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Dansk e-handel i 2014 tilhører børnefamilierne

Dansk e-handel kan prale af endnu en rekord, da der  i 2014 var 
en omsætning på 73,7 mia. kr. fordelt på 132 millioner handler. 

Hos især børnefamilierne er der sket en markant udvikling i 
2014. De har øget deres køb på nettet, så deres andel er steget 
markant både i antal handler og i forbrug. Ligeledes er de i høj 
grad førende i brug af mobiltelefoner, og ikke mindst tablets.

Analysen præsenterer dig også  for dyb indsigt i kundens vej til 
køb, og hvornår vi bruger flere penge på køb af forskellige varer i 
udlandet end i danske netbutikker.

Den vigtigste udvikling i analysen i 2014 er dens størrelse. Med 
næsten 15.000 svar, har vi nu mulighed for at dykke ned i og 
krydse de mange svar. Det betyder,  at vi kan afdække nye sider 
af kundernes købsadfærd på nettet. 

De mange svar giver os også solide data til at undersøge 
udviklingen i salget i 84 varegrupper.

Vi fortsætter med at afdække flere og flere relevante områder, 
så analysen får større værdi for de primære brugere, nemlig 
netbutikkerne og leverandørerne til dansk e-handel.

God fornøjelse med e-handelsanalysen, der fra 2015 har skiftet 
navn til FDIH e-handelsanalyse. 

Annette Falberg 
Adm. direktør i FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel
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Få et hav af data og viden i premium udgaven!

FDIH e-handelsanalyse kommer i 2 versioner. Denne 
version er LIGHT rapporten, som er gratis for alle. 

PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer 
eller kan købes af ikke-medlemmer:

• Medlemmer af FDIH kan downloade PREMIUM
rapporten uden beregning ved at logge på 
www.fdih.dk. 

• Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes  
for 3.995 kr. ex. moms på www.fdih.dk/fdih-
ehandelsanalyse

Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere 
på www.fdih.dk/bliv-medlem
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Dansk e-handel anno 2014

Tøj , sko og smykker handles fortsat oftest, mens der bruges flest 
penge på rejser og kulturoplevelser. Dagligvarer, mad og drikke 
steg kraftigt i 2014

Læs mere om varekategorierne fra side 11

Børnefamilier er i 2014 de mest flittige, når der ses på andelen af 
antal handler. Derimod er det de midaldrende, der bruger flest 
penge pr. transaktion

Læs mere om de forskellige segmenter på fra side 15

Anbefaling fra venner og bekendte vinder indpas, hvor 15 % 
angiver, at de har fået kendskab til en ny butik via nogen fra 
omgangskredsen

Læs mere om kundens vej til køb fra side 20

Levering til privat adressen er stadigt den mest benyttede 
leveringsform, men flere vælger at blive ”selvhentere”, især de 
unge

Læs mere om levering fra side 34

Mobiltelefoner og især tablets vinder frem i e-handel, hvor 
særligt børnefamilier ofte bruger dem både til søgning og køb

Læs mere om de mobile enheder fra side 45

Op mod 32% af handlerne på nettet i 2014 var i en udenlandsk 
netbutik. Danskerne er især glade for netbutikker i England, 
Sverige og Tyskland

Læs mere om e-handel i udlandet fra side 52
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I 2014 blev der samlet set e-handlet 132 mio. gange 
med et samlet forbrug på 73,7 mia. kr., svarende til 
en stigning på hhv. 25 % og 18 % i forhold til 2013.

Ses forbruget i Danmark kontra udlandet oplever vi 
en højere stigningstakst med e-handel i udlandet 
end i Danmark. 

Dansk e-handel oplevede en 
stigning på 24% i antal af handler 
og 18% i det totale forbrug

Udvikling i dansk e-handel
Antal handler 

(mio.)
Antal handler 

(udvikling ift. 2013)
Forbrug

(mia. kr.)
Forbrug 

(udvikling ift. 2013)

2009 48 n/a 32 n/a

2010 63 +31% 40 +25%

2011 76 +21% 46 +15%

2012 90 +18% 54,7 +19%

2013 106 +18% 62,4 +14%

2014 132 +24% 73,7 +18%

Forbrug i Danmark
(mia. kr.)

Forbrug i Danmark 
(udvikling)

Forbrug i udlandet 
(mia. kr.)

Forbrug i udlandet
(udvikling)

2012 42,1 n/a 12,6 n/a

2013 45,2 +7,3% 17,1 +36,3%

2014 50,1 +10,8% 23,6 +37,5%

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets Danmarks Dankort transaktioner på nettet 2014 samt  FDIH e-handelsanalyse 2014
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Danskernes samlede forbrug indenfor analysens 13 
varekategorier i 2014 er på 364 mia. kr. 

Sammenholdes dette forbrugstal med de 73,7 mia. 
kr., som e-handelsforbruget udgjorde i 2014, svarer 
dette til at 20 % danskernes forbrug sker online.

20 % af danskernes forbrug i 2014 
ligger online

Online - og offline forbrug

2012

2013

2014

Forbrug i netbutikker Forbrug i fysiske butikker

73,7 mia. kr.
20%

290,3 mia. kr.
80%

62,4 mia. kr.
17%

294,6 mia. kr.
83%

54,7 mia. kr.
15%

295,3 mia. kr.
85%

Danskernes forbrug 2014: 364 mia. kr.

Danskernes forbrug 2013: 357 mia. kr.

Danskernes forbrug 2012: 350 mia. kr.

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2014
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Varer, priser og netbutikker
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Der er stor variation i, hvor ofte danskerne handler 
på nettet. Groft sagt kan man inddele danskerne i to 
grupper.

Den ene halvdel er meget aktive e-handlende med 
mere end 3 handler hver måned. Den anden halvdel 
handler kun et par gange hver måned. 

• Storshopperne (over 7 handler) udgør 9% 

• Aktive (5-6 handler) udgør 12 %

• Gennemsnitlige (3-4 handler) udgør 29 %

• Knap så aktive (2 handler) udgør 25 %

• Lejlighedsvise (1 handel) udgør 25 %

Danskerne handlede i snit 3,15 
gange hver måned i 2014

Handelshyppighed pr. 
måned

1 gang 
25%

2 gange
25%

3-4 gange
29%

5-6 gange
12%

7-9 gange
4%

10 gange eller mere
5%

14.844 besvarelser Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så handlet på internettet?
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Fysiske varer købes oftere end ikke-fysiske varer. 
Handel med de fysiske varer udgør 67 % af samtlige 
handler. Det er en markant stigning i forhold til 2013.

Ses forbruget mellem fysiske og ikke-fysiske varer, 
vinder de ikke-fysiske varer såom software og 
billetter, da de typisk er forbundet med en høj pris.  

Andelen af fysiske varer solgt på 
nettet er steget markant fra 2013 til 
2014

Fysiske og ikke-fysiske varer

14.844 besvarelser

Hvad var prisen på dit seneste køb på internettet – inkl. fragt og evt. afgifter?
Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så handlet på internettet?
Hvilken vare eller tjeneste købte du seest på nettet?

33 %

67 %

Ikke fysisk

Fysisk

35 %

65 %

Andel af handler

Andel af forbrug
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Der er stor variation i hver varekategori i forhold til, 
hvad danskerne køber, når vi dykker ned i de 84 
underkategorier.

Kosmetiske produkter og Udstyr såsom shampoo og 
parfume dominerer kategorien Personlig pleje, 
Kosmetik, Medicin og Kosttilskud, da 
underkategorien repræsenterer hele 58 % af 
samtlige handler i varekategorien.

Billedet er dog mere nuanceret for Bolig, Have og 
Blomster/Planter, da den mest sælgende 
underkategori Køkkenudstyr kun står for 20 %.  

Varekategori
Andel af 

handler i alt
Mest sælgende underkategori

Andel af 
handler 
indenfor 

kategorien

Dagligvarer, mad og drikke 6 % Dagligvarer (fx ikke tilberedt mad) 35 %

Personlig pleje, kosmetik, medicin og 
kosttilskud

7 %
Kosmetiske produkter og udstyr (fx 
parfume, creme, shampoo, etc.)

58 %

Tøj, sko og smykker 18 % Dametøj 44 %

Sports- og fritidsudstyr 6 % Sportstøj og – sko 34 %

Auto-, både- og cykeludstyr 2 %
Bil og motorcykel (fx autostol, dæk, fælge, 
osv.)

53 %

Hobby- og kontorartikler 4 %
Hobbyartikler (fx garn, perler, farver, lim, 
osv.)

46 %

Bolig, have og blomster/planter 6 %
Køkkenudstyr (fx glas, porcelæn, gryder, 
pander, osv.)

20 %

Elektronik og hvidevarer 6 %
Elektronik (fx barbermaskiner, el-
tandbørste)

27 %

IT, Tele og Foto 13 %
Computerhardware (fx pc, skærm, mus, 
printer)

29 %

Film, musik, bøger, spil og legetøj 15 % Bøger, tidsskrifter og aviser - fysisk leveret 34 %

Rejser og kulturoplevelser 14 %
Billetter til kulturoplevelse (fx koncerter, 
teater, biograf

24 %

Finansielle produkter 1 %
Finansielle transaktioner (fx aktiehandel, 
pengeoverførsel)

54 %

Andet 3 %

De bedst sælgende 
underkategorier

14.844 besvarelser Hvilken vare eller tjeneste købte du seest på nettet?
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24 % angiver billigere priser som årsagen til at købe 
en vare på nettet fremfor i en fysisk butik. 

32 % angiver bekvemmelighedsfaktorer som 
årsagen til køb på nettet.

29 %  oplever, at nettet har et bedre og større 
udvalg.

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

Det primære årsag til e-
handel

14.844 besvarelser Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare på internettet?

24 %

14 %

13 %

11 %

9 %

8 %

6 %

5 %

4 %

1 %

5 %

Varen er billigere end i fysiske butikker

Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik)

Det er tidsbesparende

Jeg kan handle, når jeg har tid

Varen kan ikke fås i mit nærområde/handelsby

Varen leveres til døren

Der er større og bedre udvalg på nettet end i fysiske
butikk

Det er lettere at prissammenligne på nettet end i
fysiske butikker

Varen kan ikke fås i Danmark

Der er bedre og dybere vareinformation på nettet end
i fysis

Andet
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Kundens vej til køb 
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Annonce
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Det er stadig søgemaskiner, der er danskernes 
foretrukne værktøj til at finde en netbutik, hvor de 
ikke tidligere har foretaget et køb. Der er dog sket et 
markant fald på 18%-point siden 2013. 

15% af de danske kunder lytter til anbefalinger fra 
omgangskredsen.

Sociale medier har overhalet trykte medier, og 
sammen med omgangskredsens anbefalinger, 
understreger det værdien af en god købsoplevelse, 
hvor fokus på kundeservice kan være afgørende for 
at få andre til at anbefale netbutikken.

Anbefalinger fra omgangskreds 
vinder større indpas

Vejen til første køb

4.594 besvarelser
Var det første gang du handlede i denne internetbutik? 
Hvordan fik du kendskab til internetbutikken?

44 %

15 %

9 %

6 %

6 %

4 %

3 %

2%

0%

10%

Via en søgemaskine på internettet (fx Google, Bing, osv.)

Via anbefalinger fra min omgangskreds

Via en prissammenligningssite

Via mit kendskab til gadebutikken

Via et socialt medie (fx Facebook, Twitter eller lign)

Via reklamer og annoncer i trykte aviser, magasiner osv

 Via tilbudsites (fx Sweetdeal, Downtown, Dagens Deal
eller lign.)

Via en TV/ radioreklame

Via en QR/2D på et produkt eller en plakat

Andet
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Det er primært lave priser  og godt udvalg, der får 
tidligere kunder til at vende tilbage.

10 % vender tilbage til en butik på baggrund af 
nyhedsbreve, ligesom god service ved sidste køb 
(8 %) også påvirker genkøb.

Pris og sortiment får kunderne til at 
vende tilbage

Vejen til genkøb i en 
netbutik

10.243 besvarelser
Var det første gang du handlede i denne internetbutik? 
Hvad er den primære årsag til, at du handlede hos denne internetbutik igen?

22%

22%

15%

10%

9%

8%

5%

4%

6%

Den totale pris (varens pris + fragt + afgifter) var den lav

Internetbutikkens udvalg matcher mine behov/ønsker

Varen kan kun købes i denne internetbutik

Godt tilbud via butikkens nyhedsbrev

Internetbutikken havde varen på lager/kunne levere
hurtigt

Jeg fik en god kundeservice og oplevelse fra sidste køb

Den totale pris (varen pris + fragt + afgifter) var ikke
lavest, men pris og kvalitet matchede bedst mit behov

Abonnementsordning eller et rutinekøb

Andet



Side  16

Copyright FDIH © 2015

Især Rejser og Kulturoplevelser er populære køb på 
nettet, mens Dagligvarer, Mad og Drikke samt Bolig, 
Have og Blomster er de varegrupper, der primært 
handles i de fysiske butikker. 

En klar tendens er dog, at mange købsprocesser  
starter på internettet, mens det foruden Rejser & 
Kulturoplevelser, er Film, Musik, Bøger, Spil og 
Legetøj, IT, Tele og Foto samt Elektronik og 
Hvidevarer, der hyppigst bliver handlet via 
internettet .

Mange købsprocesser starter online

Online og offline adfærd pr. 
varekategori

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Køb Online

Søge Online

Køb Offline

Søge Offline

Rejser og Kulturoplevelser Film, Musik, Bøger, Spil og Legetøj

IT, Tele og Foto Elektronik og Hvidevarer

Finansielle Produkter Hobby- og Kontorartikler

Sports- og Fritidsudstyr Auto-, Både- og Cykeludstyr

Tøj, Sko og Smykker Medicin, Kosmetik og Kosttilskud

Bolig og Have Dagligvarer, Mad og Drikke

14.844 besvarelser
Hvordan plejer du at søge inspiration til køb af nedenstående varetyper?
Hvor plejer du at købe nedenstående varetyper?
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Betalingskort, levering og 
tilfredshed
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81 % af alle betalinger på nettet sker med et 
betalingskort.

Der er små udsving i betalingskortenes andel af 
betalingerne, men generelt er den svagt vigende. Til 
gengæld kan der spores en stigende tendens i brug 
af netbank, PayPal og faktura.

Brugen af betalingsapps til mobiltelefoner er ikke 
endnu ikke blevet synlig i det samlede billede.

Mobilbetalingsapps er ikke synlige 
ved nethandel

Betalingsmidler på nettet

14.844 besvarelser Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?

81 %

7 %

5 %

3 %

1 %

1%

1%

2%

87 %

4 %

3%

3 %

1%

1%

1%

84 %

7 %

3 %

3 %

1 %

1%

2%

Jeg brugte mit betalingskort / kreditkort

Jeg betalte via min netbank ved købet

Jeg anvendte min Paypal-konto

Jeg fik en faktura tilsendt

Betaling direkte uden brug af internettet (efterkrav)

Jeg betalte for varen i butikken/afhentningsstedet

Jeg bestilte via internettet med betaling i fysisk butik

Jeg brugte mobilpenge

Andet

2014

2013

2012
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Forbrugernes valg af leveringsmetode har ændret 
sig over de seneste 3 år. 

Selvom levering til privatadressen fortsat er den 
mest brugte leveringsmetode,  er det 
bemærkelsesværdigt, at ”selvhenter”-koncepter 
som fx. pakkeautomater, pakkeshops buldrer frem. 
Stigningen er særdeles markant fra 2013 til 2014 på 
over 50 %.

32 % af de danske netkunder er 
”selvhentere”

Leveringsmetode

10.784 besvarelser Hvordan blev varen leveret?

54 %

13 %

10 %

7 %

6 %

3 %

6 %

Jeg fik varen leveret til min privatadresse

Jeg hentede varen ved et andet afhentningssted

Jeg hentede selv varen på posthuset/transportørens
adresse

Jeg fik varen leveret på min arbejdsplads

Jeg hentede varen i en pakkeposts automat

Jeg hentede selv varen på internetbutikkens adresse

Andet

56 %

19 %
25 %

65 %

21 %
14 %

61 %

32 %

7 %

Levering "Selv-henter" Andet

2012

2013

2014
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Annonce 
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I langt de fleste tilfælde er der ikke kontakt mellem 
butik og kunde udover selve købet. 

Den primære årsag til, at kunder kontakter butikken 
før købet, er mangel på information om en vare. 

I de tilfælde, hvor kunden har været i kontakt med 
butikken inden levering, er det i  31 % af tilfældene 
været for at få information omkring  leveringen.

Tager kunder  kontakt til  netbutikken efter købet, er 
det oftest  pga. en defekt vare.

Der er oftest ikke kontakt med 
netbutikken udover selve købet

Kontakt med netbutikken

14.844 besvarelser
Har du været i kontakt med internetbutikken i forbindelse med dit køb (ud 
over selve bestillingen)?

84 %

7 %

6%

4 %

1 %

Nej, jeg har ikke været i kontakt med
internetbutikken under eller efter købet

Ja, jeg var i kontakt med internetbutikken inden
købet

Ja, jeg var i kontakt med internetbutikken efter
købet, men før jeg modtog varen

Ja, jeg var i kontakt med internetbutikken efter
jeg modtog varen

Husker ikke

Dette spørgsmål er stille som multipelt og derfor summer det til over 100%
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Danskerne er meget tilfredse med deres seneste 
handel. Andelen af meget tilfredse kunder er faldet 
med 7%-point i forhold til 2013. 

Til gengæld er andelen af tilfredse kunder steget 7%-
point, og den samlede tilfredshed ender på samme 
niveau som i 2013.

Der er stor kundetilfredshed 
forbundet med onlinekøb

Kundetilfredshed

14.844 besvarelser Hvor tilfreds er du med dit seneste køb?

39 %

32 %

55 %

62 %

2014

2013

Meget utilfreds

Utilfreds

Hverken/eller

Tilfreds

Meget tilfreds

94%

94 %
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E-handel med mobile 
enheder
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Søgning og køb med mobile enheder

14.844 besvarelser
Hvordan foretog du dit seneste køb på internettet?
På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den vare/tjeneste, du købte?

Søgning 72 % 10 % 18 %

Køb 81 % 5 % 14 %

Varer bliver i 28 % af tilfældene 
undersøgt via mobile enheder
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Søgning og køb med mobile enheder pr. befolkningsgruppe

14.844 besvarelser
Hvordan foretog du dit seneste køb på internettet?
På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den vare/tjeneste, du købte?

Søgning Køb Søgning Køb Søgning Køb

De unge (18-25 år) 74 % 86 % 17 % 7 % 9 % 7 %

Børnefamilier (Voksne med hjemmeboende børn - 26 -50 år) 58 % 71 % 15 % 8 % 27 % 22 %

Singler og par (Voksne uden hjemmeboende børn - 26-50 år) 70 % 81 % 13 % 6 % 16 % 13 %

De midaldrende (51 - 64 år) 76 % 83 % 4 % 2 % 20 % 14 %

Pensionister (65+) 85 % 90 % 2 % 1 % 13 % 9 %

Især børnefamilierne benytter sig af 
mobile enheder
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International e-handel
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Op mod 32% af handlerne på nettet i 2014 var i en udenlandsk netbutik

Tyskland 4%  Frankrig 0% 

Kina 1% 

Andet land 2% 

Ved ikke 10%

Danmark 68% 

Sverige 4% 

Norge 1% 

England 6% 

USA 3% 

14.844 besvarelser I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
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Afsnit 2 Formulering om udlandets andel er rettet 
(marts 2015)
Trenden med køb i udlandet fortsætter i 2014. 
Således blev kun 68 % af handlerne foretaget i en 
dansk netbutik. 

Danskerne er især glade for netbutikker i England, 
Sverige og Tyskland, der sammen står for 14 % af 
samtlige handlerne, som danskerne har foretaget i 
2014.

10 % af danskerne ved ikke, hvilket land, butikken 
tilhører. Det skyldes i høj grad at de internationale 
netbutikker er blevet dygtigere til at præsentere sig 
på dansk. Danskerne har derfor svært ved at 
identificere hvilket land, netbutikkerne kommer fra.

E-handel i udlandet

14.844 besvarelser I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?

68%

6%

4%

4%

3%

1%

1%

0%

2%

10%

69%

6%

5%

4%

3%

1%

5%

7%

73%

5%

4%

3%

3%

1%

2%

8%

Danmark

England

Sverige

Tyskland

USA

Kina

Norge

Frankrig

Andet land

Ved ikke

2014

2013

2012
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24 %

23 %

18 %

16 %

13 %

1 %

4 %

Jeg sparer penge ved at handle i en udenlandsk
internetbutik

Varen kan kun fås i en udenlandsk internetbutik

Jeg tænkte ikke nærmere over internetbutikkens
nationalitet

Netbutikken har et udvalg der matcher mine
behov/ønsker

Jeg er fast kunde i denne internetbutik

Netbutikken giver bedre service

Anden årsag

Det er fortsat prisen, der er den primære årsag til, at 
danskerne handler i udenlandske netbutikker.
Ligeså vigtigt er det, at varerne ikke er tilgængelige i 
danske butikker.

Bemærk desuden, at 13 % angiver, at de er fast 
kunde i en udenlandsk netbutik.  

Hver 5. danske kunde (18 %) siger, at de ikke tænker 
nærmere over butikkens nationalitet.

Lavere priser på varer får danskerne 
til at handle i udlandet

Årsager til handel i udlandet

3.194besvarelser Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk internetbutik?
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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 solide datagrundlag fra 
FDIH e-handelsanalyse vil vi kunne hjælpe dig.

Ingen andre i Danmark samler månedlig data af 1.200 forbrugeres 
adfærd på nettet, deres køb af varer og services fordelt på 13 
varekategorier og 84 varegrupper. Heller ikke, hvor mange penge de 
havde brugt, hvilken webshop de købte hos og hvorfor. Vi kan endda 
levere data fordelt efter de mest gængse demografiske variabler. Alt 
sammen for at sikre, at I træffer de rigtige beslutninger.

Pris er selvfølgelig afhængig af, hvor komplicerede data I ønsker.

Kontakt os, og få et uforpligtende tilbud på valide forbrugerdata.

Kontaktpersoner:
Projektchef Tevin Lac Kommunikationschef Henrik Theil

T: +45 72255607 T: +45 20965667

E: lac@fdih.dk E: het@fdih.dk

Top 3 varekategorier

Kategori Under kategori
3.3 Tøj, sko og smykker
N=2.630

Herretøj
Dametøj
Børnetøj
Sko/fodtøj
Smykker
Tasker og kufferter
Babyudstyr
Gavekort eller deals (fx til tøj, tasker)
Andet

3.10 Film, musik, bøger, spil og 
legetøj
N=2.219

Streaming/download af film, musik og spil, inkl. apps
CD, DVD, Blu Ray, PC spil, konsolspil – fysisk leveret
Download af bøger, tidsskrifter og aviser
Bøger, tidsskrifter og aviser - fysisk leveret
Legetøj og familiespil (fx brætspil)
Online betting
Gavekort eller deals
Andet

3.11 Rejser og kulturoplevelser
N=2.031

Flybillet
Tog- og busbillet
Hotel og feriehuse
Leje af bil
Pakkerejser (fx fly og hotel, charterrejser, krydstogt)
Billetter til kulturoplevelse (fx koncerter, teater, biograf)
Gavekort eller deals (til oplevelser/rejser/transport)
Andet
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Metode

Til denne analyse har der været anvendt et spørgeskema med ca. 30 spørgsmål. Data er indsamlet online gennem Wilkes onlinepanel, Wilke Wisdom, 
og den gennemsnitlige interviewtid har været på ca. 12 minutter. 

Der er gennemført cirka 1.200 interviews pr. måned i 2014, som resulterer i 14.844 interviews i alt. 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 er indsamlet data i perioden 1. januar til 31. december 2014. Den samlede indsamlingsperiode har  været underopdelt op i 12 indsamlingsperioder, 
én pr måned.  Dette er gjort for at tage højde for eventuelle sæsonafvigelser ikke ville påvirke data, og det er dermed muligt at kigge på hele perioden 
som helhed, ligesom der er mulighed for at opdele undersøgelsen på enkelte måneder.

Data er vejet, så dette er repræsentativt for Danmarks befolkning på køn, alder (6 aldersgrupper – 18-29 år, 30-39 år, 40-49år, 50-59 år, 60-69år  og 
70+ år) og 5 regioner. Datasættet bliver endvidere vægtet på baggrund 1.000 telefoniske interviews, der har været gennemført i januar og maj 2014. 
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FDIH e-handelsanalyse 

www.fdih.dk/e-handelsanalyse

FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

Slotsholmsgade 1, Børsen

1217 København K

T: +45 72255601

E: kontakt@fdih.dk

www.fdih.dk

Kontaktpersoner:

Analyse-ansvarlig Pressekontakt

Projektchef Tevin Lac Kommunikationschef Henrik Theil

T: +45 72255607 T: +45 20965667

E: lac@fdih.dk E: het@fdih.dk

Yderligere informationer

Analysen er gennemført fra januar til december 2014 af Wilke for 
FDIH

Analysen er sponsoreret af Post Danmark 
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