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1.225
respondenter

November
2020

Topscorer på NPS i november er 
dagligvarer/mad og drikke med 

en NPS på 40.

Netto forventer 24%, at de vil 
handle mere de næste 12 

måneder end de har gjort de 
seneste 12. Det er 5% mere end 

seneste 12 måneders snit.

Apps på smartphone anvendes i 
november til 24% af betalingerne.

51% af forbrugerne har handlet på 
nettet den seneste uge.

12% af de e-handlende 
forbrugere har også et 

erhvervsmæssigt 
indkøbsansvar. Hver fjerde 

(26%) erhvervsindkøber 
foretager stort set alle (90%+) 

erhvervskøb digitalt.

Hensynet til at undgå trængsel 
og fysiske butikker spiller i år en 
mere væsentlig rolle som årsag 

til online julegavehandel

68% af de internethandlende 
forventer i år at handle julegaver 
på nettet mod 64% i 2019

34% af handlerne i november blev 
foretaget via en smartphone.

Hver tredje, som shopper 
julegaver online, forventer at 

spare over 6 timer 

2 ud af 3 forbrugere forventer at 
handle mere end halvdelen af 
deres julegaver på nettet.

Pensionisterne har det største 
gennemsnitlige forbrug på gaver
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Generelt om 
e-handel
• Handelshyppighed
• Enhed
• Forbrug og handler ad hoc
• Abonnementsandele
• Gennemsnitspriser 
• Forventninger til årets handel

E-handelsanalyse, november 2020
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[Har handlet seneste uge]: Hvor ofte handler du generelt på internettet? 

Lige godt halvdelen af danskerne (51%) har 
handlet i løbet af den seneste uge i 
november. Det er 6-7% over årets to første 
corona-frie måneder, men dog et par procent 
under niveauet fra april & maj.

Smartphone konverterer hver tredje handel 
(34%). Det er lidt under de seneste måneders 
niveau, men med Black Week er der også i 
november flere ”researchede” køb fra 
hjemmet, hvor mobilens fordel er mindre.

Smartphones står for godt hver 
tredje (34%) konverteringen i 
november

HANDELSHYPPIGHED OG ENHED 

1.225

2.553

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

33,6%

15,0%

49,6%

30,9%

14,8%

53,5%

Smartphone Tablet PC, Mac (desktop)

nov-20 nov-19

1,6%

9,1%

9,1%

27,4%

22,7%

16,0%

12,2%

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



Copyright @ Dansk Erhverv 2020   Side  6

FORBRUG PR. KATEGORI PR. MÅNED - ABONNEMENT

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

1.225

Streaming er den mest anvendte digitale abonnementstjeneste, men bliver overhalet af forbrug af TV-pakker .
Hovedparten af abonnementskøb er digitale serviceydelser, mens fysiske varer fortsat udgør en begrænset andel 
af abonnementsforbruget.

88%

68%

64%

64%

31%

16%

14%

14%

9%

9%

6%

5%

4%

Streamingtjenester

Internet

Tv-pakke

Telefoni

Transport

Træning

Velgørenhed

Magasiner/aviser

Måltidskasser

Online gaming og betting

Personlig pleje

Dagligvarer, mad og drikke

Andet

Andel med digitalt tegnet abonnementet

18%

14%

14%

13%

10%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Tv-pakke

Internet

Telefoni

Streamingtjenester

Transport

Træning på abonnement

Måltidskasser på abonnement

Dagligvarer, mad og drikke

Velgørenhed

Magasiner/aviser

Online gaming og betting

Personlig pleje på abonnement

Andet

Andel af forbrug
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November er påvirket af Black Friday. Ca. 25% af 
interviewene er foretaget i Black Week og analysen 
dækker derfor som normalt hele måneden. 

En klar taber i november er Rejser, som blot når 5% af 
omsætningen, mens Tøj, sko og accessories er en klar 
nummer ét med 18% af såvel handler som forbrug. 
Elektronik og hvidevarer har også en meget stærk 
måned med 13% af forbruget fordelt på 5% af 
handlerne og dermed høje gennemsnitskøb. Bolig & 
Have er nummer tre med en andel af forbrug på 10% 
baseret på 5% af handlerne.

Dagligvarer ligger markant højere end før nedlukning i 
marts og dækker sammen med take away hele 18% af 
handlerne og 11% af forbruget.

Corona påvirker fortsat forbruget: 
Rejser er blæst omkuld mens Elektronik 
& hvidevarer har medvind i november

8%

10%

9%

4%

1%

4%

5%

5%

3%

2%

4%

2%

4%

5%

1%

3%

3%

3%

2%

4%

18%

3%

7%

4%

5%

5%

2%

3%

10%

13%

7%

0%

2%

0%

3%

1%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

18%

6%

Dagligvarer, mad og drikke

Take away / fast food

Personlig pleje, kosmetik, medicin osv.

Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby-, kontorartikler & foto

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik & hvidevarer

IT og Tele (fysisk)

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (fysisk)

Film, musik og bøger (download)

Spil og legetøj (fysisk)

Spil og underholdning (download)

Rejser

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Gavekort & deals

Ting & foder til kæledyr

Babyudstyr/småbørn under 3 år

Hverdagstransport

Tøj, sko og accessories

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?

1.225

Andel af 
forbrug

Andel af 
handler
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Gennemsnitsprisforbruget pr. handel var i 
november på 647 kroner, hvilket er én krone 
højere end oktober. 

Rejser har månedens højeste gennemsnit og 
når over 2.200 kroner. På de tre følgende 
pladser finder vi Elektronik & Hvidevarer med 
1.757 kroner, IT & Tele med 1.493 kroner og 
Bolig & Have med 1.294 kroner.

Lavest er apps og software samt digitale 
versioner af film, musik & bøger
spil/underholdning.

Dagligvareindkøb ligger på 655 kr. og er 
dermed meget dyrere pr køb end Take away
på 274 kr.

kr.655 

kr.274 

kr.401 

kr.660 

kr.981 

kr.430 

kr.1.294 

kr.1.757 

kr.1.493 
kr.105 

kr.315 

kr.149 

kr.437 

kr.186 kr.2.240 

kr.525 

kr.378 

kr.555 

kr.1.168 

kr.169 

kr.694 

Dagligvarer, mad og drikke

Take away / fast food

Personlig pleje, kosmetik, etc.

Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik og hvidevarer

IT og Tele (fysiske)

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (fysiske)

Film, musik og bøger (download)

Spil og legetøj (fysiske)

Spil og underholdning (download)

Rejser

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Gavekort eller deals

Ting til kæledyr inklusiv foder

Babyudstyr/ting til småbørn under 3 år

Hverdagstransport

Tøj, sko og accessories

Gennemsnitskøb denne månedGENNEMSNITSPRISER I NOVEMBER

© 2019 – Side 8

1.225 Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet, inkl. fragt mm.?
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Betaling på nettet
• Betalingsmidler på nettet
• Betalingsform og kort
• Udvikling ift. samme måned sidste år

E-handelsanalyse, november 2020
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Godt 6 ud af 10 betalinger i november er med 
betalingskort – et stort fald siden november 
2019. Mobilapps har øget andelen og står for 
24% af betalingerne, hvilket er 6%-point mere 
end november 2019. 

Ift betalingskort er bevægelserne mindre end 
på betalingsformen. Dankort og Visa/Dankort 
står for 6 ud af 10 kortbetalinger. Mastercard-
varianterne står for 20% af betalingerne 
mens visakortene står for ca. 18%

24% af købene blev i november 
betalt med mobilapps.

69%

18%

4%

4%

2%

1%

0%

2%

62%

24%

4%

3%

2%

1%

1%

2%

Jeg brugte mit betalingskort / kreditkort

Jeg betalte med en app

Jeg betalte med PayPal

Jeg betalte via min netbank ved købet

Andet

Bestilte på nettet og betalte i butikken

Via en afbetalingsordning

Jeg fik en faktura tilsendt

Betalingsform

nov-20

nov-19

BETALINGSFORM OG -KORT

57%

16%

11%

10%

5%

1%

60%

15%

10%

10%

3%

1%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

MasterCard/Maestro (Debitkort)

Mastercard/Eurocard (Kreditkort)

Visa Electron

Forbrugsforeningskort

Betalingskort/kreditkort (dvs. frasorteret andre betalingsformer)

nov-20

nov-19

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

1.225/760
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NPS

E-handelsanalyse, november 2020
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53%

51%

46%

45%

50%

40%

45%

39%

41%

43%

28%

35%

33%

40%

37%

25%

40%

29%

40%

35%

27%

28%

12%

15%

14%

18%

24%

19%

26%

21%

24%

30%

43%

Dagligvarer, mad og drikke

Tøj, sko og accessories

Bolig &  have

Take away / fast food

Personlig pleje mv.

Film, musik og bøger (fysisk)

Elektronik og hvidevarer

Sports- og fritidsudstyr

Spil og legetøj (fysisk)

Hobby-, kontorartikler og foto

IT og Tele (fysisk)

Promotors Passives Detractors

40

36

32

27

26

21

20

18

17

14

-15

NPS EFTER VAREKATEGORI

Topscorer på NPS i november er kategorien 
Dagligvarer, mad og drikke med en NPS på 40. 

IT & Tele er traditionelt en varekategori med 
lav NPS-score, men denne måneds -15 er dog 
usædvanligt lavt. Kategorien havde i første 
halvår af 2020 en gennemsnits-NPS på 15, 
men har i en ekstra travl november haft svært 
ved at holde kundeservice og tilfredshed 
oppe. Kategorierne Sports- og fritidsudstyr 
samt hobby-, kontorartikler og foto ligger 
ligeledes usædvanligt lavt i november.

På tværs af varekategorier  
ligger tilfredsheden lidt lavere 
end normalt i november. 

NPS

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

1.225
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Forbrugerne

E-handelsanalyse, november 2020

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

I november er forventningerne til de næste 12 måneders e-handelskøb klart over de seneste 12 måneders gennemsnit. 
Andelen, der forventer at købe mere de næste 12 måneder, er på 29%, mens 5% forventer at købe mindre. Netto mener 
23,5% at de vil e-handle mere de kommende 12 måneder, end de har gjort de seneste 12. Gennemsnittet for de 
seneste 12 måneder er 18,7% mere.

1% 3%

73%

22%

1%1% 3%

68%

26%

3%1% 5%

66%

27%

2%

Meget mindre Mindre Hverken/eller Mere Meget mere

sep-20 okt-20 nov-20

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

1.225
(seneste måned)
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Business to 
business
• Andel med indkøbsansvar
• Indkøbsfrekvens & budget
• Erhvervskøbte varegrupper

E-handelsanalyse, november 2020
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I november havde 12% af de e-handlende 
forbrugere også et erhvervsmæssigt 
indkøbsansvar. Det svarer til hver femte (20%) 
af de erhvervsaktive forbrugere.

Blandt de erhvervsindkøbende handlede 55% 
i november mindst halvdelen af deres 
erhvervsindkøb digitalt. Godt hver fjerde 
(26%) handlede stort set alle erhvervsindkøb 
(91-100%) online.

Hver fjerde (26%) erhvervs-
indkøber handler næsten alle 
(>90%) erhvervsindkøb online i 
november

Har du indkøbsansvar ifm. dit arbejde?

ERHVERVSMÆSSIGT 

INDKØBSANSVAR

12%

88%

Ja

Nej

Erhvervsmæssigt indkøbsansvar

155
(Har indkøbsansvar 
ifm. arbejde)

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

22%

22%

29%

26%

0-10%

11-50%

51-90%

91-100%

Onlineandel af erhvervskøb

1.225
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19%

42%

39%

24%

39%

36%

0-999 kr.

1.000-9.999 kr.

10.000+ kr.

Størrelse på erhvervsmæssige køb

I november har 40% af de 
erhvervsindkøbende handlet digitalt på 
minimum ugentlig basis. Hver femte handler 
sjældnere end månedligt.

Beløbene, der er blevet handlet for i 
november ligger højere end sidste år - 4 ud af 
10 (39%) af de B2B-indkøbende handler 
typisk for over 10.000 kr. månedligt.

I november handlede 40% af de 
erhvervsmæssige indkøbere 
minimum ugentligt

ERHVERVSMÆSSIG 

KØBSFREKVENS OG BUDGET

155
(Har indkøbsansvar 
ifm. arbejde)

Hvor ofte foretager du køb digitalt/via internettet ifm. dit 
arbejde? (Excl. Ved ikke)

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

22%

18%

15%

18%

21%

5%

Dagligt/flere gange om ugen

Ca. en gang om ugen

2 – 4 gange på en måned

Ca. en gang om måneden

Sjældnere

Ved ikke

Hvor ofte foretages erhvervsmæssige indkøb digitalt

155 (Har indkøbsansvar ifm. arbejde)

2020, November

2019, Gennemsnit
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Kontorartikler er i november tilbage i 
toppen af listen over varegrupper, der 
typisk købes erhvervsmæssigt online, 
mens IT, elektronik & teleudstyr er henvist 
til den normale andenplads.

Beklædning ligger noget under niveauet 
for 2019, mens Varer til videresalg samt  
Software & dataydelser ligger over sidste 
års niveau.

I november handlede de 
erhvervsindkøbende gennem-
snitligt i 2,5 varekategorier.

40%

35%

18%

16%

14%

13%

12%

12%

12%

12%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

9%

37%

33%

15%

14%

15%

9%

15%

14%

14%

12%

10%

8%

8%

11%

6%

8%

6%

8%

8%

9%

Kontorartikler - forbrugsvarer

IT, elektronik & teleudstyr

Software & dataydelser

Inventar

Kantinevarer/dagligvarer

Varer til videresalg

El artikler

Bøger/tidsskrifter

Transport/rejser/hotel etc.

Service-/tjenesteydelser

Byggematerialer

Værktøj

Materialer til skoler/institutioner

Beklædning

Komponenter, halvfabrikata, etc.

Kemikalier, laboratorieudstyr

Medicoteknisk udstyr, sygeplejeartikler

Produktionsudstyr, reservedele

Reklame- og salgsartikler

Andet

Varegrupper, der typisk købes erhvervsmæssigt onlineERHVERVSKØBTE VAREGRUPPER

Hvilke varegrupper køber du typisk erhvervsmæssigt online?155
(Har indkøbsansvar ifm. arbejde)

2020, november

2019, Gennemsnit
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https://swedbankpay.dk/
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Julegavekøb 
online
Månedens fokus

E-handelsanalyse, november 2020
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68% af de internethandlende forventer i år at 
handle julegaver på nettet, og igen i år er der 
således en stigning i andelen af forbrugere, som 
forventer at handle julegave online. Julegaver 
(og gaver generelt) var allerede forud for corona 
en af de ting, som forbrugerne handlede i 
ganske stor stil på nettet, men corona har 
skubbet yderligere på den udvikling.

Knap 7 ud af 10 forbrugere 
forventer at handle julegaver på 
nettet.

FORVENTNINGER TIL ONLINE 

JULEGAVEKØB

1.225 besvarelser Forventer du at købe julegaver på nettet i år?

68%

64%

61%
60%

57%

20202019201820172016

Forventer at købe julegaver på nettet
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I børnefamilierne var der allerede sidste år 8 ud 
af 10 forbrugere, som planlagde at handle 
julegaver på nettet, og således er 
børnefamilierne fortsat den befolkningsgruppe, 
som er mest ivrig efter at handle julegaver på 
nettet. Det er de unge, singler og par samt 
pensionisterne, at vi finder den største stigning i 
andelen af forbrugere, som planlægger online 
julegavehandel.

Det er de unge, singler og par 
smat pensionisterne, som i højere 
grad planlægger online 
julegavehandel i år.

FORVENTNINGER TIL ONLINE 

JULEGAVEKØB

71%
65%

83%

63%

51%

61% 59%

81%

65%

45%

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

Forventer at købe julegaver på nettet

1.225 besvarelser Forventer du at købe julegaver på nettet i år?

20192020
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Ikke kun er der flere og flere forbrugere, som 
handler julegaver på nettet – forbrugerne køber 
også en større og større del af deres julegaver på 
nettet. På blot fem år (siden 2016) er andelen af 
forbrugere, som planlægger at handle mindst 
halvdelen af deres julegaver på nettet steget 
med 50%, og 45% af de julegavehandlende 
forbrugere forventer at handle minimum 70% af 
deres julegaver på nettet.

2 ud af 3 forbrugere forventer at 
handle mere end halvdelen af 
deres julegaver på nettet.

ANDEL AF JULEGAVERNE SOM 

KØBES PÅ NETTET

834 besvarelser Hvor stor en andel af dine julegaver forventer du at købe på nettet i år?

13% 12%

6% 6%
3%

45%

38%

29%
26%

22%

66%

59%

53%

47%
44%

2020 2019 2018 2017 2016

Forventet andel af julehandel, som foretages på nettet

Forventet 
onlineandel af 
julegavehandel

(minimum)

50%

70%

90%



Copyright @ Dansk Erhverv 2020   Side  26

65%

51%

46%

39%

37%

23%

14%

4%

68%

48%

53%

46%

26%

13%

5%

ÅRSAGER TIL ONLINE 

JULEGAVEHANDEL
Det er tidsbesparende

Man slipper for trængslen i butikkerne op til jul

Lettere at finde de præcise gaveønsker

Jeg sparer penge

Jeg undgår fysiske butikker pga. Corona

Slipper for besværet med at slæbe pakker

Varen kan kun findes/købes på nettet

Gaverne kan sendes direkte til modtager

I et corona-ramt år er det ikke så 
overraskende, at der er sket en form for skred 
i forhold til årsagerne til at handle julegaver 
online. Selvom aspekter som tidsbesparelse, 
udvalg og pris forsat er væsentlige, fylder 
disse ikke ligeså meget i år, som sidste år. Det 
gør i stedet hensynet til at slippe for trængsel 
i butikker, og at undgå fysiske butikker 
generelt pga. corona.

Hensynet til at undgå trængsel 
og fysiske butikker spiller i år 
en mere væsentlig rolle som 
årsag til online julegavehandel.

20192020

834 besvarelser
(planlægger online 
julegavekøb)

Hvilke årsager er der til, at du køber julegaver på nettet? 
(Flere svar muligt)

Hvorfor købe julegaverne på nettet?
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5%

15%

19%

27%

33%

5%

17%

24%

29%

25%

Op til 1 time Op til 2 timer Op til 4 timer Op til 6 timer Over 6 timer

Der er i år endnu større forventning til 
mængden af tid, som kan spares ved at foretage 
julegavekøbene online. Hvor det sidste år var 
hver fjerde (25%), som forventede at spare over 
6 timer ved at fikse julegaveindkøbet på nettet, 
gælder dette i år hver tredje (33%). Især mænd 
og forbrugere i børnefamilier anser 
tidsbesparelse som en af de væsentligste 
årsager til at handle julegaver på nettet. 

Hver tredje, som shopper 
julegaver online forventer at 
spare mere end 6 timer.

TIDSBESPARELSE

445 besvarelser (forventer 
tidsbesparelse ved online 
julehandel)

Hvor meget tid forventer du alt i alt at spare ved at købe julegaver på nettet?

Men hvor meget tid forventer 

forbrugere at spare?

Handler 
julegaver 

online for at 
spare tid

68%
2019

65%
2020
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Bemærkelsesværdigt må det siges at være, at 
over halvdelen (54%) af de forbrugere, som 
planlægger online julegavehandel, tænker at 
købe tøj, sko og smykker. Kategorien er desuden 
den, som oplever den største stigning 
sammenlignet med sidste år. Tallene tegner dog 
ikke til, at oplevelsesøkonomien kommer til at 
rette sig på baggrund af den online julehandel, 
da forbrugerne i lavere grad end sidste år 
forventer at handle rejser, gavekort og 
oplevelser online.

Forbrugerne planlægger i 
gennemsnit at handle i 2,9 
varekategorier.

VAREGRUPPER

Hvilken type gaver vil du købe på nettet i år? 
(Flere svar muligt)

54%

38%

34%

29%

29%

28%

20%

14%

14%

10%

9%

6%

2%

46%

33%

35%

28%

27%

23%

26%

13%

18%

13%

8%

7%

6%

Tøj, sko og smykker

Ting til boligen - interiør

Legetøj til børn

Kosmetik & helseprodukter

Bøger

Sports- og fritidsudstyr

Gavekort og oplevelser

Hårde hvidevarer, elektronik og IT

Film, spil, musik og software

Fotokalender, fotos etc.

Mad og drikke

Gaver til husdyr

Rejser

834 besvarelser
(planlægger online 
julegavekøb)

Julegavetyper, som købes på nettet

20192020
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HVEM LÆGGER HVAD UNDER JULETRÆET? 

BEFOLKNINGSGRUPPERNES TOP 3

Tøj, sko & smykker

65%
Tøj, sko & smykker

51%
Tøj, sko & smykker

57%
Tøj, sko & smykker

59%
Bøger

41%

Legetøj til børn

40%

Ting til boligen

33%

Ting til boligen

39%

Sport & fritid

36%

Legetøj til børn

45%

Ting til boligen

33%

Ting til boligen

42%

Bøger

31%

Ting til boligen

42%

Kosmetik & helse

25%

Singler & parDe unge Børnefamilier Midaldrende Pensionisterne

Tøj, sko og smykker er generelt nummer ét; bare ikke hos pensionisterne som hellere køber gaver. 
Kosmetik & helse hitter kun hos de unge som gavekøb, mens kun midaldrende har Sport & fritid på top 3.

Hvilken type gaver vil du købe på nettet i år? 
(Flere svar muligt)

834 besvarelser
(planlægger online 
julegavekøb)
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27%

38%

26%

9%

24%

43%

24%

9%

0-1999 kr 2000-3999 kr 4000-6999 kr 7000+ kr

Sammenlignet med forbrugsforventningerne 
til sidste års julehandel er der i år lidt mere 
spredning på, hvor meget forbrugerne 
forventer at handle for. Dels er der en 
stigning i dem, som forventer at handle for 
under 2.000 kroner, og dels er der en stigning 
i dem, som forventer at handle for 4.000 
kroner eller over. 

Dette afspejler muligvis, at corona rammer 
lidt ujævnt. Nogle oplever at have færre 
penge mellem hænderne (jf. fyringer mv.), 
mens andre oplever at have penge ”til overs”, 
som normalt havde været gået til ferier, 
oplevelser osv. 

FORVENTNINGER TIL JULE-

FORBRUG

Hvor mange penge forventer du alt i alt at bruge på julegaver i år?
834 besvarelser
(planlægger online 
julegavekøb)

20192020

Forventninger til forbrug ifm. julegaver
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Der er ganske tydelige forskelle på 
julegavebudgetter på tværs af 
befolkningsgrupperne. Mens 64% af de unge 
forventer at købe julegaver for under 2.000 
kroner, forventer over halvdelen (56%) af 
pensionisterne, at bruge mere end 4.000 
kroner på julegaver, heriblandt forventer 17% 
at bruge mere end 7.000 kroner.

De ældste befolkningsgrupper 
forventer uden sammenligning 
at bruge flest penge på 
julegaver.

64%

37%

18%

13%

14%

27%

44%

41%

38%

30%

5%

17%

31%

37%

39%

4%

1%

10%

12%

17%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

0-1999 kr 2000-3999 kr 4000-6999 kr 7000+ kr

FORBRUGSFORVENTNINGE

R HOS 

BEFOLKNINGSGRUPPER

Hvor mange penge forventer du alt i alt at bruge på julegaver i år?
834 besvarelser
(planlægger online 
julegavekøb)

Forventninger til forbrug ifm. julegaver
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47%

20%

11%

7%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

44%

6%

15%

6%

8%

1%

4%

5%

1%

BARRIERER FOR ONLINE 

JULEGAVEKØB
Foretrækker julegavekøb i fysiske butikker

Besværligt med ombytning for modtageren

Bange for at pakkerne ikke når frem

Jeg har ikke taget stilling til det endnu

Grundet manglende gaveindpakning

For dyrt på grund af fragt

Dårlige erfaringer med online julegavekøb

For besværligt at hente pakker

Giver udelukkende pengegaver

For tidskrævende et bestille gaverne

Hvorfor IKKE købe julegaverne på nettet?

Hvorfor forventer du ikke at købe julegaver på nettet i år?
195 besvarelser
(planlægger IKKE online 
julegavekøb)

20192020

13% af de internethandlende planlægger ikke 
at købe julegaver på nettet, og for knap 
halvdelen (47%) af denne gruppe begrundes 
det med en præference for fysisk 
julegavehandel. Hver femte (20%) holder sig 
tilbage ud fra en logik om, at bytning er 
besværligt for modtageren. Der ligger altså 
en opgave for internetbutikkerne i at 
overbevise forbrugerne om, at ombytning 
ikke er mere besværligt, når gaverne er købt 
på nettet. 

Den overskyggende barriere
for ikke at handle julegaver 
på nettet er forkærlighed for 
fysisk julegavehandel  

13%
Planlægger 
IKKE online 
julegave-
handel

68%
Planlægger 

online 
julegave-

handel

5%
Køber ikke 
julegaver

13%
Ved ikke
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39%

7%

DIGITALE ØNSKESEDLER

36%

61%

3%

Modtager digitale 
ønskesedler med 

links fra andre

Laver selv 
digitale 

ønskesedler med 
links

Ved 
ikke

Nej

36%
Laver selv 

digitale 
ønskesedler 

med links

54%
Modtager 

digitale 
ønskesedler 

med links
56%

49%

48%

56%

71%

54%

40%

34%

26%

29%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

834 besvarelser
Får du digitale ønskesedler med links til gaveønsker fra andre?
Laver du selv digitale ønskesedler med links til gaveønsker?

Laver selv digitale ønskesedler

Modtager digitale ønskesedler

De unge er mest flittige til at lave digitale 

ønskesedler, mens pensionisterne i højest 

grad modtager dem
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https://swedbankpay.dk/


Copyright @ Dansk Erhverv 2020   Side  35

Om 
undersøgelsen

E-handelsanalyse, november 2020
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METODE 

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

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

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

• De unge (18-25 år)

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

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

• De midaldrende (51 - 64 år)

• Pensionister (65+)

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

Der indsamles hele året, for at tage højde for, at eventuelle sæsonafvigelser ikke vil 

påvirke den samlede data. Det er dermed muligt at kigge på hele perioden som 
helhed, ligesom der kan opdeles på enkelte måneder.

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

Data er vejet, så dette er repræsentativt for Danmarks befolkning på køn, alder (6 
aldersgrupper – 18-29 år, 30-39 år, 40-49år, 50-59 år, 60-69år  og 70+ år) og 5 
regioner. Datasættet bliver endvidere vægtet på baggrund af E-handelsfrekvensen for 
den danske befolkning (opdateres måned til måned på bruttoniveau i en national 
repræsentativ indsamling).

Træf de rigtige beslutninger med de rigtige data

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

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

mailto:lac@fdih.dk


Copyright @ Dansk Erhverv 2020   Side  37

FDIH e-handelsanalyse 

www.fdih.dk/e-handelsanalyse

FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

Slotsholmsgade 1, Børsen

1217 København K

T: +45 72255601

E: kontakt@fdih.dk

www.fdih.dk

Kontaktpersoner:

Analysechef Kommunikationschef

Simon Bjerremann Henrik Theil

T: +45 72255611 T: +45 20965667

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

Yderligere informationer Analysen er gennemført af Wilke for FDIH

Analysen er gennemført i partnerskab med 

Swedbank Pay & PostNord

http://www.fdih.dk/e-handelsanalyse
mailto:kontakt@fdih.dk
http://www.fdih.dk/
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