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1.224
respondenter

Oktober 2021

Singler og par har markant 
større købsintentionen Black 
Friday i 2021 ift. 2020.

20% af de forbrugerne, der 
forventer at handle Black 
Friday, vil bruge mere end 
5.000 kroner på tilbuddene.

De unge forbrugeres villighed 
til at udskyde køb i ifm. Black 
Friday er faldet med 17%-
point fra 2020.

I oktober finder det højeste 
gennemsnitskøb sted i  
kategorien Rejser, med et 
beløb på 2.487 kr. 

Personlig pleje topper i 
oktober måned listen, når det 
kommer til kundetilfredshed.

Knap halvdelen af danskerne 
(46%) e-handlede i løbet af 
den seneste uge i oktober.

Tøj, sko og accessories står for hver 
6. handel og brugte krone i oktober.

Black Friday er blevet en fuldt 
etableret handelsdag, som stort set 
samtlige forbrugere kender.

Knap hver tredje (32%) køb 
blev i oktober betalt med app.

Der er i højere og højere grad 
tilslutning til Singles Day som 
koncept.
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Generelt om 
e-handel
• Handelshyppighed & anvendt enhed
• Andel af forbrug 
• Handler ad hoc
• Gennemsnitspriser 

E-handelsanalyse, oktober 2021
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Danskere: Hvor ofte handler du generelt på internettet? 

46% af danskerne handlede i løbet af den 
seneste uge i oktober – niveauet er 2 -
3%-point lavere end september/oktober 
2020. 70% af danskerne handler generelt 
online mindst en gang månedligt og 
andelen er ca. 4% lavere end niveauet var i 
første halvår af 2021.

Smartphone bruges ved 37% af handlerne 
i oktober – lidt over niveauet i oktober 
2020. PC & Mac står for 45% og er fortsat 
den mest brugte enhed ved online køb.

Knap halvdelen af danskerne 
(46%) e-handlede i løbet af den 
seneste uge i oktober.

HANDELSHYPPIGHED OG ENHED 

1.224

2.734

Hvordan foretog du dit seneste køb på internettet? (excl. spillekonsol mm).

37,2%

14,9%

45,4%

34,6%

14,3%

48,1%

Smartphone Tablet PC, Mac (desktop)

okt-21 okt-20

1,4%

7,6%

8,5%

28,1%

24,1%

17,4%

11,3%

1,7%

Generel handelsfrekvens online

Dagligt

Flere gange om ugen

En gang om ugen

Flere gange om måneden

En gang om måneden

En gang hver tredje måned

Sjældnere

Aldrig
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FORBRUG PR. KATEGORI PR. MÅNED - ABONNEMENT

Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online? 
Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned? 
Excl. bil & forsikring. 

1.224

Streaming og internet er de mest anvendte digitale abonnementstjenester. På forbrug er TV-pakker dog 
marginalt størst. Serviceydelser & digitale tjenester er klart større end fysiske varer på abonnement. 

89%

86%

73%

64%

35%

18%

17%

16%

13%

10%

8%

6%

2%

Internet

Streamingtjenester

Telefoni

Tv-pakke

Transport (fx Rejsekort)

Træning på abonnement

Magasiner/aviser

Velgørenhed, løbende træk

Måltidskasser

Online gaming og betting

Personlig pleje

Dagligvarer, mad og drikke

Andet

Andel med digitalt tegnet abonnementet

17%

17%

14%

12%

11%

8%

5%

5%

4%

3%

3%

1%

1%

Tv-pakke

Internet

Telefoni

Streamingtjenester

Transport

Måltidskasser på abonnement

Dagligvarer, mad og drikke

Træning på abonnement

Velgørenhed

Magasiner/aviser

Online gaming og betting

Personlig pleje på abonnement

Andet

Andel af forbrug
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Tøj, sko og smykker er igen den største 
kategori i oktober, både målt på andel af 
handler og andel af forbrug. Rejser når 13% 
og er dermed fortsat på et klart lavere 
niveau, end kategorien havde før corona. 

Elektronik og hvidevarer når 11% af 
forbruget, mens computer, smartphones 
og tablets kun når 6% efter en stærk 
september, hvor andelen var 14%. 

Dagligvarer, mad og drikke når sammen 
med Takeaway 15% af handlerne og 8% af 
forbruget. 

Tøj, sko og accessories står 
for hver 6. handel og brugte 
krone i oktober

7%

8%

9%

17%

3%

2%

3%

5%

5%

3%

3%

6%

6%

3%

3%

2%

4%

4%

4%

2%

5%

3%

5%

17%

2%

4%

2%

8%

11%

6%

2% 13%

6%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

Dagligvarer, mad og drikke

Takeaway / restaurant

Personlig pleje, kosmetik, medicin…

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 osv.

Spil og legetøj (fysiske)

Rejser

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr inklusiv foder

Babyudstyr/ting til småbørn u. 3 år

Hverdagstransport og parkering

Digital underholdning og software…

Bøger og magasiner (e- og fysiske)

Andet

Andel af handler og forbrug – ad hoc køb
FORBRUG OG HANDLER, AD HOC KØB

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet indenfor den seneste uge? 
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af følgende kategorier inden for den 
seneste uge? 

1.224

Andel af 
forbrug

Andel af 
handler
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Gennemsnitsforbruget pr. handel var i 
oktober på 658 kr. 

Rejser er tilbage øverst på listen med et 
gennemsnitskøb på 2.487 kr. 

4 andre kategorier har gennemsnitskøb 
over 1.000 kroner, men for computer, 
smartphones, tablets mv. er niveauet 
næsten halveret fra september måneds 
rekord. Laveste gennemsnitskøb er 228 
kr. i kategorien Digital underholdning og 
software.

Rejser ligger højest i oktober  
med gennemsnitskøb på 2.487 
kr. 

GENNEMSNITSPRISER I oktober

1.224 Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet, inkl. fragt mm.?

2.487 kr.

2.023 kr.

1.775 kr.

1.545 kr.

1.279 kr.

810 kr.

742 kr.

698 kr.

664 kr.

578 kr.

562 kr.

476 kr.

463 kr.

456 kr.

411 kr.

321 kr.

314 kr.

247 kr.

228 kr.

Rejser

Elektronik og hvidevarer

Computer, smartphones, tablets osv.

Auto-, både- og cykeludstyr

Bolig, have og blomster/planter

Tøj, sko og accessories

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Dagligvarer, mad og drikke

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år

Ting til kæledyr inklusiv foder

Sports- og fritidsudstyr

Spil og legetøj (fysiske produkter)

Hobby, foto og kontor

Gavekort eller deals

Personlig pleje, kosmetik, medicin osv.

Bøger og magasiner (fysiske og…

Takeaway / restaurant

Hverdagstransport og parkering

Digital underholdning og software…

Gennemsnitskøb denne måned
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Betaling på 
nettet
• Betalingsform og kort

E-handelsanalyse, oktober 2021
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Godt halvdelen af betalingerne (53%) i 
oktober blev foretaget med betalingskort. 
App betalinger stod for 32% af 
betalingerne, hvilket er en stigning på 
11%-point ift. oktober 2020.

Dankort og Visa/Dankort er fortsat de 
mest anvendte kort, når det drejer sig om 
kortbetalinger, men andelen er faldet ift. 
2020. Mastercard-varianterne når ca. 
21% i oktober og ligger 1%-point under 
oktober 2020. 

Knap hver tredje (32%) køb blev 
i oktober betalt med app.

BETALINGSFORM OG -KORT

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?
Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du? (Excl. husker ikke)

1.224/680

67%

21%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

53%

32%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

Betalingskort / kreditkort

Betalingsapp

PayPal

Netbank

Faktura

Betalte i butikken

Andet

Afbetalingsordning

okt-21

okt-20

Betalingsform

59%

15%

10%

12%

1%

3%

1%

55%

19%

10%

11%

2%

1%

2%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

Mastercard/Maestro (Debitkort)

Husker ikke

Visa Electron

Forbrugsforeningskort

Betalings-/kreditkort (dvs. excl. andre betalingsformer

okt-21

okt-20
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NPS

E-handelsanalyse, oktober 2021
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16%

19%

15%

22%

17%

19%

21%

27%

21%

30%

30%

28%

39%

25%

37%

35%

33%

25%

42%

32%

55%

53%

46%

53%

46%

47%

46%

48%

37%

38%

Personlig pleje

Tøj, sko & accessories

Dagligvarer

Rejser

Hobby, foto & kontor

Sports- & fritidsudstyr

Kulturoplevelser & Fornøjelser

Elektronik & hvidevarer

Take away / restaurant

Bolig & have

Detractors Passives Promoters

NPS EFTER VAREKATEGORI
NPS

I hvilken varegruppe lavede du dit seneste køb?
Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, 
venner eller kollegaer?

973

Kategorien Personlig Pleje ligger i 
oktober måned nummer 1 på listen 
over netbutikker, som forbrugerne vil 
anbefale til familie, venner eller 
kollegaer. Kategorien har en NPS på 
39. Nummer 2 på listen er igen
Tøj, sko og accessories, der når en 
NPS på 33, sammenlignet med 39 for 
september måned.  
Bolig & Have scorer den laveste NPS 
på 7.

Personlig pleje topper i 
oktober måned listen, når det 
kommer til kundetilfredshed. 

39

33

31

30

29

7

28

25

20

8
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Forbrugernes 
forventninger

E-handelsanalyse, oktober 2021

• Forbrugernes forventninger til e-handel
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Forbrugernes forventninger til deres e-handel de næste 12 måneder

I oktober er e-forbrugernes forventninger til de kommende 12 måneders e-handelskøb relativt positive. Andelen, der forventer 
at købe mere de næste 12 måneder, er på 13%, mens 8% forventer at købe mindre. Netto mener 5% dermed, at de vil e-handle
mere de kommende 12 måneder, end de har gjort de seneste 12. Gennemsnitligt har der været 10,4% netto positive de seneste 
12 måneder, men andelen af ”netto positive” har været under 10% siden marts. 26% mener desuden, at de har handlet mere 
online de seneste 12 måneder sammenlignet med tidligere (netto positive).

1%
9%

76%

13%

2%3% 5%

77%

14%

2%2%
6%

80%

12%

1%

Meget mindre Mindre Hverken/eller Mere Meget mere

aug-21 sep-21 okt-21

Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle 
mere eller mindre på internettet de næste 12 måneder?

1.224
(seneste måned)
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Black Friday
• Kendskab og købsintention
• Købsintention hos befolkningsgrupper
• Købsintentioner: Fysiske butikker vs netbutikker
• Villighed til at udskyde køb
• Varegrupper
• Forbrugsforventninger
• Årsager til ikke at ville handle på Black Friday
• Forstå forbrugeren, der ikke vil handle på Black Friday
• Singles Day

E-handelsanalyse, Oktober 2021

Månedens fokus:
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KENDSKAB OG KØBSINTENTION 

Der er sket meget siden 2015, hvor cirka 
2 ud af 3 forbrugere kendte til Black 
Friday, til i dag, hvor næsten alle hyppige 
onlinekunder kender til handelsdagen. 
Blandt den danske befolkning er det dog 
”kun” 96%, der kender til Black Friday. 

Det udbredte kendskab gør sig 
gældende på tværs af forbrugergrupper, 
fra unge til pensionister. 4 ud af 10 (43%) 
af de onlinehandlende planlægger køb 
ifm. Black Friday. 

Black Friday er nu en meget 
etableret handelsdag, som stort 
set alle forbrugere kender.

100%98%97%95%95%

87%

68%

43%
35%34%

30%29%
24%

16%

2O21202020192018201720162015

Kender du, eller har du hørt om Black Friday, som i år ligger d. 26. november? 
Forestiller du dig, at du vil købe Black Friday tilbud i år?

1.224 
onlinekunder

Planlægger køb (af alle)Kendskab til Black Friday

Onlinekundernes forhold til Black Friday
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KØBSINTENTION HOS BEFOLKNINGSGRUPPER

Selvom kendskabet til Black Friday er 
udbredt på tværs af befolkningsgrupper, 
er der væsentlige forskelle på, hvilke 
befolkningsgrupper som planlægger at 
handle på Black Friday. 56% af 
børnefamilierne forventer at handle og 
niveauet er næsten det samme for de 
unge samt singler og par. 

Omvendt er købsintentionen 32% for de 
midaldrende og kun 18% for 
pensionisterne.

Singler og par har markant 
større købsintentionen i 2021 
ift. 2020.

57%

35%

46%

31%

11%

53% 52%
56%

32%

18%

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

Forestiller du dig, at du vil købe Black Friday tilbud i år?1.224 onlinekunder

20212020

Planlægger at handle på Black Friday
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KØBSINTENTIONER: FYSISKE BUTIKKER VS NETBUTIKKER

Udviklingen går en vej i forhold til, 
hvilken type indkøbsdag Black Friday er 
ved at blive – den digitale! Mens færre 
og færre frem til 2020 forventede at 
skulle gøre deres Black Friday kup i 
fysiske butikker, så er der ifm. 
genåbningen en stigende andel, som 
ønsker at handle fysisk igen. 
Forbrugerne angiver især, at de forventer 
at handle i danske netbutikker. Dette 
gælder især for de onlinehandlende 
(73%). Vi ved imidlertid fra tidligere 
analyser, at der eksisterer en del 
forvirring omkring netbutikkers 
nationalitet. I realiteten går der derfor 
flere Black Friday-køb til udenlandske 
netbutikker, end hvad det fremgår her.

54%49%
36%43%45%50%47%

20212O2120202019201820172016

63%
73%67%59%56%51%45%

20212O2120202019201820172016

15%22%21%22%21%20%16%

20212O2120202019201820172016

Hvor forventer forbrugerne at handle 
Black Friday-tilbud?

Fysiske 
butikker

Danske 
netbutikker

Udenlandske 
netbutikker

Hvor forventer du at købe Black Friday tilbud? 
(Flere svar muligt)

2021: 694/1.325 (forventer at 
handle Black Friday-tilbud)

Online-
handlende

Danskere i alt
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VILLIGHED TIL AT UDSKYDE KØB

Villigheden til at udskyde køb i 
forventning om gode Black Friday-tilbud 
er faldende fra 2020 og dermed tilbage 
på niveauet før corona. 

Villigheden til at udskyde køb er i år
højest hos børnefamilierne, mens den i
2021 er faldet markant blandt de unge. 
Her er det nu kun hver tredje (30%), der 
udskyder køb til Black Friday, hvor det 
var knap hver anden (47%) i 2020.

De unge forbrugeres villighed 
til at udskyde køb ifm. Black 
Friday er faldet med 17%-point 
fra 2020.

30%

34%

28%29%

23%

20%

202120202019201820172016

Har du udskudt købet af en eller flere varer i 
forventning om gode Black Friday tilbud?

983/1.325  (forventer at 
handle Black Friday-
tilbud)

47%

32%

40%

25%

14%

30%

38% 41%

23%

12%

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

2020 2021

Har udskudt køb i forhåbning om Black Friday-tilbud 

Udskydelse af køb – fordelt på segmenter
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VAREGRUPPER

Det ses, at de generelle forventninger til 
handlen, bredt betragtet, kun er lidt 
stigende. De generelt høje tal på tværs af 
varegrupper viser også, at Black Friday 
er et etableret handelsfænomen i 
forbrugernes bevidsthed, idet de søger 
tilbud bredt. Mens forbrugerne i 2020 i 
gennemsnit forventede at handle i 2,2 
kategorier, forventer de i år at handle i 
2,5 kategorier – en fortsat stigning.

Forbrugerne søger Black 
Friday-tilbud endnu bredere 
end tidligere.

52%

42%

28%

21%

21%

17%

12%

15%

12%

10%

7%

9%

50%

32%

28%

23%

22%

19%

14%

12%

9%

6%

4%

9%

Tøj, sko og accessories

Elektronik og hvidevarer

Ting til boligen

Kosmetik & helse

Sports- & fritidsudstyr

Legetøj til børn

Film, spil, musik & software

Bøger

Gavekort & oplevelser

Mad & drikke

Rejser

Ingen specielle varegrupper

I hvilke varegrupper vil du lede efter Black Friday tilbud?
(Flere svar muligt)

2021: 1.325 (forventer at 
handle Black Friday-tilbud)

Hvad forventer forbrugerne at købe?

2020

2021
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I de forskellige varegrupper er der store 
søgeforskelle på tværs af regioner.  I 
kategorierne Tøj, sko & accessories, 
Legetøj til børn og Elektronik & hvidevarer 
ser man de tydeligste forskelle. De bløde 
varer er mest populære i region 
Syddanmark, hvor knap 6 ud af 10 (57%) 
søger efter varer i kategorien. 

Når det kommer til legetøj til børn vil hver 
fjerde forbruger (24%) i Region 
Syddanmark lede efter tilbud på Black 
Friday, mens dette kun gælder for 1 ud af 
8 (12%) i Region Hovedstaden.

Elektronik er tilsvarende mere i kikkerten i 
Region Midtjylland (48%) end Nordjylland 
(37%).

52%

45%

57%

48%

56%

12%

13%

24%

17%

21%

42%

44%

37%

48%

37%

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

3 varegrupper med regionale forskelle

Elektronik & hvidevarer Legetøj til børn Tøj, sko & accessories

Søgte varegrupper på tværs 
af regioner

I hvilke varegrupper vil du lede efter Black Friday tilbud?
(Flere svar muligt)

2021: 965 (forventer at 
handle Black Friday-tilbud)
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Når det kommer til hvilke varegrupper forbrugerne leder efter på Black Friday, så fordeler det sig ret 
forskelligt mellem mænd og kvinder i flere kategorier. Særligt ift. mad & drikke, kosmetik & helse og
elektronik & hvidevarer viser besvarelserne sig forskellige. I de tre kategorier er forholdet mellem kønnene 
omtrent 1:2. eksempelvis er der cirka dobbelt så mange mænd (13%) som kvinder (7%), der leder efter mad 
og drikkevarer på Black Friday.

13% 13%

47%
22% 13%

24%

57%
34%

16% 12% 9% 6%
7%

28%

56%

20% 20%
31% 29% 21%

9% 17% 13% 7%

I hvilke varegrupper vil du lede efter Black Friday tilbud?
(Flere svar muligt)

1.325

Kvinder

Mænd



Copyright @ Dansk Erhverv 2021   Side  23

De, som planlægger handel på Black 
Friday, har forventninger om at bruge 
forholdsvis store summer. I gennemsnit 
regner forbrugerne med at bruge 2.959 
kroner på Black Friday-tilbud. 

I 2021 har hele 20% af forbrugerne en 
forventning om at bruge mere end 5.000 
kroner, sammenlignet med 15% i 2020. 

Forventningerne er samlet set stigende 
og det er et tegn på, at mange ser frem til 
og er glade for Black Friday.

20% af forbrugerne forventer at 
handle for mere end 5.000 
kroner på Black Friday.

15% 20%

23% 15%

21%
23%

23% 29%

17% 14%

2020 2021

100-999 kr

1000-1999 kr.

2000-2999 kr.

3000-4999 kr.

5000+ kr.

FORBRUGSFORVENTNINGER

Hvor mange penge forventer du at bruge på Black Friday-tilbud?
(renset for outliers)

541 (har forventning om 
forbrug Black Friday)

Hvor meget forventer forbrugerne at handle for på Black Friday?
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2.589 kr.

Midtjyderne forventer at bruge flest penge i forbindelse med Black Friday, mens 
nordjyderne har afsat et noget lavere budget.

20% 20% 19% 22% 18%

16% 12% 16% 11% 16%

24%
26% 22% 23% 19%

26%
23%

31% 32%
31%

14%
19%

11% 11%
17%

Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

100-999

1000-1999 kr.

2000-2999 kr.

3000-4999 kr.

5000+ kr.

Hvor mange penge forventer du at bruge på Black Friday-tilbud?
(renset for outliers)

NB: lille baseNB: lille base

2.634 kr.2.994 kr.2.962 kr. 3.474 kr.

541 (har forventning om 
forbrug Black Friday)
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3%

5%

14%

15%

24%

34%

DANSKERNES ÅRSAGER TIL IKKE AT VILLE HANDLE PÅ BLACK FRIDAY

Jeg køber hellere varer, når behovet opstår

Jeg tror ikke, at der er ekstra penge at spare

Jeg kan ikke lide konceptet

Black Friday er alt for stressende

Jeg har ikke råd

Andet

Årsager til ikke at handle på Black Friday

Hvorfor forventer du ikke at købe 
Black Friday tilbud? 

1.328 danskere
(forventer IKKE at handle 
Black Friday tilbud)

Godt 2 ud af 3 danskere forventer ikke at 
handle Black Friday tilbud – eller er i tvivl 
om de vil gøre det.

Som årsag til ikke at handle angiver hver 
tredje (34%), at de hellere køber varer, 
når et konkret behov opstår. Hver fjerde 
(24%) er skeptiske ift. om der rent faktisk 
er ekstra penge at spare. 

Men en stor gruppe er også direkte imod 
konceptet (15%) – eller indirekte, fordi de  
mener, at Black Friday er alt for 
stressende. At man ikke har råd er et 
problem for et lille mindretal på 5%.
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Af de 35% som fravælger Black Friday, 
fordeler begrundelserne for fravalget sig 
ret forskelligt på tværs af segmenter. 
Særligt pensionisterne bryder sig ikke om 
konceptet Black Friday, hvor 20% af 
segmentet markerer dette som årsag til 
fravalg. 

Ligeledes er der markante forskelle at 
finde mellem segmenterne, når det 
kommer til hvorvidt der er penge at spare 
på Black Friday. Hos pensionisterne er 
det kun 6%, der ikke tror på, at man kan 
spare penge ved at handle ind den 26. 
november, mens dette tal er 5 gange så 
højt hos børnefamilierne (30%). 

37%

34%

26%

36%

39%

7%

6%

7%

6%

13%

30%

17%

21%

29%

26%

24%

18%

18%

2%

4%

6%

6%

7%

20%

13%

6%

12%

9%

Pensionister (65+)

De midaldrende (51-64 år)

Børnefamilier (26-50 år)

Singler og par (26-50 år)

De unge (18-25 år)

Har ikke noget behov Black Friday er alt for stressende

Jeg tror ikke, at der er ekstra penge at spare Jeg køber hellere varer, når behovet opstår

Jeg har ikke råd Jeg kan ikke lide konceptet

Fravalg af Black Friday –
Fordelt på segmenter

Hvorfor forventer du ikke at købe 
Black Friday tilbud? (Excl. Andet)

1.328 Danskere (forventer 
IKKE at handle Black Friday 
tilbud)

NB: lille base



SINGLES DAY
Kendskabet til Singles Day er de seneste 
år steget betydeligt, og vi er nu et sted, 
hvor cirka halvdelen af forbrugerne 
(46%) kender handelsdagen. Single Day 
tager fart. Blandt forbrugerne planlægger 
hele 6% nu at handle online på denne 
handelsdag. Følger man udviklingen over 
de senere år, kan man se en stigning fra 
2018 og frem mod 2021. I 2018 var det 
kun knap 1 ud 10 (9%), der havde 
kendskab til Singles Day. I 2021 var 
kendskabet udbredt til cirka halvdelen 
af forbrugerne (46%). 

Imidlertid når kendskabet stadig ikke 
samme højder som Black Friday. 

Der er i højere og højere grad 
tilslutning til Singles Day som 
koncept.

46%

32%

19%

9%

2021202020192018

Kender du eller har du hørt om Singles Day, som ligger d. 11/11?
Forestiller du dig, at du vil købe Singles Day tilbud i år?

Årligt > 1.200 svar fra 
onlinekøbende forbrugere (har 
handlet online seneste uge)

Planlægger købKendskab til Singles Day

Hvor mange onlinekunder
kender og vil handle på Singles Day?

Heraf 
forventede 5%
at handle. Det 
svarer til knap 
½% af online-

kunderne

Heraf 
forventede 4%
at handle. Det 
svarer til ca. 
1% af online-

kunderne

Heraf 
forventede 6%
at handle. Det 
svarer til ca. 
2% af online-

kunderne

Heraf 
forventede 

13% at handle. 
Det svarer til 

ca. 6% af 
online-

kunderne
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Om analysen

E-handelsanalyse, oktober 2021
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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. Ift. fokusspørgsmål 
stilles disse typisk til alle e-handlende danskere uanset om man har e-handlet seneste 
uge eller ej.

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, 60-69 år 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

