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NÅR DANSKERNE HANDLER TØJ, SKO & ACCESSORIES 
PÅ NETTET

ANALYSE 2020
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Tøj, sko & accessories er blandt de varer, som danskerne køber allermest på nettet, og i lyset af COVID-19 bruger endnu flere forbrugere nettet til at få klædeskabet opdateret. I denne analyse dykker vi ned i alle de spørgsmål, som omhandler forbrugerne og deres adfærd, når de shopper tøj, sko og accessories på nettet. Hvem, hvad, hvorfor, hvordan, hvornår og hvorfor ikke. Et par af hovedpunkterne fra rapporten er:
NEDSLAG & VÆSENTLIGE POINTER 

• Især kvinder handler tøj, sko og accessories på nettet.
• Unge handler mere end ældre, men børnefamilierne er også godt med.
• Tøj, sko og accessories handles online fordi det er billigere, der er et bedre udvalg, og fordi det er mere bekvemmeligt.
• 4 ud af 10 køb af tøj, sko og accessories er impulskøb –kvinderne er mere impulsive end mændene.
• Over halvdelen af både søgninger og køb af tøj, sko og accessories sker på mobile enheder (smartphones og tablets).
• Mobilepay er betalingsmetode for hvert femte handel med tøj, sko og accessories. 

• Hver femte internethandlende er skeptisk over for at handle tøj, sko og accessories på nettet. Deres skepsis udmønter sig især i et behov for at se, mærke og prøve varerne, inden de handler.
• Kvinder er betydeligt mere tilfredse med deres online shoppingoplevelser af tøj, sko og accessories end mænd.
• Tøj, sko og accessories er den varekategori, hvor der uden sammenligning bliver returneret mest. Returnering af tøj, sko og accessories skyldes i 6 ud af 10 tilfælde at varen ikke passede, hvilket mere end antyder, at prøverummet er rykket hjem til forbrugeren.
• Zalando er markedsledende, og står for cirka en femtedel af handlerne på tøj, sko og accessories. 
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HVORDAN DU SKAL LÆSE DENNE RAPPORT

SCREENINGSCREENINGSCREENINGSCREENINGFor at finde respondenter til analysen gennemfører vi først en screening, hvor vi spørger alle respon-denter, hvorvidt de har handlet på internettet inden for den seneste uge. Hvis respondenten IKKE har dette, så sluser vi dem ud af spørgeskemaet. 
PERSPEKTIVPERSPEKTIVPERSPEKTIVPERSPEKTIVPå denne baggrund ved vi, at 48% af danskerne har handlet på internettet den seneste uge (gælder perioden: jan-sep, 2020). Det er disse 48% som rapporten tager udgangs-punkt i. Hold det in mente, når du læser analysen.

RESPONDENTERNERESPONDENTERNERESPONDENTERNERESPONDENTERNEVi bliver ved med at spør-ge, indtil vi er oppe på cir-ka 1.200 månedlige res-pondenter, som har hand-let på internettet inden for den seneste uge. Således har alle respondenter, som er med i analysen, handlet på internettet den seneste uge.
PERIODEPERIODEPERIODEPERIODEDenne rapport om dan-skernes onlinekøb af tøj, sko og accessories bygger på data indsamlet over de første tre kvartaler af 2020 (januar – september). 
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2020 har været et rigtig godt år for onlinesalget 
af tøj, sko & accessories

24%26%28%30%32%34%36% 2019 2020

Hvilke varer eller tjenester (ikke-abonnomentskøb) har du købt på nettet inden for den seneste uge? (Tøj, sko og accessories)2020: 11.121

Har handlet tøj, sko eller accessories på nettet inden for den seneste uge
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17%

21%

34%

19%
10%

Tre perspektiver: Hvem står for onlineforbruget af tøj, sko og accessories? 

34%

66%

40%

23%

27%

10%

Forbrug af tøj, sko og accessories fordelt på…

…befolknings-grupper … køn … land og by Storby
Større provinsby

Landsby
Mindre provinsbyMidaldrende MændKvinder

Børnefamilier
Pensionister

Singler og par
De unge

587 kr. 634 kr. 731 kr. 680 kr. 642 kr. 705 kr. 642 kr. 582 kr. 643 kr. 685 kr. 684 kr.
De unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister Mand Kvinde Landsby Mindreprovinsby Størreprovinsby Storby

BASKET SIZEBASKET SIZEBASKET SIZEBASKET SIZE
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36%36%36%36%

18%18%18%18%
23%23%23%23%

16%16%16%16% 12%12%12%12%De ungeDe ungeDe ungeDe unge Singler og parSingler og parSingler og parSingler og par BørnefamilierBørnefamilierBørnefamilierBørnefamilier De midaldrendeDe midaldrendeDe midaldrendeDe midaldrende PensionisterPensionisterPensionisterPensionister

20%20%20%20%Af mandlige forbrugere har handlet tøj, sko eller accessories på nettet den seneste uge40%40%40%40%Af kvindelige forbrugere har handlet tøj, sko eller accessories på nettet den seneste uge
56%56%56%56%

38%38%38%38%
48%48%48%48%

34%34%34%34%
28%28%28%28%

De ungeDe ungeDe ungeDe unge Singler og parSingler og parSingler og parSingler og par BørnefamilierBørnefamilierBørnefamilierBørnefamilier De midaldrendeDe midaldrendeDe midaldrendeDe midaldrende PensionisterPensionisterPensionisterPensionister Hvilke varer eller tjenester (ikke-abonnomentskøb) har du købt på nettet inden for den seneste uge? (Tøj, sko og accessories)3.308 (har købt tøj, sko og accessories på nettet inden for den seneste uge)

Hvorvidt man shopper tøj, sko og accessories på nettet er i høj grad afgjort af køn, 
alder og familieform.
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Så hvad er det 
egentligt, som  

bliver købt?

44%44%44%44%
Dametøj

20%20%20%20%
Herretøj

7%7%7%7%
Børnetøj

6%6%6%6%
Smykker 3%3%3%3%

Tasker og 
kufferter

17%17%17%17%
Sko og 
fodtøj

3%3%3%3%
Andet

Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst det varekøb, som du gjorde inden for kategorien Tøj, sko og accessoires?2.131 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)

4 ud af 10 onlinekøb af tøj, sko og accessories er 
tøj til kvinder – faktisk lidt mere!
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84%

33% 20%
36% 32% 41%

93%

16%

67% 80%
64% 68% 59%

44%44%44%44%Dametøj 20%20%20%20%Herretøj 7%7%7%7%Børnetøj 6%6%6%6%Smykker 3%3%3%3%Tasker17%17%17%17%Fodtøj 3%3%3%3%AndetOnlinehandler på tøj, sko og accessories fordelt på varegrupper
Andel handler foretaget af kvinderAndel handler foretaget af mænd Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst det varekøb, som du gjorde inden for kategorien Tøj, sko og accessoires?2.131 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)

Kvinder står for 16% af onlinehandlerne på herretøj, mens mænd blot står for 7% af  
onlinehandlerne på dametøj.
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HVORFOR KØBES TØJ, SKO OG ACCESSORIES PÅ NETTET?

21%21%21%21%
16%16%16%16%

13%13%13%13% 11%11%11%11% 11%11%11%11% 10%10%10%10%
8%8%8%8%

3%3%3%3% 3%3%3%3% 1%1%1%1%
5%5%5%5%

19%19%19%19%

11%11%11%11%
15%15%15%15%

6%6%6%6%
10%10%10%10%

14%14%14%14% 12%12%12%12%

4%4%4%4% 2%2%2%2% 1%1%1%1%
5%5%5%5%Det er billigere Man kan handle, når man har tid Varen kan kun fås på nettet Der er bedre udvalg Varen kan ikke fås i forbrugerens nærområde Det er tidsbesparende Varen leveres til døren Det er lettere at prissammenligne Varen kan ikke fås i Danmark Der er bedre vareinformation Andet

Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?2.131 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)

Forbrugerne køber tøj, sko og accessories på nettet fordi ...
Gennemsnit for onlinehandlerTøj, sko og accessories
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Mænd er altså i lidt højere grad end kvinder klar på at teste nye webshops, når de handler tøj, sko og accessories online

HVOR STOR ER VILLIGHEDEN TIL AT TESTE NYE WEBSHOPS, NÅR KLÆDESKABET SKAL 
FORNYES?

29%29%29%29%

26%26%26%26%

25%25%25%25%

af onlinehandlerne fore-tages i nye netbutikker. (Dvs. netbutikker, som forbrug-eren ikke tidligere har handlet i)
af de kvindelig forbrugere

Det er heller ikke helt de samme kanaler som kvinder og mænd gør brug af, når de skal finde frem til nye online tøj-og skobutikker.
af de mandlige forbrugere

34%34%34%34%28%28%28%28%12%12%12%12%12%12%12%12%10%10%10%10%2%2%2%2%4%4%4%4%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%

37%37%37%37%15%15%15%15%15%15%15%15%14%14%14%14%10%10%10%10%6%6%6%6%3%3%3%3%3%3%3%3%2%2%2%2%1%1%1%1%

Hvordan finder de så frem til nye netbutikker?Hvordan finder de så frem til nye netbutikker?Hvordan finder de så frem til nye netbutikker?Hvordan finder de så frem til nye netbutikker?Google (el. anden søgemaskine)Socialt medieReklamer på internettetAnbefalinger fra omgangskredsKendskab til gadebutikkenPrissammenligningssiteNyhedsbrev/klub nytTilbudsitesReklamer i trykte medierTV/ radioreklameHvordan fandt du frem til den pågældende netbutik? (ekskl. ”andet”)Var det første gang du handlede i den pågældende netbutik?2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires) 568Ny netbutik
Således købes 74% af tøj, sko og accessories i webshops, som forbrugerne allerede tidligere har handlet i.VanedyrVanedyrVanedyrVanedyr
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49%
43%

37%
34%
32%
30%

49%
57%

60%
64%

65%
65%

2%

3%
3%
3%
5%

Dametøj
Tasker

Herretøj
Smykker

Fodtøj
Børnetøj

41%41%41%41%
Impulskøb

56%56%56%56%
Planlagte 

køb

3%3%3%3%
Rutinekøb/

genkøb

Når tøj, sko & 
accessoires købes 

på nettet, er …

Var det seneste køb på internettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst det varekøb, som du gjorde inden for kategorien Tøj, sko og accessoires?

36%36%36%36%

44%44%44%44%af mænd onlinekøb er impulskøb
4 UD AF 10 ONLINEKURVE MED TØJ, SKO & ACCESSORIES KØBES SOM IMPULSKØB

2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)

Kvinder handler altså tøj, sko & accessories noget mere spontant end mænd. Dette afspejles også i de varer, der købes impulsivt og de, som handles planlagt. af kvinders onlinekøb er impulskøb
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Når der surfes efter tøj, sko og accessories på nettet sker det overvejende på mobile 
enheder. Når selve købet skal foretages hopper nogle forbrugere dog over på PC’en.

36%

47%

16%

42%

41%

16%

Først søges derFørst søges derFørst søges derFørst søges der Og så købes derOg så købes derOg så købes derOg så købes der

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» samt «Andet»2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)
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4% 3% 11% 11% 13% 12%

27% 27% 37% 36%
51% 43%

53% 46%
62% 58% 30% 26% 12% 9%

43% 52%
34% 42%

24% 28%
41% 47% 48% 55%

Tablet

Desktop
Smartphone

SØG KØB SØG KØB SØG KØB SØG KØB SØG KØB

Hvorvidt det er PC’en, smartphonen eller tablet’en, som bliver brugt til at fylde 
onlinekurven med tøj, sko & accessories er utvivlsomt et generationsspørgsmål.

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» samt «Andet»2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)De unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister
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Hvordan betaler vi så egentligt for al det 
beklædning, som vi køber på nettet?

65%65%65%65%
Betalings-

kort

19%19%19%19%
Mobilepay

6%6%6%6%
PayPal

4%4%4%4%
Faktura

3%3%3%3%
Betaling via 

netbank

Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du?Excl. Husker ikke2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)1.378
55%55%55%55%19%19%19%19%13%13%13%13%8%8%8%8%4%4%4%4%1%1%1%1%

Dankort og Visa/DankortVisakortMasterCard/Maestro (Debitkort)Mastercard/Eurocard (Kreditkort)Visa ElectronForbrugsforeningskort2%2%2%2%
Andet

1%1%1%1%
Betaling i 
butikken 

1%1%1%1%
Afbetalings-

ordning

Mere end 6 
ud af 10 køb 

købes på 
betalingskort
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NÅR TØJ, SKO & ACCESSORIES SKAL LEVERES

2%2%2%2% 7%7%7%7%
49%49%49%49% 40%40%40%40%

1%1%1%1%Netbutik-kens adresse Pakkeautomat Pakkeshop Privatadresse Arbejdsplads

41%41%41%41%59%59%59%59%
Selvhentere Levering til døren

Hvilken leveringsform har du valgt? Excl. Husker ikke, Andet & Download’er2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)
9%7%8%6%6%4%

47%48%50%53%56%43%
41%41%38%37%36%49%

18-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60-69 år70+ år

Forbrugerne klarer selv ”last mile” for 6 ud af 10 ordrer på tøj, sko og accessories. Levering til døren er dog ret udbredt hos de allerældste
Lidt overraskende er måske villigheden til ”selvhentning” blandt  aldersgrupperne 50-59 og 60-69 år. Ved køb af andre varegrupper får de i højere grad leveret hjemme.Vi ved fra andre analy-ser, at især midaldrende dropper onlinekøb, hvis fragten bliver for dyr. At de derfor selv henter deres pakker, kan være udtryk for, at de forsøger at slippe for ekstra fragtomkostninger.
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TØJ, SKO & ACCESSORIES ER UDEN SAMMENLIGNING DEN VAREGRUPPE, HVOR DER 
RETURNERES MEST

6%4%1%1%2%2%2%1%1%

10%3%3%2%2%1%1%2%1%

16%16%16%16%8%8%8%8%4%4%4%4%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%2%2%2%2%2%2%2%2%

Tøj, sko og accessoriesSports- og fritidsudstyrFilm, musik og bøgerIT og TeleBolig og haveElektronik og hvidevarerPersonlig pleje mv.Hobby, kontor og fotoDagligvarer, mad og drikke Beholdte du varen/varerne du købte?4.841 (ExclExclExclExcl. ”endnu ikke modtaget varen”)

28%28%28%28%
59%59%59%59%

Hele ordren returneret Dele af ordren returneret Men hvorfor sendes tøj, sko og accessories retur?Men hvorfor sendes tøj, sko og accessories retur?Men hvorfor sendes tøj, sko og accessories retur?Men hvorfor sendes tøj, sko og accessories retur?

6 ud af 106 ud af 106 ud af 106 ud af 10 ordrer, som sendes retur, skyldes at varen ikke passede

3 ud af 10 3 ud af 10 3 ud af 10 3 ud af 10 ordrer, som sendes retur, skyldes, at varen ikke levede op til forbrugerens forventning4%   4%   4%   4%   Fortrudt køb4%   4%   4%   4%   Forkert vare leveret3%   3%   3%   3%   Ødelagt vare leveret3%   3%   3%   3%   AndetHvad har den primære årsag til, at du returnerede  eller vil returnere varerne207 (har returneret tøj, sko eller accessories)
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83%83%83%83%
25%25%25%25%

22%22%22%22%
15%15%15%15%

6%6%6%6%
3%3%3%3%
3%3%3%3%

75%75%75%75%
32%32%32%32%

17%17%17%17%
15%15%15%15%

5%5%5%5%
8%8%8%8%

4%4%4%4%
1%1%1%1%

Behov for at mærke/se varen fysiskVil tale med fagpersonale/have rådgivningDet er hyggeligt at gå i butikker og købe tøj, sko & accessoriesVil have varen med hjem med det sammeDet er for besværligtHar intet behov for tøj, sko og accessoriesStoler ikke helt på internethandelUdvalget er ikke så stort i netbutikkerDet er især behovet for at se, mærke Det er især behovet for at se, mærke Det er især behovet for at se, mærke Det er især behovet for at se, mærke 
(og prøve) produkterne, som afholder  (og prøve) produkterne, som afholder  (og prøve) produkterne, som afholder  (og prøve) produkterne, som afholder  
forbrugerne fra at købe tøj, sko og forbrugerne fra at købe tøj, sko og forbrugerne fra at købe tøj, sko og forbrugerne fra at købe tøj, sko og 
accessories på nettet.accessories på nettet.accessories på nettet.accessories på nettet.

Her er årsagerneHer er årsagerneHer er årsagerneHer er årsagerne

Hver femte forbruger kan ikke finde på at 
købe tøj, sko og accessories på nettet. MændKvinder

Hvad er årsagen til, at du ikke vil købe tøj, sko og accessories via internethandel373 (Kunne ikke finde på at købe tøj, sko eller accessoires på nettet)
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44% 54% 60% 60% 52%

34% 28% 30% 24% 26%

21% 18% 10% 17% 22%

40% 46% 35% 42% 38%

43% 31% 47% 37% 38%

17% 24% 18% 21% 24%

Vil du anbefale den netbutik, hvor du har købt tøj, sko og accessories i?

Ja, den var lige i øjet
Tjaa…

Nej, ærlig talt ikke
PROMOTER

DETRACTORPASSIVE
40%40%40%40%Af de mandlige forbrugere vil anbefale den netbutik, hvor de har handlet tøj, sko eller accessories.57%57%57%57%Af de kvindelige forbrugere vil anbefale den netbutik, hvor de har handlet tøj, sko eller accessories.

Kvinder har betydeligt bedre oplevelser med digitale tøj- og skobutikker end mænd.

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller kollegaer?2.137 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)

23232323 37373737 4343434350505050 2323232330303030 22222222 18181818 1313131320202020NPSNPSNPSNPS
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19%19%19%19%
9%9%9%9%

4%4%4%4%
3%3%3%3%

3%3%3%3%
2%2%2%2%

2%2%2%2%
1%1%1%1%
1%1%1%1%
1%1%1%1%
1%1%1%1%
1%1%1%1%

Zalando
H&M
Boozt

Magasin
Asos
Wish
Zizzi

Sport24
Ellos

Boozlet
Bestseller

Zara

Zalando er lidt af en mastodont på det online tøj- og skomarked, og står for 
knap hver femte handel.

Mest benyttede online tøjMest benyttede online tøjMest benyttede online tøjMest benyttede online tøj---- & skobutikker& skobutikker& skobutikker& skobutikker

Hvad er navnet på den butik du senest handlede i på internettet indenfor kategorien? 2.205 (Seneste køb var tøj, sko eller accessoires)
PensionisternePensionisternePensionisternePensionisterne9% Zalando5% H&M5% Peter Hahn

Midaldrende Midaldrende Midaldrende Midaldrende 12% Zalando5% Boozt4% BooztBørnefamilierBørnefamilierBørnefamilierBørnefamilier22% Zalando13% H&M5% BooztDe ungeDe ungeDe ungeDe unge27% Zalando8% H&M8% Asos
Singler & parSingler & parSingler & parSingler & par19% Zalando11% H&M4% Boozt

DerDerDerDer erererer dog stor forskel på hvilke dog stor forskel på hvilke dog stor forskel på hvilke dog stor forskel på hvilke forbrugerforbrugerforbrugerforbruger----
gruppergruppergruppergrupper, som handler i hvilke netbutikker, som handler i hvilke netbutikker, som handler i hvilke netbutikker, som handler i hvilke netbutikker

NB at der er statistisk usikkerhed forbundet med andelene grundet stikprøvens størrelse og det forhold, at der spørges til seneste køb – hvoraf noget givetvis vil blive returneret. Usikkerheden er størst ifm. de netbutikker, hvis salg udgør mindre andele af det samlede salg af tøj, sko og accessories og det er klart, at der er en meget lang hale af betydelige netbutikker i kategorien. Derudover bør man have in mente, at tallene afspejler de første tre kvartaler (jan-sep), men at det fjerde kvartal (med Black Friday og julehandel) traditionelt er det mest sælgende kvartal. Målt over hele året vil andelene derfor se anderledes ud.
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METODE Denne rapport bygger på data indsamlet over de første tre kvartaler af 2020. Data er indsamlet online gennem Wilkes onlinepanel, Wilke Wisdom, og der er gennemført ca. 1.200 interviews pr. måned fordelt jævnt ud på ugerne. Da denne rapport udelukkende omhandler onlineforbruget på tøj, sko og accessories, tager rapporten udgangspunkt i svar fra de forbrugere, som har handlet i netop denne varekategori. Dermed bygger rapporten på interviews fra 3.308 respondenter, som har handlet tøj, sko eller accessories inden for den seneste uge, og blandt denne gruppe var købet af tøj, sko eller accessories været det seneste onlinekøb for 2.137 respondenter. 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. 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 dataTræf de rigtige beslutninger med de rigtige dataTræf de rigtige beslutninger med de rigtige dataTræf de rigtige beslutninger med de rigtige dataSidder 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 Analysechef Analysechef Analysechef Simon BjerremannT: +45 72255611E: sib@fdih.dk
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