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Andelen, som forventer at e-
handle mere det kommende år, er 
på 15,5%, mens 7,5% forventer at 
reducere deres e-handelskøb.

Danskerne er overvejende 
positive overfor nethandel, 
og 9 ud af 10 mener danske 
netbutikker er en central del 
af dansk erhvervsliv.

Lidt under halvdelen (45%) 
af danskerne handlede 
online i løbet af den seneste 
uge i januar.

4 ud af 5 (80%) mener, netbutikker 
løfter en samfundsopgave, ved at 
hjælpe marginaliserede grupper.

44% af onlinekunderne 
foretog købet via deres 
smartphone, mens desktop 
stod for 40%.

Mad og drikke har de mest  
tilfredse kunder i januar, 
med en NPS på 48.

Tøj, sko og accessories står i 
januar for knap hver femte 
handel og hver sjette krones 
forbrug.

7 ud af 8 mener, at nethandel 
forbedrer indkøbsmuligheder 
for borgere i udkantsområder

Lidt over halvdelen af 
danskerne tillægger det ikke 
særlig betydning, om de 
handler i en fysisk butik eller 
online

Betalinger med app står for 
45% af betalingerne og 
overhaler for første gang 
andel af betalinger med 
kreditkort, der står for 43%
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Generelt om 
e-handel
• Handelshyppighed
• Enhed
• Forbrug og handler ad hoc
• Abonnementsandele
• Gennemsnitspriser 
• Forventninger til fremtidig e-handel

E-handelsanalyse, januar 2023
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Danskere: Hvor ofte handler du generelt på internettet? 

Lidt under halvdelen (45%) af danskerne 
handlede online i løbet af den seneste uge i 
januar. Det er ca. 4 %-point lavere end januar 
2022. Andelen, der har handlet mindst en gang 
om ugen er 18,4% og dermed ca. 1 %-point 
lavere end gennemsnittet for 2022.

Ift. konvertering ligger smartphone i januar  
foran desktop ift. december 2022 og også ift. 
2022 totalt. Tablet ligger forholdsvist stabilt på 
13%.

Lidt under halvdelen (45%) af 
danskerne handlede online i løbet af 
den seneste uge i januar.

HANDELSHYPPIGHED OG ENHED 

1.240

2.970

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

44%

13%

40%
44%

13%

40%41%

14%

42%

Smartphone Tablet PC, Mac (desktop)

jan-23 dec-22 2022

2,5% 6,7%

8,1%

29,3%

22,7%

17,3%

11,8%

1,6%

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 elektronisk/online? 
Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned? 
Excl. bil & forsikring. 

1.240

Internet, streaming og telefoni ligger i januar øverst på listen over de oftest tegnede abonnements-
tjenester. Internet har også største andel af forbrug, skarpt forfulgt af TV-pakker. Digitale tjenester og 
serviceydelser har generelt et større forbrug end fysiske (vare)abonnementer.

97%

86%

82%

64%

40%

21%

19%

18%

11%

10%

8%

7%

2%

Internet

Streamingtjenester

Telefoni

Tv-pakke

Transport (fx Rejsekort)

Træning på abonnement

Velgørenhed, løbende træk

Magasiner/aviser

Måltidskasser

Online gaming og betting

Personlig pleje

Dagligvarer, mad og drikke

Andet

Andel med digitalt tegnet abonnementet

17%

17%

14%

13%

11%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

1%

0%

Internet

Tv-pakke

Telefoni

Streamingtjenester

Transport

Måltidskasser på abonnement

Træning på abonnement

Velgørenhed

Dagligvarer, mad og drikke

Online gaming og betting

Magasiner/aviser

Personlig pleje på abonnement

Andet

Andel af forbrug
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Klart største kategori i januar er Tøj, sko og 
accessories, som står for næsten hver 5. handel og 
hver 6. brugte krone. Personlig pleje/kosmetik/ 
medicin får også en god start på året med 6% af 
forbruget og 10% af handlerne, mens dagligvarer og 
takeaway tilsammen står for 13% af handlerne og 
8% af forbruget.

Rejser er næststørste kategori målt i kroner med 
14% af forbruget, men kun 4% af handlerne. 
Computer, smartphones og tablets står for 3% af 
handlerne men 10% af forbruget; begge kategorier 
godt trukket op af høje gennemsnitspriser.

Største kategori i januar var 
tøj, sko accessories, som stod 
for hver 5. handel og hver 6. 
krones forbrug.

6%

7%

10%

19%

4%

1%

3%

5%

5%

3%

3%

4%

5%

3%

4%

1%

6%

5%

3%

3%

5%

3%

6%

17%

4%

1%

2%

10%

8%

10%

1%

14%

4%

2%

4%

1%

1%

2%

2%

4%

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…

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 & 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? 

1.240

Andel af 
forbrug

Andel af 
handler
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I januar var gennemsnitsforbruget pr. 
handel på 580 kr., hvilket er marginalt 
højere end december og tæt på 
gennemsnittet for 2022.

De højeste gennemsnitskøb findes ved 
køb af computer, smartphones, etc. og er 
på 2.331 kroner, hvilket også er højere 
end gennemsnittet for 2022. Rejser
følger på andenpladsen med køb på 
2.100 kroner, mens tøj og sko samt 
sports- og fritidsudstyr ser lavere, måske 
udsalgsramte, priser end det seneste år.

Gennemsnitsforbruget i januar var 
på 580 kr. pr. handel.

GENNEMSNITSPRISER I JANUAR

1.240
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i kategorien inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i kategorien via e-handel inden for den seneste uge?

2.100

2.331

1.119

1.597

585

685

548

657

1.075

547

605

508

436

381

356

270

480

224

349

2.141

1.924

1.384

1.175

805

806

746

659

1.111

584

537

529

448

405

475

328

356

264

352

Rejser

Computer, smartphones, tablets osv.

Elektronik og hvidevarer

Bolig, have og blomster/planter

Sports- og fritidsudstyr

Tøj, sko og accessories

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Dagligvarer, mad og drikke

Auto-, både- og cykeludstyr

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år

Ting til kæledyr inklusiv foder

Gavekort eller deals

Hobby, foto og kontor

Personlig pleje, kosmetik, medicin osv.

Spil og legetøj (fysiske produkter)

Take away / restaurant

Bøger og magasiner (fysiske og digitale)

Hverdagstransport og parkering

Digital underholdning og software…

Gennemsnitskøb denne måned

jan-23

2022
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Betaling på 
nettet
• Betalingsmidler på nettet
• Betalingsform og kort
• Udvikling ift. samme måned sidste år

E-handelsanalyse, januar 2023
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54%

32%

3%

4%

2%

1%

2%

1%

43%

45%

3%

3%

2%

2%

2%

0%

Betalingskort / kreditkort

Betalingsapp

PayPal

Netbank

Faktura

Betalte i butikken

Andet

Af-/delbetalingsordning jan-23

jan-22

55%

19%

9%

13%

1%

1%

1%

53%

16%

10%

11%

6%

1%

2%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

Mastercard/Maestro (Debitkort)

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

Visa Electron

Forbrugsforeningskort

Husker ikke/andet

Betalings-/kreditkort (dvs. excl. andre betalingsformer)

jan-23

jan-22

For første gang ser vi i januar 2023, at 
betalingskortet blev overhalet af 
betalingsappen: 45% af betalingerne 
foregik via app, mens 43% blev foretaget 
med betalingskort. Teknisk vil der dog 
typisk være et betalingskort bag en app-
betaling.

Dankort og Visa/Dankort stod for lidt over 
halvdelen (53%) af transaktionerne med 
kort. Visa-varianterne står for 22% og 
MasterCard har ca. samme andel (21%).

Betalingsapps overhaler for 
første gang betalingskortet som 
betalingsmiddel i januar 2023. 

BETALINGSFORM OG -KORT

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

1.240/577

Betalingsform
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NPS

E-handelsanalyse, januar 2023
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10%

15%

14%

13%

18%

21%

25%

29%

32%

36%

31%

23%

28%

30%

26%

44%

37%

30%

26%

22%

59%

62%

58%

56%

56%

36%

38%

41%

42%

42%

Dagligvarer, mad og drikke

Ting til kæledyr

Personlig pleje / kosmetik

Tøj, sko og accessories

Hobby, foto og kontor

Elektronik og hvidevarer

Take away / restaurant

Bolig, have og blomster/planter

Kulturoplevelser

Rejser

Detractors Passives Promoters

44

43

38

15

14

11

10

6

NPS EFTER VAREKATEGORI

Dagligvarer, mad og drikke bliver på 
toppen, selvom der er en del 
forandringer i kundetilfredshed på 
tværs af varegrupper sammenlignet 
med december 2022. 

Samlet er der fem kategorier, hvori et 
flertal ville anbefale den givne netbutik 
til deres bekendte. I den modsatte ende 
har Rejser taget lidt af et dyk – fra en 
NPS på 46 i december, lander 
kategorien på blot 6 i januar.

Dagligvarer, mad og drikke 
starter 2023 som kategorien 
sluttede 2022 – med den 
højeste kundetilfredshed.

NPS

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, 
venner eller kollegaer? Hvad var dit seneste køb? Udvalgte kategorier1.240

48

47



Copyright @ Dansk Erhverv 2023   Side  13

Forbrugernes 
forventninger

E-handelsanalyse, januar 2023
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POSITIVE FORVENTNINGER TIL E-HANDEL DE NÆSTE 12 MÅNEDER

Forbrugernes forventninger til de kommende 12 måneders onlinekøb dykker lidt i januar ift. december måned, som dog typisk 
har mere optimistiske forventninger end de øvrige måneder. Andelen, som forventer at købe mere, er i januar på 15,5%, mens 
7,5% tilsvarende forventer at købe mindre. Netto forventer 8% således at handle mere de kommende 12 måneder ift. det 
foregående år. I gennemsnit har der været 6% netto positive set over de seneste 12 måneder og dermed er forventningerne på 
8% en smule højere.  

19% mener (ikke vist), at de samlet har handlet mere online de seneste 12 måneder sammenlignet med tidligere (netto positive). 
Det er marginalt mere end de seneste 12 måneders gennemsnit, hvor 17% mener, de har handlet mere (netto).

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

2%
7%

77%

12%

1%1%
8%

68%

21%

1%1%
6%

77%

14%

2%

Meget mindre Mindre Hverken/eller Mere Meget mere

nov-22 dec-22 jan-23

1.240 seneste måned. 
Har e-handlet seneste uge
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Månedens Fokus: Holdninger til e-
handel

Fokusspørgsmålene er stillet til danskere, uanset om de e-handler eller ej.

E-handelsanalyse, januar 2023
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Danskernes holdninger til nethandel 
er fortsat meget positive. Den største 
enighed ses angående opfattelsen af 
netbutikker som en central del af 
dansk erhvervsliv. I den modsatte 
ende er danskernes holdninger mest 
splittede, når det kommer til 
klimabelastning af henholdsvis 
nethandel og handel i fysiske butikker.

Danskerne er overvejende 
positive overfor nethandel, og 9 
ud af 10 mener, danske 
netbutikker er en central del af 
dansk erhvervsliv.

7%

13%

9%

10%

6%

16%

23%

32%

23%

35%

35%

42%

42%

54%

64%

64%

56%

66%

53%

46%

43%

37%

36%

18%

12%

11%

9%

5%

6%

7%

10%

4%

2%

2%

1%

1%

Meget enig Enig Uenig Meget uenig

Danske netbutikker er en central del af dansk erhvervsliv

Nethandel går ud over de lokale fysiske butikker

Nethandel forbedrer indkøbsmulighederne for borgere i udkantsområder

Nethandel løfter en samfundsopgave ved at hjælpe marginaliserede grupper m indkøb*

Det har ikke særlig betydning for mig, om butikken er fysisk eller online

Nethandel skaber danske arbejdspladser

Jeg er mere positivt indstillet over for nethandel i dag end for et år siden

Som forbruger er mine rettigheder bedst, når jeg handler i fysiske butikker**

Nethandel er mere klimabelastende end handel i fysiske butikker

* fx ældre, syge, gangbesværede/folk med handicap          **(sammenlignet med i netbutikker)

HOLDNINGER TIL NETHANDEL

Hvor enig eller uenig er du i følgende? Sorteret efter enighed, udregnet pba. 1-4 score2.970 besvarelser 
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15%

69%

15%

1%

23%

66%

9%

1%

Meget enig Enig Uenig Meget uenig

Holdninger til, hvor centrale 
danske netbutikker er for dansk 
erhvervsliv

Danske netbutikker er en central del af dansk erhvervsliv.2.970 besvarelser 

Danskerne ser netbutikker som en 
hjørnesten i dansk erhvervsliv. I januar 
2023 er det hele 89%, som erklærer sig 
enige eller meget enige heri. Det er en 
fremgang fra 84% i januar 2022, men 
mere bemærkelsesværdigt er det, at 
‘meget enig’ er gået fra 15% til 23%. Det 
viser en fortsat stigende anerkendelse og 
forankring af e-handel i Danmark.

89% er enten enige eller meget 
enige i, at danske netbutikker er 
en central del af dansk 
erhvervsliv.

89%

Danske netbutikker er en central 
del af dansk erhvervsliv.

10%

2022 2023
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Kun begrænsede forskelle ses på tværs 
af befolkningsgruppers holdning til 
dansk erhvervsliv som en central del af 
dansk erhvervsliv. Niveauet minder om 
2022, men en forholdsvis stor fremgang 
ses blandt børnefamilierne, hvoriblandt 
det nu er 32% som er meget enige – og 
kun 3%, som erklærer sig uenige.

Anerkendelsen af netbutikker 
som en central del af dansk 
erhvervsliv ses i høj grad 
blandt alle 
befolkningsgrupper.

Holdninger til hvor centrale 
danske netbutikker er for 
dansk erhvervsliv - segmenter

Danske netbutikker er en central del af dansk erhvervsliv.2.970

34%

27%

27%

23%

32%

25%

20%

18%

12%

15%

53%

58%

65%

71%

65%

65%

69%

69%

73%

71%

12%

15%

8%

7%

3%

10%

11%

13%

12%

13%

1%

1%

1%

3%

1%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

Meget Enig Enig Uenig Meget Uenig2023 2022

Danske netbutikker er en central 
del af dansk erhvervsliv.
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Den samme andel erklærer sig enige og 
uenige i udsagnet om, at de er mere 
positive overfor nethandel et for et år 
siden. At være uenig kan dog både 
dække over mindre positivitet og 
manglende udvikling. Det får de 51%, 
som er enige eller meget enige, til at 
fremstå som en relativt optimistisk 
udvikling, selvom tallet var 55% i januar 
2022.

Hver anden (51%) er mere 
positivt indstillet over for 
nethandel end for et år siden.

9%

42%

43%

7%

7%

48%

38%

6%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Positiv indstilling over for 
nethandel sammenlignet 
med sidste år

Jeg er mere positivt indstillet over for nethandel i dag end for et år siden.2.970 besvarelser 

Jeg er mere positivt indstillet over for nethandel i dag 
end for et år siden?

51%

2023 2022
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1%

13%

55%

31%

1%

11%

56%

32%

Meget uenig

Uenig

Enig

Meget enig

Går e-handlen udover de lokale 
fysiske butikker?

Nethandel går ud over de lokale fysiske butikker.2.970 besvarelser 

Forbrugernes holdninger til e-handlens 
påvirkning af fysiske lokale butikker 
synes at være er meget entydig. Kun 1 ud 
af 10 er uenig i, at e-handlen går ud over 
fysiske butikker. Andelen, som er enige i 
udsagnet, er steget en smule det seneste 
år. Det er nu 88%, mens det var 86% i 
januar 2022.

Næsten 9 ud af 10 er enige eller 
meget enige i udsagnet om, at 
nethandlen går udover de 
lokale, fysiske butikker.

88%

Nethandel går ud over de lokale fysiske butikker

2023 2022
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Går e-handlen ud over de lokale 
fysiske butikker?

Nethandel går udover de lokale fysiske butikker.2.970 besvarelser 

Opfattelsen af e-handlens 
konsekvenser for fysiske butikker er 
relativt ensformig på tværs af 
bystørrelse. I landsbyer er en større 
andel dog meget enige i, at e-handlen 
går ud over de fysiske butikker. I 
storbyer er der lidt færre indbyggere, 
der deler den holdning og flere, der er 
uenige.

Der er en tendens til, at 
indbyggere i landsbyer i højere 
grad mener, at e-handlen går 
ud over lokale fysiske butikker.

12% 11% 9% 9%

57% 54% 57%
53%

30% 34% 33% 37%

Storby Større provinsby Mindre provinsby Landsby

Meget uenig Uenig Enig Meget enig
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Et flertal af danskerne er enige i, at 
nethandel skaber danske arbejdspladser. 
Kun få er meget enige, men samlet er 6 
ud af 10 (60%) enten enige eller meget 
enige. Dette er en lille tilbagegang 
sammenlignet med januar 2022, hvor 
dette var 64%.

6 ud af 10 danskere mener, at e-
handel skaber danske 
arbejdspladser.

6%

54%

36%

4%

8%

56%

31%

4%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Skaber nethandel danske 
arbejdspladser?

Nethandel skaber danske arbejdspladser.2.970 besvarelser 

Nethandel skaber danske arbejdspladser?

60%
2023 2022
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Et stort flertal af danskerne mener, at 
nethandel løfter en samfundsopgave 
ved at hjælpe marginaliserede grupper 
med indkøb. Det inkluderer ældre, syge, 
gangbesværede og folk med handicap. 
Samlet er 80% enten enige eller meget 
enige i udsagnet - et fald på 4 pct.-
point sammenlignet med januar 2022.

4 ud af 5 (80%) er enige i, at 
netbutikker løfter en 
samfundsopgave ved at hjælpe 
marginaliserede grupper.

16%

64%

18%

2%

19%

65%

14%

2%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Netbutikkerne løfter en 
samfundsopgave

Nethandel løfter en samfundsopgave ved at hjælpe 
marginaliserede grupper med indkøb.

2.970 besvarelser 

Nethandel løfter en samfundsopgave ved at 
hjælpe marginaliserede grupper med indkøb.

80%
2023 2022
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Der ses en tydelig sammenhæng 
mellem alder og enighed i udsagnet. 
Mens lige knapt 9 ud af 10 unge (89%) 
er enten enige eller meget enige i, at 
nethandel løfter en samfundsopgave 
ved at hjælpe marginaliserede grupper, 
er dette kun 7 ud af 10 (72%) blandt 
pensionister. Dem som handler online 
månedligt er generelt mere positive, 
men også her ses en klar forskel blandt 
unge og ældre.

De ældste er mindst enige i at 
nethandel løfter en samfunds-
opgave ved at hjælpe bl.a. de 
ældre med indkøb.

94%

87% 86%

79% 81%

6%

13% 14%

21% 19%

Netbutikkernes samfundsansvar 
- segmenter

Nethandel løfter en samfundsopgave ved at hjælpe 
marginaliserede grupper med indkøb.

2.970 danskere
1.910 e-handler månedligt

Nethandel løfter en samfundsopgave ved at hjælpe 
marginaliserede grupper med indkøb.

89%
83% 84%

75%
72%

11%
17% 16%

25%
28%

Danskerne generelt E-handler månedligt

Unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister Unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister

Enig + Meget enig
Uenig + Meget uenig
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Lidt over halvdelen af danskerne 
tillægger det ikke særligt betydning, 
om de handler i en fysisk butik eller 
online. Blandt midaldrende og særligt 
pensionister er der dog en overvægt af 
personer, som mener at det gør en 
forskel, om de handler fysisk ift online, 
mens unge og børnefamilier tillægger 
det mindre betydning.

En lille overvægt af danskere 
tillægger ikke indkøbskanalen 
særlig betydning, men 
holdningen er i høj grad 
afhængig af alder.

13%

15%

12%

8%

4%

10%

49%

49%

47%

38%

35%

42%

36%

32%

32%

40%

44%

37%

3%

4%

8%

14%

17%

10%

De unge

Børnefamilier

Singler og par

De midaldrende

Pensionister

Total

Når jeg handler, har det generelt ikke nogen særlig 
betydning for mig, om butikken er fysisk eller online.

Meget enig Enig Uenig Meget uenig

Særlig betydning: Online eller 
fysisk?

Når jeg handler, har det generelt ikke nogen særlig 
betydning for mig, om butikken er fysisk eller online.

2.970 besvarelser 



Copyright @ Dansk Erhverv 2023   Side  26

Danskerne betragter fortsat nethandel 
som en forbedring af indkøbsmuligheder 
for borgerere i udkantsområder. Næsten 
9 ud af 10 (87%) er enige i udsagnet, 
herunder 23% meget enige.

Det er en lille tilbagegang sammenlignet 
med januar 2022. Dog er kun ganske få 
(2%) ligefrem meget uenige.

Et stort flertal af danskerne ser 
nethandel som en vej til bedre 
indkøbsmuligheder for borgere 
i udkantsområderne.

23%

64%

12%

2%

28%

62%

8%

2%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Forbedrer e-handlen 
indkøbsmulighederne for 
beboere i udkantsområderne?

Nethandel forbedrer indkøbsmulighederne for borgere i 
udkantsområder.

2.970 besvarelser 

Nethandel forbedrer indkøbsmulighederne for 
borgere i udkantsområder.

87%
2023 2022
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Forbedrer e-handlen 
udkantsområdernes 
handelsvilkår ift. købsfrekvens.

Handelsfrekvensen online har en tydelig 
sammenhæng med holdninger til e-
handel. Blandt dem, der har handlet 
online den seneste uge, er 3 ud af 10 
meget enige i, at nethandel forbedrer 
indkøbsmulighederne i udkantsområder. 

For dem, der ikke har handlet online, er 
det lige knapt 2 ud af 10, og for dem, som 
handler online mindre end en gang årligt, 
er andelen mindre end én ud af ti.

Dem, der handler online ofte, er således 
mere tilbøjelige til at se, at nethandel 
forbedrer indkøbsmulighederne for 
borgere i udkantsdanmark.

Nethandel forbedrer indkøbsmulighederne for borgere i udkantsområder.2.970 besvarelser 

12% 10% 2% 1% 0%

24%
34%

8% 13%
3% 6%

59%
49%

69%
67%

58%
63%

5% 7%

22% 19%

38%
30%

Uenig Meget UenigMeget enig Enig

Nethandel forbedrer indkøbsmulighederne for borgere i udkantsområder.
Har du handlet på internettet inden for den seneste uge?

2022 2023

Handler mindre end 
1 gang om året

Har ikke handlet online 
den seneste uge

Har handlet online 
i den seneste uge
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Danskerne er fortsat delt i to lige store 
dele, når det kommer til spørgsmålet 
om, hvorvidt deres rettigheder er 
bedst som forbruger i fysisk eller 
online butik. Der er dog dobbelt så 
mange, som er meget enige i, at de 
har bedst rettigheder i fysiske 
butikker, sammenlignet med andelen 
af meget uenige.

Danskernes opfattelse af 
forbrugerrettigheder online 
vs i fysiske butikker er delt på 
midten.

13%

35%

46%

6%

13%

36%

44%

6%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Forbrugerrettigheder på 
nettet vs fysiske butikker

Som forbruger er mine rettigheder bedst, når jeg handler i fysiske 
butikker (sammenlignet med i netbutikker).

2.970 besvarelser 

Som forbruger er mine rettigheder bedst, når jeg 
handler i fysiske butikker.

48%

2023 2022
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Aldersgruppen 70+ har den største 
andel, som er enige eller meget enige i 
udsagnet (59%). Men derudover er det 
ellers de unge, som giver stærkest 
udtryk for bedre forbrugerrettigheder i 
fysiske butikker, imens aldersgrupperne 
40-49 år samt 50-59 år som har den 
største andel uenige med hhv. 61% og 
58%.

Blandt danskere i alderen 40-
59 år ses den laveste andel, som 
mener at forbrugerrettigheder 
er bedre i fysiske butikker.

53%

45%

39%
42%

48%

59%

47%

55%

61%
58%

52%

41%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 + år

Meget enig + Enig Uenig + Meget uenig

Forbrugerrettigheder på 
tværs af aldersgrupper

Som forbruger er mine rettigheder bedst, når jeg handler i fysiske 
butikker (sammenlignet med i netbutikker).

2.970 besvarelser 

Som forbruger er mine rettigheder bedst, når jeg 
handler i fysiske butikker.
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Klimabelastning for fysiske vs
online butikker

Nethandel er mere klimabelastende end lokale fysiske butikker.2.970 besvarelser 

Godt 4 ud af 10 (42%) danskere betragter 
nethandel som mere klimabelastende en 
handel i fysiske butikker. Det er en lille 
tilbagegang sammenlignet med januar 
2022, selvom det altså fortsat er på dette 
område, at danskerne er delt mest 
ligeligt på midten.

Der er fortsat et stort mindretal 
af danskerne, der ser nethandel 
som mere klimabelastende en 
handel i fysisk butik.

7%

35%

53%

5%

6%

39%

50%

5%

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

42%

Nethandel er mere klimabelastende end lokale fysiske 
butikker.

2023 2022
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Om analysen

E-handelsanalyse, 2022
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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
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