (download)

Rejser

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr inklusiv foder

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år

Hverdagstransport

Tøj, sko og accessories

Andel af forbrug

Andel af handler

7.298 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?

Tøj, sko og accessories har den højeste andel 
af handlerne og udgør ca. hver 7. køb (15%). 
Mad fylder også meget – både i form af 
dagligvarer, mad og drikke (inkl. vin og 
lignende); 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 
29% af forbruget

Beregning og metode er 
justeret ift 2018.
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Stærk rådgivning fra ægte Digitale Købmænd på Facebook
Del viden og lær af andre i Netværket for digitale købmænd

http://www.facebook.com/groups/275045432879318/
http://www.facebook.com/groups/275045432879318/
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Kundens vej til køb
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2/3 er gengangere i netbutikkerne.

Ja
28%

Nej, har 
handlet i 

netbutikke
n før
72%

Var det første gang du handlede i den 
pågældende netbutik?

Var det første gang du handlende i den pågældende netbutik??7.298
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De fleste foretager et planlagt køb

63%

28%

9%

Det var et planlagt køb

Det var et impulskøb

Det var et rutinekøb/genkøb

Hvilken type køb var det seneste du foretog dig? 

Var dit seneste køb på internettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?7.298
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https://payex.dk/tjenester/
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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?

63% 
planlagde deres 

køb inden de 
foretog det

Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet?
4.592
Planlagt køb
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44%

12%

12%

8%

8%

6%

4%

3%

2%

2%

1%

10%

Via en søgemaskine på internettet

Via anbefalinger fra min omgangskreds

Via et socialt medie

Via en prissammenligningssite

Via reklamer på internettet

Via mit kendskab til gadebutikken

Via nyhedsbrev/klub nyt

Via reklamer i trykte aviser, magasiner og dagblade…

Via tilbudsites

Via en TV/ radioreklame

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

Andet

Hvordan fandt du netbutikken?

Hvordan fandt du frem til den pågældende netbutik?
2.018 
Ny netbutiks-køb

Nye netbutikker findes oftest via søgemaskiner
Anbefalinger fra omgangskreds og sociale medier er dog væsentlig for valg af butik
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19%

17%

14%

13%

9%

9%

7%

4%

3%

1%

6%

Varen er billigere end i fysiske butikker

Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik)

Det er tidsbesparende

Jeg kan handle, når jeg har tid

Varen leveres til døren

Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby

Der er større og bedre udvalg på nettet end i fysiske butikker

Det er lettere at prissammenligne på nettet end i fysiske butikker

Varen kan ikke fås i Danmark

Der er bedre og dybere vareinformation på nettet

Andet

Hvorfor handles der online?

Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet? 7.298

Pris og udvalg er markante argumenter for at handle online
Argumenterne er dog væsentligt forskellige i kategorierne, jf. næste side
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Udvalg, tid og pris er fortsat de 3 primære årsager til netkøb

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

6.289 besvarelser
Fysiske køb

Tabellen læses i kolonner. For dagligvarer er “Levering” fx primær årsag for 34%. 

Auto/båd
e/cykel-
udstyr

Baby/ 
småbørn

Bolig & 
have

Dagligva-
rer, mad 
og drikke

Elektronik 
&hvide-

varer

Film, 
musik og 

bøger

Gavekort 
eller 
deals

Hobby-, 
kontorar-
tikler, foto

IT og 
Tele

Kultur/ 
oplevel-

ser

Personlig 
pleje & 

kosmetik
Rejser

Spil og 
legetøj

Sports-
/fritids-
udstyr

Take 
away / 

fast food

Kæledyr 
inklusiv 

foder

Tøj, sko, 
acces-
sories

Varen er billigere end i 
fysiske butikker

32% 26% 22% 9% 22% 19% 22% 28% 38% 5% 34% 8% 17% 24% 5% 31% 19%

Jeg kan handle, når jeg 
har tid

14% 15% 8% 11% 10% 10% 13% 11% 9% 18% 11% 17% 12% 14% 8% 11% 16%

Større og bedre udvalg 
på nettet

6% 5% 5% 5% 11% 4% 3% 7% 7% 2% 7% 5% 9% 10% 3% 2% 13%

Varen kan kun fås på 
nettet

6% 11% 17% 5% 11% 16% 20% 13% 9% 36% 11% 30% 20% 10% 5% 8% 13%

Det er tidsbesparende 7% 9% 12% 22% 11% 8% 17% 7% 8% 26% 9% 17% 5% 13% 24% 6% 12%

Varen kan ikke fås i mit 
nærområde/handelsby

10% 10% 11% 8% 9% 11% 3% 19% 8% 4% 11% 5% 16% 11% 1% 11% 12%

Varen leveres til døren 6% 10% 12% 32% 7% 10% 4% 7% 7% 1% 7% 1% 4% 2% 46% 19% 4%

Andet 5% 6% 6% 7% 6% 5% 15% 4% 2% 6% 4% 3% 9% 6% 5% 4% 4%

Varen kan ikke fås i 
Danmark

11% 3% 1% 2% 1% 11% 1% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 4% 1% 2% 4%

Lettere at pris-
sammenligne på nettet

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

Bedre vareinformation 
på nettet

0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1%
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Om forbrugerne
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40%
Mere

Stor optimisme blandt forbrugerne: 

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

Sammenlignet med de seneste12 måneder, forventer du så at handle mere 

eller mindre på internettet de næste 12 måneder?

8%
Mindre

52%
Det 

samme

25%
Mere

5%
Mindre

71%
Det 

samme

1.200
Marts

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?

Der er blevet handlet mere på nettet end tidligere, og kunderne regner med at øge onlinehandlen.
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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)

Gennemsnitlig
Omsætning pr. 

uge
1482 1525 1421 1507

Gennemsnitlig
Antal handler 

pr. uge
2,8 2,5 2,4 2,3

7.298 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?

Urbanisering og køb

Det gennemsnitlige antal handler stiger i takt med indbyggertallet i byen, hvor omsætningen ikke har 
samme tendens. Køb af fastfood, der trækker gennemsnitskøb ned, er en væsentlig del af forklaringen.
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Urbanisering og kategorier

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

30% 29% 26% 25%

Take away / fast 
food

17% 14% 11% 5%

Bolig, have og 
blomster/planter

9% 9% 11% 13%

Ting til kæledyr 
inklusiv foder

4% 5% 7% 11%

7.298 Hvilke varer eller tjenester (ikke-abonnementskøb) har du købt 
på nettet indenfor den seneste uge?
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Gavekøb
Der købes flest gaver online til kvinder. Mere end hver tiende køb på nettet er gaver.

13%
Købte en gave på 

nettet som det 
seneste køb

28% købte 
en gave til 
en mand

38% købte 
en gave til 
en kvinde

24% købte 
en gave til 

et barn

9% købte en 
gave til en 
husstand

7.298
957 gavekøb

Var den vare/tjeneste du købte senest på nettet en gave?
Hvem var den vare/tjeneste du købte senest på nettet til?
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Få har forbehold for at handle kategorierne på nettet 
– med undtagelse af dagligvarer, mad og drikke

40%

19% 18% 16% 15% 14% 14% 14% 12% 11% 10%
7% 6% 5% 4% 4% 3% 2%

36%

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

1.200 Hvilke af følgende kategorier kunne du ikke finde på at købe via 
internethandel??
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Barrierer for køb i udvalgte kategorier

63%

45%

30%

11%

8%

6%

6%

4%

5%

Har brug for at mærke/se varen
fysisk

Jeg vil have varen med hjem med
det samme

Det er hyggeligt at gå i butikker for
at købe denne vare

Det er for besværligt

Har intet behov for kategorien

Jeg vil gerne tale med noget
fagpersonale/få rådgivning

Jeg stoler ikke helt på
internethandel

Udvalget indenfor kategorien er ikke
så stort i netbutikker

Andet

Dagligvarer, mad og drikke

44%

38%

32%

10%

7%

6%

3%

0%

Jeg vil gerne tale med noget
fagpersonale/få rådgivning

Har brug for at mærke/se varen
fysisk

Har intet behov for kategorien

Det er for besværligt

Jeg vil have varen med hjem
med det samme

Det er hyggeligt at gå i butikker
for at købe denne vare

Jeg stoler ikke helt på
internethandel

Andet

Auto-, båd- og cykeludstyr

59%

31%

30%

24%

17%

8%

1%

1%

0%

Har brug for at mærke/se varen
fysisk

Jeg vil gerne tale med noget
fagpersonale/få rådgivning

Jeg vil have varen med hjem
med det samme

Det er hyggeligt at gå i butikker
for at købe denne vare

Har intet behov for kategorien

Det er for besværligt

Jeg stoler ikke helt på
internethandel

Udvalget indenfor kategorien er
ikke så stort i netbutikker

Andet

Bolig, have og blomster/planter

486 (dagligvarer)
215 (bolig)
231 (Auto, båd og cykel)

Hvad er årsagen til, at du ikke vil købe ”…” via internethandel?

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.
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Top 20 butikker og NPS
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Figuren viser de 20 mest brugte netbutikker, 
baseret på antal handler første halvår 2019.

Samlet sidder top 20 på mere end hver fjerde 
handel (26%), hvilket betyder at handlen 
fortsætter med at blive koncentreret på 
stadig færre virksomheder.

Zalando topper listen med 4% (noget vil dog 
gå retur), mens wish.com falder 3 pladser 
tilbage til en sjetteplads.

Nye navne på listen ift. første halvår 2018 er 
Kino, App Store og Proshop

Top 20 sidder samlet på mere end 
hver fjerde handel (26%)

Top 20 netbutikker – ad hoc køb

7.298 besvarelser Hvad hed netbutikken du senest handlede i? 

4,0%

2,0%

1,9%

1,7%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,6%

Zalando.dk

Just-Eat

Nemlig.com

H&M / Hennes & Mauritz

Coop.dk

Wish.com

DSB

Matas webshop

Danske Spil

Amazon / Amazon.com / Amazon.co.uk

Elgiganten

Ebay

Boozt.com

Saxo Boghandel (saxo.dk/.com)

Kino.dk

App store

zooplus

Bilka.dk

Proshop

Cdon.com

Danskernes Top 20 netbutikker - handler
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Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller kollegaer?

NPS efter varekategori

Dagligvarer, mad og drikke er som 
kategori NPS topscorer i første halvår 
2019. Næstbedst, når det kommer til at 
levere en anbefalelsesværdig shopping-
oplevelse til forbrugeren, er film, musik 
og bøger i fysisk form med en NPS på 46.

45% af alle netkunder vil
anbefale netbutikken for deres
seneste køb til andre

11%

12%

18%

18%

21%

19%

20%

19%

23%

17%

27%

26%

22%

22%

23%

26%

25%

26%

35%

35%

36%

29%

29%

28%

31%

26%

32%

32%

39%

32%

43%

24%

26%

35%

36%

36%

33%

36%

36%

28%

30%

29%

59%

58%

54%

51%

54%

49%

47%

42%

45%

39%

49%

48%

43%

43%

41%

42%

39%

38%

37%

36%

36%

Dagligvarer, mad og drikke

Film, musik og bøger (fysiske)

Auto-, både- og cykeludstyr

Tøj, sko og accessories

Ting til kæledyr inklusiv foder

Personlig pleje & kosmetik

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Film, musik og bøger (downloades)

Rejser

Sports- og fritidsudstyr

Spil og legetøj (fysiske)

Hobby-, kontorartikler og foto

Take away / fast food

IT og Tele

Bolig & have

Gavekort eller deals

Elektronik og hvidevarer

Hverdagstransport

Apps og software

Spil og underholdning - (digitalt)

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år.

Detractor Passive Promotor

7.298 besvarelser

NPS
48
46
35
33
33
30
27
24
22
22
22
22
21
21
18
16
14
11
3
1
0
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NPS for Top20 Netbutikker

4%

7%

10%

9%

11%

9%

10%

19%

14%

15%

27%

22%

21%

24%

29%

36%

36%

20%

38%

35%

69%

70%

69%

67%

59%

55%

54%

60%

48%

49%

Nemlig.com

Proshop

Kino.dk

Boozt.com

Saxo Boghandel…

Zalando.dk

H&M / Hennes &…

zooplus

Ebay

Amazon /…

Bedste score har Nemlig.com. Proshop klarer sig imponerende ift. sin 
kategori – og Boozt klarer sig bedre end virksomheder, der ligger over målt 
på handler

64

63

59

58

48

46

44

41

34

34

NPS

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller kollegaer?
Der er større statistisk usikkerhed på NPS på halvårstallene7.298 besvarelser
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7%

25%

16%

24%

18%

23%

30%

18%

21%

33%

53%

19%

38%

24%

36%

27%

26%

52%

51%

43%

39%

56%

46%

52%

45%

50%

44%

31%

28%

24%

Cdon.com

App store

Coop.dk

Matas webshop

Just-Eat

Bilka.dk

Wish.com

DSB

Elgiganten

Danske Spil

32

31

30

27

27

27

15

13

8

-9

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller kollegaer?
Der er større statistisk usikkerhed på NPS på halvårstallene7.298 besvarelser

NPS for Top20 Netbutikker
NPS
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Betaling på internettet
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https://payex.dk/tjenester/
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Betalingsform og -kort

Knap og nap 7 ud af 10 handler blev i første 
halvår betalt med et betalingskort. 

Andelen af betalinger med mobilapp er dog i 
god vækst og stiger til 14,6% af betalingerne 
mens PayPal når knap 6% af betalingerne i 
første halvår.

Af betalingskortene står Dankort og 
Visa/Dankort for godt 61% af betalingerne 
med en generelt faldende tendens, mens 
Visakort benyttes af 14,6%.

69% af handlerne blev betalt med 
betalingskort

69,5%

3,7%

1,8%

14,6%

5,8%

1,5%

1,0%

Jeg brugte mit betalingskort / kreditkort

Jeg betalte via min netbank ved købet

Jeg fik en faktura tilsendt

Jeg betalte med en mobilapp (Fx MobilePay)

Jeg betalte med PayPal

Jeg bestilte via internettet og betalte i butikken

Via en afbetalingsordning

Betalingsform

1. halvår 2019

61,1%

14,6%

11,2%

8,7%

2,2%

0,9%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

MasterCard/Maestro (Debitkort)

Visa Electron

Forbrugsforeningskort

Betalingskort/kreditkort (dvs. frasorteret andre betalingsformer)

1. halvår 2019

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

7.298/5.186 besvarelser
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Betalingsform – valgt vs. 
foretrukne

Mens 69% af handlerne blev betalt med et 
betalingskort, så ville fordelingen have 
været lidt anderledes, hvis forbrugerne frit 
kunne vælge. 

Kortet er fortsat det foretrukne 
betalingsmiddel, men MobilePay og PayPal 
ville i højere grad stå for betalingen. 
Udviklingen fra kort mod ”mobile”/app 
betalinger er derfor fortsat i gang.

Betaling via app har fortsat stort 
potentiale

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet? 
QBet4 Hvordan foretrækker du at betale på internettet?7.298

69%

14%

6%

4%

2%

1%

1%

2%

63%

22%

8%

3%

2%

1%

1%

1%

Betalingskort/kreditkort

MobilePay

PayPal

Netbank

Tilsendt faktura

Anden mobilapp

Afbetalingsordning/i butikken

Andet

Har købt med

Foretrækker
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Devices
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Søgning og køb med mobile enheder

7.298 besvarelser Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet? 
På hvilken enhed startede du din søgning efter den vare/tjeneste du købte?

Søgning
2019
2018

45%
51%

33%
27%

17%
18%

Køb
2019
2018

54%
61%

27%
20%

16%
17%

Telefonen fortsætter fremgangen og mere 
end hver fjerde køb bliver nu foretaget via 
smartphone. Især desktop mister betydning; 
men står dog fortsat for godt halvdelen af 
købene. Tablet ligger stabilt på såvel søgning 
som køb.
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Søgning og køb med mobile enheder pr. befolkningsgruppe

7.298 besvarelser Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet? 
På hvilken enhed startede du din søgning efter den vare/tjeneste du købte?

Søgning Køb Søgning Køb Søgning Køb

De unge (18-25 år) 47% 59% 40% 30% 7% 6%

Børnefamilier (Voksne med hjemmeboende børn - 26 -50 år) 29% 38% 50% 43% 16% 16%

Singler og par (Voksne uden hjemmeboende børn - 26-50 år) 45% 53% 38% 31% 12% 13%

De midaldrende (51 - 64 år) 52% 59% 22% 18% 23% 21%

Pensionister (65+) 61% 68% 11% 9% 26% 22%

Børnefamilierne har den klart mest 
mobile adfærd; 59% af købene og 76% 
af søgningerne er nu via mobile enheder.
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Babyudstyr/til småbørn under 3 år. 53% 23% Elektronik og hvidevarer

Take away / fast food 46% 22% Ting til kæledyr

Tøj, sko og accessories 42% 22% Bolig & have

Spil og legetøj 40% 21% Kulturoplevelser

Sports- og fritidsudstyr 32% 20% Auto-, både- og cykeludstyr

Top 5 fysiske varekategorier i søgning med smartphone og tablet

7.298 besvarelser Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet?
På hvilken enhed startede din søgning efter den vare, du senest købte på internettet?

Babyudstyr, take away samt tøj, sko og 
accessories topper kategorier, hvor 
smartphonen bruges til søgning. 
Forskellene er mindre på tablet og 
samlet er telefonen vigtigere ift. søgning
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Babyudstyr/til småbørn under 3 år. 48% 22% Ting til kæledyr inklusiv foder

Take away/Fast food 44% 22% Elektronik og hvidevarer

Tøj, sko og accessories 35% 19% Bolig & have

Dagligvarer, mad og drikke 29% 18% Sports- og fritidsudstyr

Ting til kæledyr inklusiv foder 27% 18% Tøj, sko og accessories

Top 5 fysiske varekategorier i køb med smartphone og tablet

7.298 besvarelser
Med hvilken enhed foretog du dit seneste køb på internettet? 
Hvilken vare købte du senest på nettet?

Især babyudstyr/småbørn har høj 
købsandel på smartphone. Take 
away/fast food når dog næsten lige så 
højt op. På tablet ligger kategorierne 
tættere uden nogen klar vinder.
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Levering og returnering
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Levering til privatadressen er fortsat den 
største leveringsform; marginalt større end 
selvhentning. Spørgsmål og svarmuligheder 
er justeret og er ikke helt identiske; men med 
det in mente er billedet nogenlunde det 
samme som første halvår 2018.

Levering til privatadresse eller arbejdsplads 
ligger samlet ca. 9% under selvhenter-
koncepterne.

Hjemmelevering er fortsat den mest 
anvendte leveringsform, men de 
forskellige selvhenter-koncepter er 
samlet set større.

Leveringsmetoder

6.069 besvarelser
Købt i fysiske kategorier

2019: Hvilken leveringsform har du valgt?
2018: Hvordan blev varen leveret? ”postoperatørens adresse” er nu inkl. I pakkeshop, mm.)

40%

40%

6%

6%

3%

3%

1%

45%

40%

3%

7%

4%

2%

0%

Til privatadresse

Henter selv i en pakkeshop/postbutik/anden
butik

Henter selv på internetbutikkens adresse

Henter selv i en pakkeautomat

Til arbejdsplads

Andet

Husker ikke

Valgt leveringsform første halvår 
Sammenligneligt men ikke identisk spørgsmål

2019

2018
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Det er fortsat de ældste forbrugere, som 
oftest vælger levering til privatadressen. De 
modtager således 48% af købene på 
hjemmeadressen.

De unge modtager omvendt kun 38% af 
varerne leveret enten direkte eller til en 
(studie)arbejdsplads. 

Over halvdelen (58%) af de unge 
klarer selv ”last mile” ved 
internethandler

3,3%

5,1%

0,5%

4,5%

48,1%

38,5%

3,2%

7,7%

3,0%

3,8%

42,3%

40,0%

1,8%

3,8%

4,5%

8,3%

39,3%

42,3%

2,0%

7,7%

5,2%

6,9%

38,4%

39,8%

3,4%

9,2%

1,6%

8,1%

36,7%

41,0%

Andet

Henter selv på internetbutikkens
adresse

Til arbejdsplads

Henter selv i en pakkeautomat

Til privatadresse

Henter selv i en
pakkeshop/postbutik/anden butik

De unge (18-25 år)

Singler & par (26-50 år)

Børnefamilier (26-50 år)

De midaldrende (51-64 år)

Pensionister (65+)

Leveringsmetode og 
befolkningsgrupper

Hvilken leveringsform har du valgt? (Excl. husker ikke & digital levering)6.010 besvarelser
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Stærk rådgivning fra ægte Digitale Købmænd på Facebook
Del viden og lær af andre i Netværket for digitale købmænd

http://www.facebook.com/groups/275045432879318/
http://www.facebook.com/groups/275045432879318/
http://www.dao.as/
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For de fysiske varer beholdes 94% af 
ordrerne og returraten er derfor overordnet 
meget lav. 2% returnerer dog hele ordren og 
3,6% returnere dele af den samlede ordre og 
har måske flyttet prøverummet hjem. 

Største returrate ses hos tøj, sko og 
accessories hvor 13% af handlerne delvist går 
retur og 5% returneres helt. I den 
beslægtede kategori sports- og fritidsudstyr 
går knap 5% af købene også retur.

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

Returnering

Beholdte du varen/varerne du købte?

Hvilken vare eller tjeneste købte du?
Beholdte du varen/varerne du købte?

3.710 besvarelser
Fysiske varer excl. ”endnu 
ikke modtaget varen”

94,3%

3,6%

2,0%

Ja, jeg beholdte alt hvad jeg bestilte

Jeg beholdte dele af den samlede ordre

Nej, varen/varerne blev returneret til
netbutikken

Langt de fleste køb beholdes

3.710 besvarelser
Fysiske varer excl. ”endnu 
ikke modtaget varen”

0,5%

1,7%

4,8%

12,8%

2,1%

2,3%

4,8%

5,3%

IT og Tele

Elektronik og hvidevarer

Sports- og fritidsudstyr

Tøj, sko og accessories

Varekategorier med højest returrate

Jeg beholdte dele af den
samlede ordre

Nej, varen/varerne blev
returneret til netbutikken
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Beholdte man varen?

68%
Ja det 
hele

3%
Ja noget 

af det

2%
Sendte  

retur

26%
Endnu ikke
modtaget

Hvorfor returnerede man varen?
58%

17%

9% 6% 5% 5%

Forkert
størrelse/Varen

passede ikke

Varen levede ikke
op til mine

forventninger

Varen var
ødelagt/kunne ikke

bruges ved
leveringen

Netbutikken
leverede forkerte

varer

Jeg havde fortrudt
købet

Andet

Returnering: Få returnerer; den primære årsag er ”forkert størrelse”

6008 (fysisk køb) 
305 (har returneret)

Beholdte du varen/varerne du købte? 
Hvad var den primære årsag til, at du returnerede eller vil returnere varerne? 
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Pris, convenience og tid er de største årsager til at en 
returnering kan opfattes besværlig.

Var det nemt eller svært

at returnere?

34%
Meget 
nemt

23%
Nemt

11%
Besværligt

29%
Hverken /

eller

Hvorfor var det 
besværligt?

44%

27%
18% 14% 14%

6% 3%
9%

Det var for
dyrt at sende
den tilbage

Der var ingen
returlabel

med i pakken

Jeg gad ikke
rigtig bruge
tiden på at
sende den

Jeg har langt
til nærmeste

posthus

Det var svært
at pakke

varen
ordentligt ind

Jeg var
usikker på,

hvor den
skulle sendes

til

Købet var så
billigt, at det

ikke rigtig
kan betale sig

Andet

3%
Meget 

besværligt

305 har returneret, 43 
=14% med besvær

Hvor nemt eller besværligt synes du det var/er at returnere varen/varerne? 
Hvorfor synes du det var/er besværligt at returnere varen? 
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3%
7%8%

10%
14%

16%

30%31%

38%

AndetJeg har langt til
nærmeste

posthus

Jeg var usikker
på, hvor den
skulle sendes

til

Det er for
svært at pakke

varen
ordentligt ind

Jeg glemte detDer var ingen
returlabel med

i pakken

Købet var så
billigt, at det

ikke betød
noget

Det var for dyrt
at sende den

tilbage

Jeg gad ikke
bruge tiden på
at sende den

21%
Har beholdt 
en vare de 

egentlig ville 
returnere

Hvorfor beholder man varen, selvom man 
egentligt ville returnere?

21% har beholdt en vare inden for de sidste 6 måneder, som de egentlig ville 
returnere
Tid og pris er de to vigtigste faktorer for, om man sender et produkt retur.

250 (har beholdt
“retur”vare, marts 2019)

Tænk på sidste gang du beholdte en vare, selvom du egentlig ville 
returnere den.   Hvorfor endte du med at beholde den?
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Halvdelen af de produkter, som burde returneres - men ikke bliver det –
er tøj, sko og accessories.

1%0%0%0%1%1%1%1%2%3%4%5%5%5%8%9%

53%

Hvilke varer beholder man, selvom man egentligt ville returnere?

250 (har beholdt
“retur”vare, marts 2019)

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? 
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Udland
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Årsager til handel i udlandet

Årsagerne til at handle i udlandet er ikke 
forandret særligt de senere år. 

Udvalg og pris fortsætter med at være de 
vigtigste begrundelser, om end besparelse 
ikke er så væsentligt et argument som i 
2018. 

Hver sjette (17%) er fast kunde i den 
pågældende butik og 5% anfører en bedre 
service som årsag til at lægge ordren i en 
udenlandsk butik. Endelig tænker knap hver 
femte (19%) ikke over nationaliteten.

Udvalg og besparelser får 
forbrugerne til at handle 
udenlandsk

2.021besvarelser
I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk internetbutik?

22%

20%

19%

17%

15%

5%

2%

21%

24%

18%

14%

17%

3%

3%

Varen kan kun fås i en udenlandsk
internetbutik

Jeg sparer penge ved at handle i en
udenlandsk internetbutik

Jeg tænkte ikke nærmere over
internetbutikkens nationalitet

Jeg er fast kunde i denne internetbutik

Netbutikken har et udvalg der matcher mine
behov/ønsker

Netbutikken giver bedre service

Andet 2019H1

2018H1
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BtB internethandel
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14% af de e-handlende forbrugere har også 
(som i 2018) et erhvervsmæssigt 
indkøbsansvar. Det svarer til, at 24% af de 
erhvervsaktive forbrugere har et 
erhvervsmæssigt indkøbsansvar.

Af disse 14% erhvervsindkøbere, handler 
56% mindst halvdelen af deres 
erhvervsindkøb digitalt. Knap hver fjerde 
handler mindre end 10% digitalt, mens 
næsten hver tredje (29%) handler stort set 
alt digitalt (91% eller mere). Niveauet er 
uændret ift. første halvår 2018.

56% af indkøberne foretager 
størstedelen af deres erhvervskøb 
digitalt

7.298 besvarelser Har du indkøbsansvar ifm. dit arbejde?

Erhvervsmæssigt indkøbsansvar

14%

86%

Ja

Nej

Erhvervsmæssigt indkøbsansvar

1011 besvarelser
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)

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

24%

19%

27%

29%

0-10%

11-50%

51-90%

91-100%

Onlineandel af erhvervskøb
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Næsten en ud af fem erhvervsindkøbere 
(19%) handler dagligt eller stort set dagligt 
erhvervsmæssige indkøb digitalt, mens 39% 
handler ca. en gang om måneden eller 
sjældnere. Frekvensen er marginalt over 
2018.

Godt hver fjerde (27%) har et samlet 
erhvervsindkøb på under 1.000 kroner 
månedligt, mens hver tredje (34%) typisk 
handler for mere end 10.000 kroner 
månedligt. Niveauet er som i 2018.

36% af erhvervsindkøberne handler 
dagligt – mindst ugentligt

Erhvervsmæssig købsfrekvens og budget

1.011 besvarelser
(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?

27%

39%

34%

0-999 kr.

1.000-9.999 kr.

10.000+ kr.

Størrelse på erhvervsmæssige køb

1.011 besvarelser
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)

19%

17%

22%

17%

22%

4%

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
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Erhvervsindkøberne er generelt glade for at 
købe kontorartiker og –forbrugsvarer samt IT, 
elektronik & teleudstyr. 

Men indkøberne handler i snit i 2,54 
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.

Det er typisk kontorartikler, IT, elektronik og 
teleudstyr, der købes erhvervsmæssigt på 
nettet. 

Erhvervskøbte varegrupper

37%

31%

15%

15%

14%

14%

14%

13%

12%

10%

10%

9%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

5%

10%

Kontorartikler - forbrugsvarer

IT, elektronik & teleudstyr

Software & dataydelser

Transport/rejser/hotel etc.

Kantinevarer/dagligvarer

El artikler

Inventar

Bøger/tidsskrifter

Service-/tjenesteydelser

Beklædning

Byggematerialer

Varer til videresalg

Værktøj

Materialer til skoler/institutioner

Reklame- og salgsartikler

Produktionsudstyr, reservedele

Kemikalier, laboratorieudstyr

Medicoteknisk udstyr, sygeplejeartikler

Komponenter, halvfabrikata, etc.

Andet

Varegrupper, der typisk købes erhvervsmæssigt online

Hvilke varegrupper køber du typisk erhvervsmæssigt online?1.011 besvarelser 
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)
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27% 21% 25%
18% 19% 22% 19%

12%
23%

9%
20% 16% 16%

23%
15%

22% 21% 17% 19%

37%

33%
35%

50%

41% 45% 43% 43%
46%

49%

31%

58%

46%
32%

43%

31%

41% 42%

24%

41%

24%

40% 45%

25%
41% 37% 35% 38% 42%

28%

60%

22%
38%

52%

33%

54%

37% 37%

59%

40% 39%

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?

1.011 besvarelser 
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)

Erhvervsindkøb – budgetter i kategorier
Højeste budgetter findes i produktionsnære kategorier, fx har 60% 
af komponentkunder månedlige erhvervsindkøb over 10.000 kr.
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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 

E-handelsfrekvensen for den danske befolkning (Opdateres måned til 
måned på bruttoniveau i en national repræsentativ indsamling)
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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.

Som de eneste samler FDIH månedlige data om 1.200 forbrugeres 
adfærd på nettet, deres køb af varer og services fordelt på 13 
varekategorier og 84 varegrupper. Analysen sætter tal på, hvor mange 
penge forbrugere køber for, hvilken webshop de køber hos og hvorfor. 
Vi kan endda levere data fordelt efter de mest gængse demografiske 
variable. Alt sammen for at sikre, at I træffer de rigtige beslutninger.

Pris afhænger af, hvor komplicerede data I ønsker.

Kontakt os for  et uforpligtende tilbud på valide forbrugerdata.

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

Top 3 varekategorier Under kategori

3.3 
Tøj, sko og smykker
N=2.630

Herretøj

Dametøj

Børnetøj

Sko/fodtøj

Smykker

Tasker og kufferter

Babyudstyr

Gavekort eller deals (fx til tøj, tasker)

Andet

3.10 
Film, musik, bøger, 
spil og legetøj
N=2.219

Streaming/download af film, musik og spil, inkl. apps

CD, DVD, Blu Ray, PC spil, konsolspil – fysisk leveret

Download af bøger, tidsskrifter og aviser

Bøger, tidsskrifter og aviser - fysisk leveret

Legetøj og familiespil (fx brætspil)

Online betting

Gavekort eller deals

Andet

3.11 
Rejser og kulturoplevelser
N=2.031

Flybillet

Tog- og busbillet

Hotel og feriehuse

Leje af bil

Pakkerejser (fx fly og hotel, charterrejser, krydstogt)

Billetter til kulturoplevelse (fx koncerter, teater, biograf)

Gavekort eller deals (til oplevelser/rejser/transport)

Andet

mailto:lac@fdih.dk
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FDIH e-handelsanalyse 

www.fdih.dk/e-handelsanalyse

FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

Slotsholmsgade 1, Børsen

1217 København K

T: +45 72255601

E: kontakt@fdih.dk

www.fdih.dk

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 sponsoreret af DAO 365 & PayEx

https://www.fdih.dk/medlemmer/payex-danmark-a-s/m-521
http://www.fdih.dk/e-handelsanalyse
mailto:kontakt@fdih.dk
http://www.fdih.dk/
mailto:sib@fdih.dk
mailto:het@fdih.dk
https://www.fdih.dk/medlemmer/dao365-a-s/m-166
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https://www.fdih.dk/medlemmer

