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E-HANDELSANALYSEN 
FØRSTE HALVÅR 2021

Gennemføres med
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DANSK E-HANDEL I VOLDSOM FREMGANG

E-handelsanalysen for 1. halvår 2021 er på gaden, og den 
giver svar på nogle af de spørgsmål, som står i kø efter en 
hektisk periode præget af coronanedlukning og nu –
heldigvis – genåbning. 

Hvor meget er e-handlen vokset? Vil væksten fortsætte? 
Hvad køber forbrugerne typisk? Hvordan klarer danske 
netbutikker sig i konkurrencen med de udenlandske?

Det samlede e-handelsforbrug i første halvår 2021 landede 
på 93,8 mia. kr. Det er en stigning på næsten 26% ift. første 
halvår 2020. 

Der er blevet brugt markant færre penge på rejser og kultur 
end tidligere, mens den digitale dagligvarehandel og salget 
af produkter til hus og have har oplevet stor fremgang.

Speederfoden lettes 

Knap halvdelen af forbrugerne har oplevet at handle mere 
på nettet de seneste 12 måneder end tidligere. Selv med en 
begyndende normalisering i den fysiske detailhandel i første 
halvår af 2021, så forventer blot hver tiende forbruger at 
handle mindre på nettet det kommende år. 

Købelysten er således stadig stærk, og vi forventer en 
samlet e-handelsomsætning for hele året på cirka 175 mia. 
kr.

Flere danske butikker blandt de mest populære

Fremgangen viser tydeligt, at forbrugerne føler sig trygge på 
nettet, hvor de både møder nye butikker, der har taget 
nettet til sig under krisen, og de ”gamle”, der har løftet 
niveauet yderligere. 

Det afspejler sig også på listen over de 20 mest benyttede 
netbutikker, hvor flere nye danske butikker i år er med. Vi 
har fortsat konkurrencedygtige netbutikker i international 
klasse.

Dansk e-handel bliver ikke mindre spændende i fremtiden. 

God fornøjelse. 

Niels Ralund

E-handelsdirektør 
Dansk Erhverv
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7.352
respondenter

2021

Danskernes samlede e-
handel i første halvår 2021 
er på 93,8 mia. kr. Det er en 
stigning på næsten 26% ift. 
første halvår 2020. Den 
voldsomme stigning 
skyldes nedlukningen i 
begyndelsen af året samt 
udbetaling af feriepenge til 
forbrugsparate danskere.

26% af danskernes 
onlineforbrug lander i en 
udenlandsk netbutik.

Tøj, sko og accessories er 
størst i 2021 både ift. handler 
og forbrug. 

Generelt anvendes 
smartphones mest til at søge 
varen på nettet, mens 
desktop fortsat har højeste 
konverteringsandel.

Danskerne har brugt 16,7 mia. 
kr. på abonnementer tegnet 
online i 1. halvår 2021.

Coronaeffekterne er fortsat 
tydelige på forbruget – rejser 
og kultur har lidt mest.

Halvdelen af alle køb på 
nettet foretages på mobile 
enheder (smartphones og 
tablets).

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

Halvdelen af danskerne har handlet 
online i løbet af den seneste uge.
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7.352
respondenter

2021

Mens ældres onlineforbrug 
bærer præg af planlægning, 
handler yngre forbrugere 
mere spontant på nettet.

Børnefamilierne laver de 
dyreste gennemsnitlige køb.

Ved onlinekøb af computere, 
smartphones osv. 
undersøger forbrugerne i 
hver sjette tilfælde også 
varen i fysiske butikker.

Forbrugerne bruger i gennemsnit 
knap 3.000 kr ved et onlinekøb på 
rejser.

Mindst hver fjerde handel på 
Tøj, sko & accessories 
foretages i udenlandske 
netbutikker.

41% af alle netkunder vil 
anbefale netbutikken for 
deres seneste køb til andre. 
Det er et fald på 2% fra året 
før.

For 1 ud af 10 har bære-
dygtighed stor betydning, 
når de handler på nettet, 
mens det for 2 ud af 10 ingen 
betydning har.

Beklædning, take away og 
personlig pleje dominerer 
handlerne i de større byer, 
mens artikler til bolig, hobby 
og kæledyr er mere i fokus på 
landet. Over hver tiende køb på nettet 

afhentes på netbutikkens 
adresse.
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Overblik

• Udviklingen i danskernes e-handel
• Abonnementsandele
• Forbrug og handler ad hoc
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Januar
21,5 

Februar
21,0 

Marts
26,3 

April
21,9 

Maj
21,3 Juni

23,0 

Danskerne handlede online for 93,8 mia. i første 
halvår af 2021, svarende til en vækst på næsten 
26% i forhold til samme periode 2020. Især 
nedlukningen i første del af året løftede 
forbruget og i modsætning til første halvår 2020 
var butikkerne forberedte og forbrugerne mere 
forbrugsparate – godt understøttet af ekstra 
udbetalte feriepenge. Vi forventer dog en 
normalisering i andet halvår med flere rejsekøb 
og mere fysisk handel.

For helåret estimerer vi en samlet omsætning 
på 170 - 175 mia.

Danskernes samlede e-handel i 1. 
halvår 2021 er på 93,8 mia. kr.
Det er en stigning på 26% eller 19 
mia. kr. ift. 1. halvår 2020

Januar
15,0 

Februar
14,6 

Marts
18,2 

April
15,2 

Maj
14,8 Juni

16,0 

1. halvår 2021

135 mio. 
handler

Tal i million (1.000.000)

93,8 mia. 
DKK

Tal i mia. (1.000.000.000)

Estimeret på baggrund af Dansk Erhverv e-handelsanalyse, MobilePay & Nets
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Tøj, sko og accessories har den højeste 
andel af ad hoc handlerne og udgør godt  
hver 6. køb (17%). 

Forbrugernes hjem er blevet yderligere 
opdateret i første halvdel af 2021: 
Varekategorierne Bolig og have samt 
Elektronik og hvidevarer udgør hver især 
11–12 % af halvårets onlinekøb. 

Rejser stod før corona for op imod 27% 
af det samlede e-handelsforbrug, men 
kategorien har endnu ikke rettet sig og 
udgør kun 10% af forbruget.

Tøj, sko og accessories er størst 
i 2021 både ift. handler og 
forbrug. 

17%

8%

5%

3%

2%

8%

9%

10%

4%

4%

2%

3%

2%

3%

4%

2%

2%

5%

3%

3%

16%

12%

11%

10%

10%

7%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

4%

Tøj, sko og accessories

Bolig og have

Elektronik og hvidevarer

Computer, smartphones mv.

Rejser

Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje

Take away og restaurant

Sports- og fritidsudstyr

Hobby, foto og kontor

Kultur og oplevelser

Ting til kæledyr

Auto-, båd og cykel

Gavekort og deals

Bøger og magasiner

Spil og legetøj (fysisk)

Baby- og småbørnsudstyr

Digital underholdning og software

Hverdagstransport og parkering

Andet

7.352
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?

Andel af 
handler

Andel af 
forbrug

ANDEL AF HANDLER OG FORBRUG 
UDELUKKENDE IKKE-ABONNEMENTSKØB
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PRISER FOR GENNEMSNITSKØB
UDELUKKENDE IKKE-ABONNEMENTSKØB

De dyreste handler online foretages ikke 
så overraskende på rejser (herunder 
rejserelaterede køb såsom indlogering 
eller billeje), hvor det gennemsnitlige køb 
næsten når op på 3.000 kr. 

Ting til hjemmet – både møbler og 
hvidevarer – er også ofte køb i den dyrere 
ende på 1.200-1.500 i gennemsnit. 

Ligeledes er hardware såsom computere, 
smartphones osv. tit en dyr post, hvor et 
gennemsnitskøb koster over 2.000 kr.

Forbrugerne bruger i gennem-
snit knap 3.000 kr. ved et 
onlinekøb på rejser

kr.2.955 

kr.2.139 

kr.1.498 

kr.1.225 

kr.937 

kr.783 

kr.762 

kr.707 

kr.702 

kr.644 

kr.500 

kr.495 

kr.469 

kr.425 

kr.415 

kr.325 

kr.313 

kr.250 

kr.219 

Rejser

Computer, smartphones mv.

Elektronik og hvidevarer

Bolig og have

Auto, båd, og cykel

Kultur og oplevelser

Tøj, sko og accessories

Dagligvarer, mad og drikke

Sports- og fritidsudstyr

Baby- og småbørnsudstyr

Hobby, foto og kontor

Ting til kæledyr

Gavekort og deals

Spil og legetøj (fysisk)

Personlig pleje

Take away og restaurant

Bøger og magasiner

Hverdagstransport og parkering

Digital underholdning og software

7.352
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af følgende kategorier inden for den 
seneste uge?

653 i gennemsnit
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7%

4%

5%

16%

4%

2%

3%

12%

11%

10%

1%

10%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

6%

3%

5%

16%

4%

2%

2%

11%

9%

6%

1%

16%

4%

2%

2%

1%

1%

4%

5%

Dagligvarer, mad og drikke (fx…

Take away / restaurant

Personlig pleje, kosmetik, medicin osv.

Tøj, sko og accessories

Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby, foto og kontor

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik og hvidevarer

Computer, smartphones, tablets, konsoller (inkl.…

Spil og legetøj (fysiske produkter)

Rejser

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr inklusiv foder

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år

Hverdagstransport og parkering

Digital underholdning og software (download)

Andet

ANDEL AF FORBRUG 2021 vs 2020
AD-HOC KØB (EXCL. ABONNEMENTSKØB)

2020: 14.882 
2021: 7.352

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?

På de almindelige varekøb ser vi fortsat 
en stor skævvridning af forbruget ift. før 
corona lukkede landet ned i midten af 
marts 2020. Andet kvartal af 2020 var 
stærkt præget af nedlukning. Det 
samme gjaldt første del af 2021, men 
forbrugerne var optimistiske med 
udrulning af vacciner og ekstra 
feriepenge på lommerne. Samtidig 
havde flere butikker omstillet sig bedre 
til det digitale salg. Rejser var over hele 
halvåret hårdere ramt end i første halvår 
2020, mens Dagligvarer og ”alt til 
hjemmet” omvendt havde en mindre 
online forbrugsfest. 

Forbrug H1
2021

Forbrug
2020
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ABONNEMENTSFORBRUG ONLINE

Analysen belyser primært ad hoc køb, men 
abonnementskøb tegnet online er væsentlige og 
udgør i alt 16,7 mia. af de 93,8 mia. på tværs af 
kategorierne. Væksten i abonnement er langt lavere 
end det almindelige online salg.

16,7 mia. 

Har danskerne brugt 
første halvår på 

abonnementer tegnet 
onlineMed?

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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ABONNEMENTSTJENESTER OG FORBRUG

Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online? 
Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned? 
Beregningsmodellen er excl. bil & forsikring og justeres halvårligt

7.352

Streamingtjenester har størst udbredelse, men TV-pakker står for det største forbrug, forfulgt af Internet 
og Telefoni. Generelt er andelen lav for fysiske varer; dog udgør måltidskasser og dagligvarer på 
abonnement knap 2 mia. i forbrug.

86%

76%

68%

64%

31%

16%

16%

15%

11%

11%

7%

6%

3%

Streamingtjenester

Internet

Telefoni

Tv-pakke

Transport (fx…

Træning på abonnement

Velgørenhed, der trækkes løbende

Magasiner/aviser

Online gaming og betting på…

Måltidskasser på abonnement

Dagligvarer, mad og drikke på…

Personlig pleje på abonnement

Andet

Andel med betalt, digitalt tegnet abonnementet

19%

16%

14%

13%

9%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

1%

1%

Tv-pakke

Internet

Telefoni

Streamingtjenester

Transport (fx Rejsekort/pendlerkort)

Måltidskasser på abonnement

Træning på abonnement

Dagligvarer, mad og drikke på…

Velgørenhed, der trækkes løbende

Magasiner/aviser

Online gaming og betting på…

Personlig pleje på abonnement

Andet

Andel af forbrug
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Corona

Effekt på udvalgte områder af e-handlen 
før, under, efter corona
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FØR-CORONA – LOCKDOWN - GENÅBNING

Forbruget på rejser og ferie var 
forud for corona uden 
sammenligning den kategori, 
som stod for den største andel 
af e-handelsforbruget. 
Onlineforbruget på rejser er 
kendetegnet ved 
sæsonudsving omkring 
sommer og andre 
ferieperioder, men med første 
lockdown blev forbruget på 
rejser sat fuldkommen i stå. 
Hvor rejser tidligere typisk 
udgjorde over 25% af det 
samlede e-handelsforbrug, har 
kategorien under lockdown
været helt nede på at udgøre 
blot 2% af det samlede e-
handelsforbrug.

Onlineforbruget af kultur og 
oplevelser var forud for corona 
ganske stort. Første lockdown
resulterede dog i et kæmpe 
dyk for kategorien, hvor 
online-forbruget af kultur og 
oplevelser næsten blev 
udslettet. Med delvis 
genåbning i sommeren 2020 
blev der atter handlet lidt 
kultur og oplevelser på nettet –
dette forbrug bar dog præg af 
at køre på halvt blus 
sammenlignet med før corona. 
På samme vis er 
onlineforbruget af kultur og 
oplevelser atter for 
opadgående i lyset af den 
seneste genåbning. Men 
kategorien har ikke rettet sig 
til niveauet fra før corona.

Over en lang årrække har ten-
densen stille men støt 
bevæget sig mod, at flere og 
flere forbrugere handler 
dagligvarer, mad og drikke på 
nettet. 
Corona-nedlukningen har 
accelereret denne tendens 
ganske voldsomt, og selv efter 
vacciner og genåbning tegner 
det til, at onlineforbruget af 
dagligvarer, mad og drikke 
ender på et niveau betydeligt 
over niveauet før corona. 
Forbrugerne har tillagt sig nye 
vaner.

Mens onlineforbruget af 
take away holdt et meget 
stabilt niveau uden de store 
sæsonudsving før corona, 
har det under begge 
lockdowns taget et 
ordentligt sving opad. I 
forbindelse med genåbning 
er online-forbruget af take
away atter faldet, men 
ligger fortsat over niveauet 
fra før corona.

Forud for corona handlede 
mellem 8-11% af forbrugerne hver 
uge bolig- og haveartikler på 
nettet. Forbruget var dog 
kendetegnet ved sæson-udsving 
i form af flere handler hen over 
foråret og sommeren. Lockdown
gav mere tid inden for hjemmets 
fire vægge, og det satte gevaldigt 
skub i de danske forbrugeres 
bygge- og renoveringstrang. Alle 
de nye gør-det-selv-projekter har 
haft tydelig effekt på 
onlineforbruget af bolig- og 
haveartikler, som har haft taget 
et stort sving op under begge 
lockdown. Efter genåbningen 
tegner online-forbruget af bolig-
og haveartikler til atter at have 
fundet tilbage på nogenlunde 
niveauet fra før corona. 

DAGLIGVARER REJSER TAKE AWAY BOLIG & HAVEKULTUR & OPLEVELSER
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10%

8%

10%
9%

9%

7%
8% 9%

11%
10%10%

9%

11%
10%

11%

16%

12%12%

10%

13%12%12%

15%
13%

16%
17%

18%

15%14%

12%

14%

Før corona 1. lockdown genåbning

Nethandlende, som inden for den seneste uge har handlet dagligvarer, mad & drikke på nettet

DAGLIGVARER, MAD & DRIKKE

Hver måned adspørges ca. 
1.200 respondenter

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

2. lockdown
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14%

11%12%
13%

11%
11%10%11%11%

14%14%
13%13%13%

8%

2%
3%

6%

9%

7% 6%

9%

7%
6%

2%
3% 3%

4%

8% 8%
9%

Før corona 1. lockdown genåbning

Nethandlende, som inden for den seneste uge har handlet kultur & oplevelser på nettet

KULTUR & OPLEVELSER

Hver måned adspørges ca. 
1.200 respondenter

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

2. lockdown
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14%
12%

14%
12%

14%14%
13%

15%

13%
14%

13%13%14%

16%
14%

23%

18%
17%

15%
17%

13%

17%
18%18%

19%20%

24%

20%

17%17%
16%

før corona 1. lockdown genåbning

Nethandlende, som inden for den seneste uge har handlet take away på nettet

TAKE AWAY

Hver måned adspørges ca. 
1.200 respondenter

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

2. lockdown
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9%
10%

11%

9%

11%11%

9%

10%
9% 9%

8%
9%

11%
9%

11%

17%
16%

13%
12%

9% 9%10%10%11%

18%17%
16%

16%
14%

11%
12%

Før corona 1. lockdown 2. lockdown genåbning

Nethandlende, som inden for den seneste uge har handlet bolig- og haveartikler på nettet

BOLIG OG HAVE

Hver måned adspørges ca. 
1.200 respondenter

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet inden for 
den seneste uge?
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27%
29%

22%

33%

24%

31%

36%

28%

22%
24%

21%
23%

26%
28%

20%

5% 5%

9%

5%

14%

6%
4% 5%

2%

9%
7% 6% 7%

9%

19%

24%

Før corona 1. lockdown 2. lockdown genåbning

Rejsers andel af det samlede forbrug på nettet

REJSER (ANDEL AF SAMLET ONLINEFORBRUG)

Hver måned adspørges ca. 
1.200 respondenter

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?
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Generelt om e-
handel
• Handelsfrekvens
• Forventning til fremtidig E-handel
• 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 - 2%-point 
mere end første halvår 2020

Hvor ofte handles der generelt på nettet?

14.494
Har du handlet på internettet inden for den seneste uge?
Hvor ofte handler du på internettet?

23% 30% 22% 14% 12%

Mindst 1
gang/uge

Flere gange
månedligt

En gang
månedligt

Højst en
gang/kvartal

Sjældnere /
aldrig

50%
Af danskerne har 
handlet på nettet den 
seneste uge.

Tal klar, men nyt 
billede?
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Knap halvdelen af forbrugerne har oplevet at handle mere på nettet de 
seneste 12 måneder end tidligere. Hver femte forbruger forventer hertil at 
handle mere på nettet det kommende år, end de har gjort i år.

48%
Mere

De seneste 12 måneders 
onlinehandel ift. året før

Forventninger til de 

kommende 12 måneders 

onlinehandel ift. nu

4%
Mindre

49%
Det samme

19%
Mere

10%
Mindre

72%
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? (Meget mere/mere og meget mindre/mindre er summeret i 
ovenstående.)

7.352
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Det samme

Alle befolkningsgrupper har handlet markant mere de seneste 12 
måneder end tidligere. Forventningerne er generelt positive, og især 
børnefamilier ser optimistisk på onlinekøb, hvor de unge er mere 
skeptiske.

9%

3%

4%

2%

3%

43%

45%

51%

49%

54%

49%

52%

45%

49%

43%

De unge

Børnefamilier

Singler og par

De midaldrende

Pensionister

19%

9%

9%

7%

7%

59%

69%

73%

77%

78%

22%

23%

18%

16%

15%

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? 

1.836
/7.352

Mindre/meget mindre

Mere/meget mere
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Hver anden onlineforbruger foretrækker at handle rejser på 
nettet frem for i fysiske butikker.

52%

41% 39% 38%
35% 34% 34% 33% 32% 31% 30% 30% 28%

24%
21%

18% 18% 18% 16% 14% 12% 13%

Hvilke varer foretrækker danskerne at købe på nettet?

Hvilke af følgende kategorier foretrækker du at købe via internethandel fremfor i fysiske 
butikker? (12% besvarer, at de fortrækker at handle på nettet i alle kategorier. 12% er derfor 
lagt til i samtlige varekategorier).

1.842
Januar & april

12% af 
forbrugere 

foretrækker 
at handle 
alle typer 

varer online
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ÅRSAGER TIL E-HANDEL

Forbrugerne handler online af tre 
hovedårsager: 

1) Bekvemmelighed (i alt 37%) - fordi 
man sparer tid (12%), varen leveret til 
døren (12%) og får tidsfleksibilitet 
(12%) 

2) Udvalg (i alt 32%) - fordi varen kun 
kan findes på nettet (15%) eller uden 
for nærområdet/Danmark (10%) eller 
at udvalget på nettet er større (6%)

3) Pris (i alt 21%) – varen er billigere 
(17%) og priserne på nettet er lettere 
at sammenligne (4%)

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

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

Udvalg

Pris

Bekvemmelighed

12%

12%

12%

15%

8%

6%

2%

17%

4%

10%

1%

Det er tidsbesparende

Varen leveres til døren

Jeg kan handle, når jeg har tid

Varen kan kun fås på nettet

Varen kan ikke fås i mit nærområde

Større og bedre udvalg

Varen kan ikke fås i Danmark

Varen er billigere på nettet

Prissammenligning på nettet er lettere

Andet

Bedre vareinformation på nettet
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Andre årsager til E-handel

Normalt angiver cirka 5% af 
respondenterne, at de e-handler af andre 
årsager end de foreslåede årsager i 
undersøgelsen. 

I første halvår af 2021 svarede hele 10% af 
forbrugerne dog dette - en gruppe, som 
især udgøres af ældre forbrugergrupper. 

Heriblandt har næsten 2 ud af 3 (63%) 
angivet corona-relaterede årsager til, at de 
har handlet på nettet. Corona har kort sagt 
været en væsentlig katalysator for megen 
nethandel i første halvår af 2021.

6 ud af 10 af de, som har uddybet 
deres svar, har angivet Corona 
som begrundelse for, at de 
handler på nettet. 

63%

5%

5%

4%

3%

Corona/nedlukning

Pris

Bestemt vare

Godt formål

Bekvemmelighed

Andre årsager til E-handel

7.352
Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?
Svar = Andet, notér:
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. 

Hvad angiver forbrugerne som ”andre årsager” til E-handel?

Corona/nedlukning Pris/bekvemmelighed Godt formål

”Jeg kan betale med 
Forbrugsforeningen 
og opnå rabat.”

”Fysiske butikker er pt 
lukket pga. 
Coronalockdown.”

”Foretrækker stadig 
online fremfor butik -
mindre smitterisiko.” 

”Jeg handler ikke i 
fysiske butikker pga. 
covid-19.”

”Har handlet der før og var 
meget tilfreds.” 

”Jeg går ikke i 
forretninger, før 
jeg er vaccineret 
mod Corona.” 

”Jeg støtter kunstneren 
direkte.” 

”Grundet Corona skal 
varer købes med click
and collect.”

”Jeg kender ejeren 
og vil gerne støtte 
hende.”

”For at støtte en god 
cafe, som jeg håber 
overlever coronatiden.”

”Corona-begrænsning.” 
”Havde gavekort til 
butikken.” 

7.352
Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?
Svar = Andet, notér:
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Auto, 
båd, 
cykel

Baby- & 
småbørns-

udstyr

Bøger og 
magasin-

er

Bolig 
og 

have

Computer, 
smart-

phone, mv

Daglig-
varer, mad 
og drikke

Digital 
under-

holdning
og software

Elektronik 
og hvide-

varer

Gave-
kort og 
deals

Hobby, 
foto og 
kontor

Kultur / 
oplevelser

Personlig 
pleje

Rejser Spil og 
legetøj 
(fysisk)

Sports-
og fritids-

udstyr

Take 
away / 

restaurant

Ting til 
kæledyr

Tøj, sko og 
acces-
sories

Billigere end i fysiske 
butikker 23% 23% 16% 13% 23% 11% 7% 20% 24% 22% 3% 31% 7% 17% 15% 4% 30% 17%

Varen kan kun fås på 
nettet 12% 12% 19% 16% 13% 8% 40% 11% 15% 11% 55% 11% 41% 16% 18% 5% 8% 15%

Nethandel er 
tidsbesparende 8% 13% 7% 11% 12% 15% 17% 8% 17% 8% 21% 11% 18% 8% 10% 33% 5% 8%

Varen leveres til døren 12% 6% 15% 13% 7% 31% 3% 11% 8% 8% 2% 12% 0% 11% 6% 32% 15% 7%

Man kan handle, når 
jeg har tid 8% 21% 7% 9% 8% 12% 15% 12% 11% 9% 7% 12% 13% 6% 17% 8% 15% 16%

Andet 6% 13% 11% 15% 7% 8% 2% 12% 10% 12% 7% 4% 1% 16% 13% 10% 7% 11%

Varen kan ikke fås i 
mit nærområde 19% 3% 12% 11% 8% 6% 6% 9% 4% 15% 4% 7% 6% 9% 10% 2% 11% 8%

Bedre udvalg på nettet 3% 4% 4% 6% 9% 4% 7% 6% 3% 6% 0% 5% 3% 9% 6% 1% 5% 12%

Lettere at 
prissammenligne 6% 4% 3% 4% 9% 2% 1% 10% 6% 4% 5% 9% 7% 3% 2% 2% 3%

Varen kan ikke fås i 
Danmark 3% 5% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 3%

Bedre vareinformation 
på nettet 1% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1%

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

6.948

Mens det for elektroniske produkter ofte er en lavere pris, som trækker forbrugerne 
over til netbutikkerne, er det bekvemmeligheden ved at få leveret til døren, der især 
får forbrugerne til at handle mad online.

Tabellen læses i kolonner (lodret). For dagligvarer er “Levering” fx primær årsag for 31%. 
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51%

36%

20%
17%

15%
12% 12% 12% 11% 11%

9% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3%

22%

På trods af corona-pandemien er der fortsat 36%, der har 
forbehold mod at købe dagligvarer på nettet.

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

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

1.700
Januar & april

1 ud af 5 af 
forbrugere er klar 
på at handle alle 
typer varer online
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At ville se og mærke varen fysisk er en væsentlig barriere i de kategorier, 
hvor flest er forbeholdne ift. at ville købe på nettet

61%

45%

26%

13%

8%

5%

4%

3%

Vil mærke/se varen fysisk

Vil have varen med hjem med det samme

Det er hyggeligt at handle varen i butikken

Udvalget er ikke så stort på nettet

Stoler ikke helt på internethandel

Det er for besværligt

Har intet behov for kategorien

Behov for fagpersonale/rådgivning

Dagligvarer, mad og drikke

74%

27%

16%

15%

8%

6%

4%

Vil mærke/se varen fysisk

Vil have varen med hjem med det
samme

Behov for fagpersonale/rådgivning

Det er hyggeligt at handle varen i
butikken

Udvalget er ikke så stort på nettet

Det er for besværligt

Stoler ikke helt på internethandel

Tøj, sko og accessories

58%

32%

29%

27%

15%

5%

4%

3%

Vil mærke/se varen fysisk

Vil have varen med hjem med det
samme

Det er hyggeligt at handle varen i
butikken

Behov for fagpersonale/rådgivning

Udvalget er ikke så stort på nettet

Stoler ikke helt på internethandel

Har intet behov for kategorien

Det er for besværligt

Bolig, have og blomster/planter

Hvad er årsagen til, at du ikke vil købe xx via internethandel?692 (dagligvarer)
329 (bolig)
288 (tøj, sko og accessories)
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Vejen til køb
• Impulskøb vs. planlægning
• Online og offline adfærd
• Førstegangskøb og genkøb
• Gavekøb
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PLANLÆGNING VS. IMPULS

54%

57%

62%

66%

73%

39%

32%

29%

26%

19%

7%

11%

9%

8%

8%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

63%
Planlagt køb 29%

Impulskøb

9%
Rutine-

køb

Var det seneste køb på internettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?7.352

Hvilke type 
køb foretages 

på nettet?

Mens knap 2 ud af 3 køb på internettet 
er planlagte, bliver 29% af købene 
foretaget impulsivt. Hertil kommer, at 
næsten 1 ud af 10 køb er et rutinekøb, fx 
genkøb af dagligvarer.

Alder har stor betydning for, hvor 
impulsivt man handler på nettet: Mens 
knap 4 ud af 10 onlinekøb blandt de 
unge er impulsive, gælder dette kun 2 ud 
af 10 af pensionisternes nethandler.

Mens ældres onlineforbrug 
bærer præg af planlægning, 
handler yngre forbrugere mere 
spontant på nettet.
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For 9 ud af 10 planlagte køb på nettet foregår researchen på nettet.

63%
Af køb på nettet er 

planlagte. Men 
hvordan foretages 

researchen?

90%

7%

3%

undersøger hovedsageligt 
varen på nettet

undersøger varen i fysiske 
butikker og på nettet

undersøger hovedsageligt 
varen i fysiske butikker

Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet? 4.683
(planlagt køb)
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83%

84%

88%

89%

89%

89%

89%

90%

90%

90%

91%

93%

93%

96%

14%

12%

11%

9%

8%

9%

6%

6%

8%

10%

4%

7%

4%

4%

3%

4%

1%

3%

3%

2%

6%

4%

2%

5%

1%

3%

Ting til kæledyr

Computer, smartphones mv.

Auto-, både- og cykeludstyr

Bolig og have

Personlig pleje

Elektronik og hvidevarer

Tøj, sko og accessories

Dagligvarer, mad og drikke

Sports- og fritidsudstyr

Baby- og smårbørnsudstyr

Take away / restaurant

Hobby, foto og kontor

Spil og legetøj (fysisk)

Bøger og magasiner

Undersøger hovedsageligt varerne … … på nettet … på nettet og i 
fysiske butikker

… i fysiske 
butikker

KØBSRESEARCH FOR 
VAREKATEGORIER

Når forbrugerne har planlagt deres køb, 
laver de i langt størstedelen af tilfældene 
deres købsresearch på nettet. Inden for 
nogle varekategorier bliver produkterne 
dog også undersøgt i de fysiske butikker 
forud for køb. Det handler blandt andet 
om Ting til kæledyr samt hardware såsom 
computere, smartphones og tablets, hvor 
16-17% af forbrugerne også forhører sig og 
undersøger produktet i fysiske butikker.

Ved onlinekøb af computere, 
smartphones osv. undersøger 
forbrugerne i hver sjette tilfælde 
også købet i fysiske butikker.

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet?
Excl. Ikke-fysiske produkter og andet

3.390
(planlagte køb)
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45%

15%

11%

9%

9%

7%

3%

3%

2%

2%

5%

34%

16%

14%

10%

9%

6%

6%

3%

2%

2%

13%

Søgemaskine

Socialt medie

Omgangskreds

Reklamer på nettet

Prissammenligningssite

Kendskab til gadebutikken

Nyhedsbrev

Reklamer i trykte medier

TV/ radioreklame

Tilbudsites

Andet

Hvordan finder forbrugerne frem til netbutikkerne?

30%
onlinekøb foretages i net-
butikker, hvor forbrugerne IKKE 
tidligere har handlet. 70%

onlinekøb foretages i net-
butikker, hvor forbrugerne 
TIDLIGERE har handlet

Favoritbutik, starter altid der

Søgemaskine

Nyhedsbrev

Omgangskreds

Socialt medie

Prissammenligningssite

Reklamer på nettet

Reklamer i trykte medier

TV/ radioreklame

Tilbudsites

Andet

Hvordan finder de frem til netbutikken? Hvordan finder de frem til netbutikken?

Var det første gang du handlende i den pågældende netbutik?
Hvordan fandt du frem til den pågældende netbutik?
Hvordan blev du inspireret til at handle i netbutikken?

6.362
1.914 (ny netbutik)
4.448 (genganger i netbutik)



Copyright @ Dansk Erhverv 2021   Side  36

39%

17%

13%
11%

6% 7%
4% 3%

4%

44%

16%

11%
10% 11%

7%

3% 2% 3% 2%

48%

19%

10%
8% 7% 8%

4%
3% 2% 1%

45%

13%

8%
7%

11%

8%

4%
2% 2%

1%

47%

10%

13%

8%
7% 6%

3% 3%
1%

2%

Søgemaskine Socialt medie Omgangskreds Onlinereklamer Prissammen-
ligningssite

Kendskab til
gadebutikken

Nyhedsbrev Reklamer i
trykte medier

TV/radioreklamer Tilbudsites

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

På tværs af forbrugere starter vejen til en ny netbutik ofte hos en 
søgemaskine. Blandt yngre forbrugere og børnefamilier spiller 
sociale medier dog også en væsentlig rolle.

Ny netbutik: Hvordan ender forbrugeren i en ny netbutik?

Hvordan fandt du frem til den pågældende netbutik?1.914 (ny netbutik)
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Hvordan blev du inspireret til at handle i netbutikken?4.448 (genganger i netbutik)

Genganger: Hvordan ender forbrugeren på en netbutik, hvor de allerede tidligere har handlet?

Mens det blandt de unge er via søgemaskiner og sociale medier, at 
forbrugerne finder retur til en netbutik, har nyhedsbrev stor effekt 
ift. at få ældre forbrugere til at vende retur.

32%

19%

8%

15%
17%

8% 8%

3%
1%

33%

16%
14%

12%
10%

6%
4%

2%
3%

2%

33%

18%

14%

9%
8%

6%
7%

3% 3%
2%

37%

15%
16%

7%
5%

6%
4%

2%
1% 1%

36%

13%

17%

8%

5%
6%

5%
3%

1% 1%

En af mine
favoritnetbutikker

Søgemaskine Nyhedsbrev Omgangskreds Socialt medie Prissammen-
ligningssite

Onlinereklamer Reklamer i
trykte medier

TV/ radioreklame Tilbudsites

De unge Singler og par Børnefamilie De midaldrende Pensionister
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14%

af køb på nettet i 1. halvår 
2021 var gavekøb

Her er 
modtagerne

kvinder

børn

mænd

husstand

ONLINE GAVEKØB

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

2.438 (mar & jun)
318 (gavekøb)
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Forbrugerne

• Handelsfrekvens
• Hvem køber hvad
• Årsager til online handel
• Land/by – forskelle
• Fokus på bæredygtighed
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38%

20%

30%

12%

Forbrugerne 
fordelt på 
land og by

Storby
(Flere end 70.000 indbyggere)

Større provinsby
(35.000 – 69.000 indbyggere)

Landsby
(Færre end 1.000 indbyggere)

Mindre provinsby
(1.000 - 34.999 indbyggere)

• Gns forbrug pr. uge: 848 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,1 • Gns forbrug pr. uge: 1.062 kr.

• Gns. antal handler pr. uge: 2,4 

• Gns forbrug pr. uge: 864 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,5 

• Gns forbrug pr. uge: 825 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,3 

Hvordan vil du beskrive den nærmeste by/den ny som du bor i?
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?

FORBRUG OG HANDLER I LAND OG BY
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551

826

1241

857

954

2,5

2,4

2,5

2,3

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

Gennemsnits pris på
seneste køb

Gns. antal handler om ugen

HANDELSHYPPIGHED OG 
GENNEMSNITSKØB PER 
BEFOLKNINGSGRUPPE

Børnefamilierne og de unge er de mest 
aktive målt på antal handler. Det 
seneste køb var størst blandt 
børnefamilierne.

Gennemsnitsprisen for det seneste køb 
(1241 kr.) er steget markant for 
børnefamilier, som året før lå på 765 kr. 
Dette må ses som et følge af den 
gradvise genåbning.

Børnefamilierne laver de 
dyreste gennemsnitlige køb.

14.882
Hvor mange gange har du  handlet på internettet? 
Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. afgifter?



Copyright @ Dansk Erhverv 2021   Side  42

Beklædning, take away og personlig pleje dominerer handlerne i de større 
byer, mens artikler til bolig, hobby og kæledyr er mere i fokus på landet.

Storby 
(+70.000 indbyggere)

Større provinsby 
(35.000 - 69.999 indbyggere)

Mindre provinsby 
(1.000 - 34.999 indbyggere)

Landsby 
(færre end 1.000 indbyggere)

Tøj, sko og 
accessories 33% 34% 31% 25%

Take away / 
restaurant 23% 22% 15% 9%

Personlig pleje 20% 18% 17% 16%

Bolig og have 13% 14% 16% 20%

Hobby, foto og 
kontor 6% 8% 8% 11%

Ting til kæledyr 4% 5% 7% 9%

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet inden for den seneste uge?7.352
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De unge
Singler 
og par 

Børne-
familier

De mid-
aldrende

Pensio-
nister

Tøj, sko og accessories 46% 30% 39% 27% 20%

Take away / restaurant 23% 21% 21% 16% 11%

Personlig pleje 18% 20% 16% 19% 18%

Dagligvarer, mad og drikke 14% 14% 16% 15% 14%

Bolig og have 7% 14% 15% 16% 19%

Elektronik og hvidevarer 9% 9% 11% 13% 12%

Sports- og fritidsudstyr 9% 8% 8% 8% 5%

Digital underholdning og software 12% 9% 8% 6% 3%

Hobby, foto og kontor 6% 7% 6% 8% 10%

Bøger og magasiner 8% 6% 5% 8% 12%

Computer, smartphones mv. 6% 6% 8% 6% 7%

Ting til kæledyr 3% 7% 6% 8% 5%

Gavekort og deals 5% 6% 5% 6% 4%

Rejser 4% 4% 4% 6% 7%

Hverdagstransport og parkering 6% 5% 4% 5% 5%

Spil og legetøj (fysisk) 5% 4% 7% 4% 3%

Kultur og oplevelser 2% 3% 4% 5% 6%

Baby- og småbørnsudstyr 3% 3% 6% 2% 1%

Auto-, både- og cykeludstyr 1% 2% 3% 4% 3%

BEFOLKNINGSGRUPPERNES KØB

Der er meget stor forskel på, hvilke varer 
befolkningsgrupperne køber. De unge 
retter oftest blikke mod Tøj, sko og 
accessories, men ligger også højt på 
Take Away. Pensionisterne står i stærk 
kontrast med relativt få køb af Tøj, sko 
og accessories og meget lavt køb af 
Take Away. 

Midaldrende ligger højt på Elektronik og 
hvidevarer, mens børnefamilierne ligger 
højt på Dagligvarer, mad og drikke samt 
de ”børnerelaterede” varegrupper – Spil 
& Legetøj samt Baby- & småbørnsudstyr.

Befolkningsgrupperne har vidt 
forskellige behov ift. 
Varegrupper.

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet inden for den seneste uge?6.362
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16%
17%

12% 12%

11%

6%
6%

12%

4%

3% 3%

18%

17%

12%

11%

12%

10%

6%
6%

5%

2%
2%

15%
15%

16%

12%

16%

8%

7%
6%

4%

2%

1%

18%

14%

12%
13%

10%

12%

11%

5%

3%

2%

1%

15%
15%

9%

16%

9%

12%

13%

4% 4%

2%

1%

Varen er billigere
på nettet

Varen kan kun
fås på nettet

Det er
tidsbesparende

Varen leveres til
døren

Jeg kan handle,
når jeg har tid

Andet Varen kan ikke
fås i mit

nærområde

Udvalget på
nettet er bedre

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

Der er store forskelle på befolkningsgruppernes motivation for at handle online. For børnefamilierne 
handler det i høj grad om tidsbesparelse eller fleksibilitet, mens det for pensionisterne er langt vigtigere, at 
varen kan leveres til døren – og ikke opleves som værende mulig at købe lokalt.

Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?7.352
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BÆREDYGTIGHED

I forholdet til bæredygtighed befinder 
flest forbrugere sig i et bredt midterfelt, 
hvor bæredygtighed har nogen eller lille 
betydning. Dette gælder for 7 ud ad 10 
(70%) af forbrugerne, mens 3 ud af 10 
forbrugere (30%) har et mere klart 
standpunkt til bæredygtighed: Enten har 
det stor betydning, ellers har det ingen 
betydning. 

For 1 ud af 10 har bære-
dygtighed stor betydning, når 
de handler på nettet, mens det 
for 2 ud af 10 ingen betydning 
har.

10%

11%

7%

9%

9%

37%

32%

37%

39%

41%

35%

36%

34%

29%

28%

18%

21%

22%

24%

22%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

21%
Ingen 

betydning

33%
Lille 

betydning

9%
Stor 

betydning

37%
Nogen 

betydning

Har bæredygtighed betydning?

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet? Excl. ved ikke2.438 
(mar & jun)
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FORSTÅELSE AF BÆREDYGTIGHED

Det er især en bæredygtig og miljøvenlig 
produktion, som ligger forbrugerne på 
sinde i forhold til bæredygtighed: Det er 
vigtigst for halvdelen af de 
internethandlende, mens 4 ud af 10 (40%) 
peger på reduceret emballage som det 
væsentligste. Dette kan være udtryk for, at 
emballage og bæredygtig produktion ofte 
er mere synlig for forbrugeren (fx i form af 
mærkningsordninger), og således oplever 
forbrugeren selv i højere grad at være en 
grøn forbruger, end hvis leveringen har 
været miljøvenlig.

Hos forbrugerne er der især 
fokus på bæredygtig produktion.

12%

40%

48%

Hvilken type bæredygtighed er vigtigst?

At produktet er produceret 
miljøvenligt og bæredygtigt

At levering/transport 
er miljøvenlig

At produktets emballage 
og transportemballagen er 

begrænset

51%

43%

48%

49%

51%

37%

46%

43%

39%

34%

12%

11%

9%

12%

16%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

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

1.861
(mar & jun)
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NPS
• Mest benyttede netbutikker
• Kundetilfredshed i varekategorier
• Tilfredshed på mest benyttede butikker
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20 MEST BENYTTEDE NETBUTIKKER

Zalando er suverænt den største spiller på 
det danske e-handelsmarked, og har i første 
halvdel af 2021 stået for 5,3% af alle handler 
på nettet. Således er Zalandos markedsandel 
steget med mere end 25% fra første halvdel 
af 2020 til første halvdel af 2021. Matas, 
nemlig.com og Elgiganten er ligeledes alle 
vokset gevaldigt fra første halvår 2020 til 
første halvår af 2021, mens H&M og Just-East 
tager et dyk i markedsandel.

Hjemmeprojekterne har ikke stået 
stille under Corona, og både Jem & 
Fix, Coolshop samt Power er røget 
ind på top 20 over de mest 
anvendte netbutikker.

5,3%

2,6%

2,5%

1,8%

1,6%

1,3%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

4,0%

2,1%

2,1%

1,2%

1,6%

2,1%

1,1%

1,1%

1,6%

0,8%

0,8%

1,1%

0,9%

0,6%

0,7%

Zalando

Matas

Nemlig.com

Elgiganten

Coop.dk

H&M

Saxo.com

Bilka.dk

Just-Eat

jem & fix

Proshop

DSB

Magasin

Amazon

Boozt

Med24

Power

Coolshop

zooplus

Asos

2021 (1. halvår) 2020 (1. halvår)

Hvad er navnet på den butik du senest handlede i på internettet? 
Målt på andel handler. Varer, der er returneret, kan tælle med i oversigten.

2021: 7.352
2020 7.428

Ny i 2021

Ny i 2021

Ny i 2021

Ny i 2021
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NPS EFTER VAREKATEGORI

Topscorer på NPS i første halvår af 
2021 er kategorien Tøj, sko og 
accessories. Hele 54% af kunderne i 
kategorien kan optræde som 
promoters for de netbutikker, de 
handler i. Dagligvarer kommer lige 
efter og har næsten samme andel 
promoters.

Kategorien Spil og legetøj har den 
laveste NPS-score og har som den 
eneste kategori en negativ score. 

41% af alle netkunder vil 
anbefale netbutikken for 
deres seneste køb til andre. 
Det er et fald på 2% fra året 
før.

15%

15%

18%

23%

21%

19%

21%

20%

25%

26%

23%

21%

25%

27%

26%

30%

28%

27%

31%

31%

32%

31%

21%

32%

38%

34%

37%

31%

27%

37%

41%

35%

32%

35%

28%

32%

38%

39%

54%

53%

52%

56%

47%

43%

45%

43%

44%

46%

41%

38%

40%

41%

39%

43%

39%

35%

30%

Tøj, sko og accessories

Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje

Ting til kæledyr

Rejser

Take away / restaurant

Hobby, foto og kontor

Sports- og fritidsudstyr

Babyudstyr

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Bolig, have og

Gavekort eller deals

Bøger og magasiner

Auto-, både- og cykeludstyr

Elektronik og hvidevarer

Hverdagstransport

Digital underholdning

Computer, smartphones osv

Spil og legetøj

Detractors Passives Promoters

NPS

39

38

34

33

26

24

23

22

20

19

18

17

15

14

13

13

11

8

-1

7.352 Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller kollegaer?
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Zooplus tager førstepladsen i NPS 2021 
med en NPS-score på 67 point, skarpt 
efterfulgt af Asos med 66 point.  
Zooplus har 78% promoters og Asos
har 72%. 

Til sammenligning er den 
gennemsnitlige NPS på 25. I den anden 
ene af skalaen ligger elektronik og 
hvidevarer, repræsenteret af Power og 
Elgiganten. 

Zooplus skiller ud: 4 ud 5 
forbrugere vil anbefale 
virksomheden til andre.

11%

5%

4%

8%

9%

8%

13%

12%

14%

15%

17%

16%

22%

21%

20%

18%

22%

24%

29%

44%

11%

23%

31%

25%

29%

32%

30%

34%

35%

35%

34%

41%

32%

34%

38%

42%

39%

40%

44%

33%

78%

72%

65%

67%

63%

61%

57%

54%

52%

51%

49%

43%

46%

45%

42%

40%

40%

36%

27%

23%

zooplus

Asos

H&M

Med24

Magasin

Zalando

Matas

Nemlig.com

Proshop

Saxo

Coolshop

Just-Eat

Bilka.dk

Amazon

Boozt

DSB

Coop.dk

jem & fix

Elgiganten

Power

Detractors Passives Promoters

NPS over de 20 mest 
sælgende webbutikker 

NPS

67

66

61

59

54

53

44

42

38

36

32

27

25

24

22

21

18

12

-2

-22

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, 
venner eller kollegaer?7.352
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Betaling på 
nettet
• Betalingsmidler på nettet
• Betalingsform og kort
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BETALINGSFORM OG -KORT
Betaling med app fortsætter med at stige og udgør nu hver cirka 3 ud af 10 betalinger på nettet. Således er 
brugen af mobilbetaling steget med knap 50% fra første halvår 2020 til første halvår 2021. Betaling med 
kort er faldet nogenlunde tilsvarende, mens andre betalingsmåder holder et nogenlunde stabilt niveau. 

56,9%

29,5%

3,8%

3,5%

2,0%

2,0%

1,7%

0,6%

66,0%

19,8%

4,1%

3,6%

2,1%

1,8%

1,7%

0,9%

Betalingskort / kreditkort

Mobilapp (smartphone)

PayPal

Via netbank

Faktura

Bestilt online, betalt i butik

Andet

Via afbetalingsordning

Betalingsform

56,7%

16,9%

10,7%

10,5%

2,3%

1,8%

58,9%

16,5%

9,7%

9,4%

2,9%

1,3%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

MasterCard/Maestro (Debitkort)

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

Visa Electron

Forbrugsforeningskort

Anvendte betalingskort/kreditkort

2021 (1. halvår) 2020 (1. halvår)

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

7.352
4.222
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Mobil- og kortbetaling er lige ved 
hånden og foretrækkes. Fortsat et 
potentiale for mobilbetaling.

57%

30%

4%

4%

2%

2%

51%

36%

8%

3%

1%

1%

Betalingskort / kreditkort

Mobilbetaling

PayPal

Netbank

Faktura

Bestilte på nettet, betalte i butikken

Har købt med

Foretrækker

Anvendte vs foretrukne betalingsmiddel?

7.352
2.404

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet? Excl. Andet
Hvordan foretrækker du at betale på internettet? Excl. Andet
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Devices
• Enheder til søgning og køb 
• Udvikling i brug af enheder
• Befolkningsgruppernes brug af enheder
• Varegrupper og enheder
• Handelshyppighed med mobile enheder
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Research til 6 ud af 10 køb på nettet 
(59%) foretages nu på mobile enheder.
Cirka hver tiende forbruger hopper 
imidlertid fra tabletten eller 
smartphonen og over på desktoppen, 
når selve købet skal foretage. Således er 
det cirka halvdelen (51%) af alle køb 
foretaget på nettet, som sker på mobile 
enheder.

Halvdelen af alle køb på nettet 
foretages på mobile enheder 
(smartphones og tablets).

1%

17%

42%

40%

1%

16%

35%

47%

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

7.352

Andet
inkl. Smart TV og spillekonsol

TabletDesktop Smartphone

Søgning Køb

ENHEDER TIL SØGNINGER OG ENHEDER TIL KØB 
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DEVICES: UDVIKLING 

Smartphones vinder fortsat hurtigt 
terræn for både søgninger og køb på 
internettet. 

I dag bruger mere end hver tredje 
forbruger deres smartphone til at handle 
online, mens det blot var cirka hver 
fjerde tilbage i 2019. 

Udviklingen indikerer, at tablets har 
peaket i popularitet, men at de dog 
holder et nogenlunde stabilt niveau. 

Brug af desktop til e-handel er for 
nedadgående.

Hvert tredje køb på nettet er 
foretaget med en smartphone. 

40%

42%

17%

43%

37%

16%

45%

33%

17%

47%

35%

16%

50%

32%

16%

54%

27%

16%

Først søges der… … Og så handles der
Foretog søgning for seneste køb på en… Foretog køb for seneste køb på en …

Tablet

Desktop

Smartphone

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», «spilkonsoller» og «smart-TV»

7.352

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019

2021 (1. halvår)

2020 (1. halvår)

2019
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ENHEDER TIL SØGNING

Valg af enhed afhænger væsentligt af 
varekategorien. 62% af søgningerne på 
babyudstyr stammer fra brug af 
smartphones.

Derimod bliver 49% af kategorien bøger 
og magasiner søgt frem ved brug af 
desktops.

Højdespringeren er babyudstyr og take
away, som 7 ud af 10 gange bliver søgt på 
ved brug af mobile devices.

Generelt set anvender 
forbrugeren mest smartphones 
til at finde frem til varen på 
nettet.

26%

28%

28%

32%

34%

35%

38%

39%

39%

39%

43%

44%

46%

46%

46%

47%

48%

48%

49%

62%

59%

54%

61%

50%

47%

41%

40%

40%

42%

38%

37%

32%

37%

39%

35%

31%

32%

31%

8%

12%

15%

7%

15%

16%

18%

21%

19%

17%

19%

19%

20%

18%

9%

16%

20%

20%

18%

Babyudstyr

Take away / restaurant

Gavekort eller deals

Hverdagstransport

Tøj, sko og accessories

Spil og legetøj

Sports- og fritidsudstyr

Rejser

Ting til kæledyr

Personlig pleje

Kultur og oplevelser

Bolig og have

Hobby, foto og kontor

Auto-, både- og cykeludstyr

Digital underholdning og software

Dagligvarer, mad og drikke

Computere, Smartphones mv.

Elektronik og hvidevarer

Bøger og magasiner

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

7352 

TabletSmartphoneDesktop Andet
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ENHEDER TIL KØB

Selvom købsresearch i stor udstrækning 
mest foretages på mobile enheder, er 
der en række varekategorier, hvor 
balancen mellem desktop og mobil 
enhed tipper til fordel for desktoppen, 
når selve købes skal foretages.

Dvs. at en del forbrugere, hopper over på 
desktoppen, når selve købet skal 
foretages til trods for, at de har lavet 
deres research på en smartphone eller 
tablet. 

Det gælder især varegrupper med lidt 
dyrere produkter såsom computere og 
elektronik, men gælder også køb af 
bøger og magasiner. 

30%

31%

32%

33%

39%

41%

45%

45%

45%

48%

49%

50%

51%

53%

53%

54%

55%

58%

61%

55%

53%

62%

46%

39%

42%

37%

37%

34%

35%

28%

31%

29%

29%

28%

24%

26%

23%

23%

12%

9%

3%

14%

17%

16%

15%

17%

18%

9%

21%

17%

19%

18%

17%

17%

17%

17%

16%

Take away / restaurant

Babyudstyr

Hverdagstransport

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr

Tøj, sko og accessories

Spil og legetøj

Personlig pleje

Sports- og fritidsudstyr

Digital underholdning og software

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Dagligvarer, mad og drikke

Bolig, have og blomster

Auto-, både- og cykeludstyr

Rejser

Computer, smartphones osv.

Hobby, foto og kontor

Elektronik og hvidevarer

Bøger og magasiner

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

7.352

TabletSmartphoneDesktop Andet

7%
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MOBILE ENHEDERS BRUG I BEFOLKNINGSGRUPPER

Søgning Køb Søgning Køb Søgning Køb

De unge 42% 52% 52% 41% 4% 4%

Singler og par 39% 48% 46% 38% 10% 11%

Børnefamilier 26% 33% 58% 52% 12% 13%

Midaldrende 43% 49% 30% 26% 24% 23%

Pensionister 52% 58% 15% 13% 30% 28%

Mand 48% 54% 34% 28% 15% 15%

Kvinde 32% 39% 47% 41% 17% 17%

Børnefamilierne, er dem, som i størst 
grad er hoppet over på mobilen - både 
til søgninger og køb på nettet. Både de 
unge og singler og par anvender også i 
forholdsvis ofte mobilen, men har 
tendens til at gå over til PC’en for at 
udføre selve købet. 
Tallene viser desuden, at brug af tablets 
er et generationsspørgsmål. Mens de 
unge knapt anvender tablets, bruger 
cirka hver fjerde (24-30%) af de 
midaldrende og pensionisterne tablets 
til både søgninger og køb på nettet. 

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)

7.352
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Levering og 
returnering
• Udvikling i leveringsmetode
• Leveringsmetode og befolkningsgrupper
• Returnering: Hvad & hvem
• Årsag til besværlig returnering
• Hvilke varer returneres
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LEVERING

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arbejdsplads (2%)

Privatadresse (45%)

Pakkeautomat (6%)

Netbutikkens adresse (11%)

Pakkeshop (36%)

Andet (1%)

Hvilken leveringsform har du valgt? 
(Excl. Husker ikke & Downloader/får sendt på mail)7.352

Tendensen har over en række år været, at 
flere og flere selv klarer ”last mile” for 
levering. I løbet af 2020 (og ifm. corona) 
steg levering til døren lidt, men denne 
tendens ser allerede nu ud til at aftage. 

Selvhentning på netbutikkens adresse er 
imidlertid steget markant de sidste par år. 
Mens blot 3% onlinehandler i 2018 blev 
hentet på netbutikkens adresse, gælder 
dette nu 11%. 

En tendens, som formodentligt er hjulpet 
på vej af øget udbud af Click & Collect og 
bedre omnichannel i lys af corona.

Over hver tiende køb på nettet 
afhentes nu på netbutikkens 
adresse.

(1. halvår)

Selv-hent

Levering

Levering af onlinekøb
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I 2021 ses en fortsat udligning mellem 
unge og pensionister. De unge får i 
højere grad for leveret til deres 
privatadresse (45%), og pensionisterne 
får leveret til pakkeshops (35%). De unge 
viser sig som de mest kritiske, idet de 
returnerer flest varer. De fleste 
returneringer er imidlertid kun delvise 
returneringer.

45% 46%
42% 43%

49%

1% 2%
2% 2%

36% 35%
38% 39%

35%

7%
11% 11%

12% 12%
11%

6% 7% 4% 4%

12%
6% 5% 2% 1%

5%

3% 2%
1% 2%

De unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister

Hvilken leveringsform har du valgt? 
(Excl. Husker ikke & Downloader/får sendt på mail)6.392

Levering / Returnering af fysiske varer

Arbejdsplads

PrivatadressePakkeautomat

Netbutikkens adresse

Pakkeshop

Selv-hent

Levering

Fuld Returnering

Delvis returnering

Returnering

LEVERING OG RETURNERING 
HOS BEFOLKNINGSGRUPPER
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Forkert størrelse

Levede ikke op til mine forventninger

Varen var ødelagt

Fortrudt køb

Forkert vare leveret

Andet

De internethandlende beholder i stor stil 
de varer, som de køber på nettet.

Blot 6% af købene returneres helt eller 
delvist, hvormed niveauet for ordrer som 
er blevet sendt retur i 2021 er det samme 
som i 2020. Flere forbrugere har dog haft 
besværlige oplevelser med returnering i 
2021 end i 2020. Halvdelen (50%) af de 
varer, som sendes retur skyldes, at varen 
ikke passer, mens skuffelse over, at 
varen ikke lever op til forventningerne er 
årsag til hver femte returnering (21%).

Returnering  af varer skyldes 
primært forkert størrelse eller 
skuffede  forventninger.

RETURNERING

50%

21%

12%

9%

8%

2%

94%
Beholder 

hele ordren
4%

Leverer dele 
af ordren 
tilbage

2%
Leverer alt 

tilbage

Hvorfor?

Hvor meget 
beholdes?

Beholdte du varen/varerne du købte?
Hvad var den primære årsag til, at du returnerede eller vil returnere varerne?
Hvor nemt eller besværligt synes du det varer at returnere varen/varerne? 

4.926
273 (returnerede 
helt eller delvist)

4% 2%

18%
10%

31%

30%

29%

30%

18%
28%

2021 2020

Nemt

Meget nemt

Hverken eller

Besværligt

Meget besværligt

(1. halvår) (1. halvår)

Hvordan opleves 
returnering?
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19%
af forbrugerne har 
beholdt en vare, 
som de egentligt 
ville have returneret.

Hvorfor?

Beholdte varetyper, som forbrugerne ville have returneret

Årsager til at beholde varer, som forbrugerne ville have returneret

Hvad?

Har du inden for de seneste 6 måneder prøvet at beholde en vare, du har 
bestilt på internettet, selvom du egentlig ville returnere den?  Hvorfor 
endte du med at beholde den? Hvilken af nedenstående kategorier 
tilhørte varen? 

202 (Marts & 
september)

Gad ikke bruge tiden

For dyrt

Kunne ikke betale sig (billigt køb)

Ingen returlabel i pakken

Glemte det

Svært at indpakke varen ordentligt

Usikkerhed om modtageradresse

Langt til nærmeste posthus

40%

32%

20%

17%

14%

9%

8%

3%

Tøj, sko og accessories

Sports- og fritidsudstyr

Elektronik og hvidevarer

Personlig pleje og kosmetik

Bolig og have

Computer, smartphones mv.

Dagligvarer

Ting til kæledyr

Hobby, kontor og foto

Bøger og magasiner

Spil og legetøj

Baby- og småbørnsudstyr

Auto, båd og cykel

Rejser

Take away / fast food

56%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%
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E-HANDEL I 
UDLANDET

• Danskernes e-handel i udlandet
• Årsager til handel i udlandet
• Udenlandske butikkers branding som 

danske
• Udenlandsk konkurrence i kategorier
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32% af danskernes handler og ca. 26% af 
danskernes forbrug havner i en 
udenlandsk netbutik. Formentlig mange 
små digitale køb trækker andelen højere 
op på handler end på forbrug. Forbruget i 
de udenlandske netbutikker er dermed 
faldet ca. 2%-point ift. første halvår 2020.

Danskernes udenlandshandel på nettet 
sker især hos de nærmeste nabolande,  
Tyskland og Sverige, hvor lidt over 
halvdelen af de udenlandske nethandler 
foretages. England mister terræn og går 
fra 19% til 14% af handlerne.

Halvdelen af danskernes uden-
landshandel går til nabo-
landene Tyskland og Sverige.

Fordeling af 
udenlandshandel

E-HANDEL I UDLANDET

Tyskland 29%

Sverige 23%
USA 16%

England 14%

Kina 8%

Norge 3%

Frankrig 2% Andet land 5%

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

7.352
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UDENLANDSK KONKURRENCE 
I VAREKATEGORIER

Overordnet beskriver danske netkunder, 
at de på tværs af varekategorier handler 
klart størstedelen af deres netkøb i 
danske netbutikker. 

Dette udsagn må dog læses med 
forbehold, idet der blandt mange 
danskere eksisterer en del forvirring 
omkring netbutikkernes tilhørsforhold, 
og at især udenlandske netbutikker ofte 
opfattes som danske. Således er 
andelen af handler foretaget i 
udenlandske netbutikker højere end det 
fremgår af grafen.

Mindst hver fjerde handel på 
Tøj, sko & accessories foretages 
i udenlandske netbutikker. 

50%

24%

26%

19%

13%

15%

13%

14%

13%

10%

10%

9%

7%

7%

5%

4%

7%

6%

4%

3%

6%

3%

3%

1%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

43%

70%

70%

79%

81%

83%

84%

85%

85%

87%

87%

89%

91%

92%

94%

95%

95%

96%

Digital underholdning og software

Tøj, sko og accessories

Ting til kæledyr

Hobby, foto og kontor

Rejser

Sports- og fritidsudstyr

Computer, smartphones mv.

Auto-, både- og cykeludstyr

Bøger og magasiner

Spil og legetøj

Personlig pleje

Elektronik og hvidevarer

Gavekort eller deals

Bolig og have

Baby- og småbørnsudstyr

Dagligvarer, mad og drikke

Kultur og oplevelser

Take away / restaurant

Udland Ved ikke Danmark

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?6.985 

I hvilke lande handler danske netkunder?
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Udvalg og pris er to afgørende faktorer for at handle i en udenlandsk netbutik. For 
hver femte forbruger er netbutikkens nationalitet dog ikke noget som tillægges stor 
refleksion.

Hvorfor handle i en udenlandsk netbutik?

22% 21%
19%

17%
15%

2%
4%

Jeg tænkte ikke
nærmere over
netbutikkens
nationalitet

Varen kan kun fås i
en udenlandsk

netbutik

Jeg sparer penge
ved at handle i en

udenlandsk
netbutik

Jeg er fast kunde i
denne netbutik

Netbutikkens
udvalg matcher

mine ønsker

Netbutikken giver
bedre service

Anden årsag

943 (har handlet i en 
udenlandsk netbutik)

Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk 
internetbutik?
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Mere end hver 
tredje onlinehandel, 
som danske 
forbrugere 
foretager i udlandet
er køb af 
tøj, sko og 
accessories.

0,5% Baby- og småbørnsudstyr

0,5% Kultur & oplevelser

0,5% Gavekort & deals

3% Bøger & magasiner

3% Rejser

1% Spil & lejetøj (fysisk)

2% Auto-, båd- & cykeludstyr

2% Take away/ restaurant

4% Computer, smartphone, tablet

2% Dagligvarer, mad & drikke

5% Bolig & have

4% Andet

4% Elektronik & hvidevarer

5% Sports- og fritidsudstyr

4% Ting til kæledyr

5% Hobby, foto & kontor

I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
(Respondenter, som har svaret ”kender ikke nationalitet for netbutik” medregnes 
som køb foretaget i udenlandske netbutikker.)

1.138 (seneste 
onlinekøb foretaget i 
udenlandsk netbutik)

35%
Tøj, sko & 

accessories

12%
Digital 

underholdning 
& software 7%

Personlig 
pleje

Danskernes 
udenlandshandel 

fordelt på 
varegrupper
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27%

20%

19%

16%

11%

4%

3%

Tænkte ikke over
netbutikkens nationalitet

Er fast kunde i netbutikken

Netbutikkens udvalg
matcher mine ønsker

Varen kan kun fås i en
udenlandsk netbutik

Varen er billigere i en
udenlandsk netbutik

Anden årsag

Netbutikken giver bedre
service

34%

18%

16%

13%

7%

7%

5%

Varen kan kun fås i en
udenlandsk netbutik

Tænkte ikke over
netbutikkens nationalitet

Netbutikkens udvalg
matcher mine ønsker

Er fast kunde i netbutikken

Varen er billigere i en
udenlandsk netbutik

Netbutikken giver bedre
service

Anden årsag

34%

23%

20%

14%

9%

Varen er billigere i en
udenlandsk netbutik

Varen kan kun fås i en
udenlandsk netbutik

Er fast kunde i netbutikken

Tænkte ikke over
netbutikkens nationalitet

Netbutikkens udvalg
matcher mine ønsker

Netbutikken giver bedre
service

Anden årsag

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

321 (Tøj, sko & accessories)
82 (Digital underholdning og software)
75 (Personlig pleje)

Tøj, sko og accessories Digital underholdning og software Personlig pleje

ÅRSAGER TIL UDENLANDSK NETHANDEL



Copyright @ Dansk Erhverv 2021   Side  73

100%

77%

69%

39%

32%

22%

1%

2%

1%

1%

1%
1%

1%

1%

7%

4%

11%

6%

2%

10%

6%

6%

2%
3%

2%

1%
1%

1%

1%

16%

27%

50%

62%

76%

89%

92%

93%

97%

97%

98%

98%

98%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

Amazon

Asos

zooplus

Zalando

Boozt

H&M

Just-Eat

Power

Elgiganten

Magasin

Jem & fix

Proshop

Nemlig.com

Matas

Saxo

Coolshop

Coop.dk

DSB

Bilka.dk

Med24

Landet butikken hører til ifølge kunden Udlandet Ved ikke

Tror butikken 
hører til i 
Danmark

50%
Tror at 

Zalando er 
dansk

62%
Tror at 

Boozt er 
dansk

76%
Tror at 
H&M er 
dansk

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

7.352 Hvilket land hører den pågældende netbutik til i?
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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 befolkningsgruppers besvarelser og udviklingen i de 5 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+)

Vi grupperer desuden forbrugerne i fem segmenter efter deres relation til teknologi 
(teknologiparathed). Her er de opdelt efter deres svar på ” Hvilke af følgende udsagn 
beskriver bedst din relation til ny teknologi?” 

• Innovators: Det er vigtigt for mig at være blandt de første til at prøve ny teknologi -
også selvom det måske ikke altid viser sig at være en god investering

• Early adopters: Jeg kan gode lide at prøve ny teknologi – og jeg gør mit, for at få 
andre til også at prøve det.

• Early majority: Jeg prøver gerne ny teknologi – men først når jeg ved, at det kan være 
en fordel for mig

• Late majority: Jeg holder mig til den teknologi jeg kender, og prøver først ny 
teknologi, når jeg er helt sikker på, at der ikke er nogen risiko ved det (og at det er en 
fordel for mig)

• Laggards: Jeg går først over til ny teknologi, hvis det er en absolut nødvendighed

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 køb, der er i frisk 
erindring hos forbrugerne. Estimater for e-handlen sker således 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.

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.

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). Svarene er derfor repræsentative for e-handlende danskere.

Vi arbejder konstant med at forbedre analysen. I den forbindelse er fx antallet af 
hovedkategorier justeret i 2021 og IT& Tele er omdøbt til Computer/Smartphone/Tablet 
etc. for bedre at afspejle indholdet.

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 Dansk Erhvervs e-
handelsanalyse vil vi kunne hjælpe dig – kontakt Dansk Erhverv for et uforpligtende 
tilbud på analysens forbrugerdata.

Senior Analytiker
Simon Bjerremann
T: +45 72255611
E: sib@danskerhverv.dk

mailto:sib@danskerhverv.dk
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Dansk Erhverv e-handelsanalyse 

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/

Dansk Erhverv Digital Handel

Slotsholmsgade 1, Børsen

1217 København K

T: +45 3374 6400

E: info@danskerhverv.dk

www.danskerhverv.dk

Kontaktpersoner:

Senior Analytiker Chefkonsulent

Simon Bjerremann Henrik Theil

T: +45 72255611 T: +45 20965667

E: sib@danskerhverv.dk E: het@danskerhverv.dk

Yderligere informationer

Analysen er gennemført af Wilke for Dansk Erhverv

Analysen er gennemført i partnerskab med PostNord

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/
mailto:sib@fdih.dk
mailto:het@danskerhverv.dk

