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� 13 kategorier, 84 varegrupper
� Fysiske og ikke-fysiske varer
� Handelshyppighed
� Forbrugsmønster 
� Net Promoter Score (NPS)

Copyright © 2016 FDIH

78,1 mio. handler 
for  50,4 mia. kr.

Halvårsrapport 2016
1. halvår 2016 (PREMIUM)

Gratis for FDIH-medlemmer
Pris ikke-medlemmer kr. 1.995,- ekskl. moms

7.312 
respondenter
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For tøj, sko og smykker 
står de mobile enheder 
for hvert 3. køb. 

48% af kunderne vil 
anbefale netbutikken 
for deres seneste køb 

til andre

Den samlede e-handel 
i Danmark for 1. halvår 
2016 er på 50,4 mia. kr. 
svarende til en stigning 
på 15% / 6,7 mia. kr. ift. 
2015.

Direkte levering er 
fortsat største 
leveranceform, men 
selvhentning af pakker 
er ved at nærme sig.

Dankort og Visa/Dankort er fortsat den 
hyppigst brugte betalingsmetode og står 
for 63% af handlerne i 1. halvår 2016.

37% af søgningerne 
starter nu  mobilt, 
mens 28% af købene 
er mobile

7.312 
respondenter

1. Halvår 
2016

Mobilbetaling anvendes ved 
3% af handlerne

Dagligvarer/mad & 
drikke topper køb på 
smartphone
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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 og er gratis for alle, men 
indeholder kun halvdelen af PREMIUM rapporten.

PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer, 
men 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 1.995 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



Side  4

Copyright FDIH © 2016

Januar
11,8 

Februar
12,5 

Marts
13,6 

April
12,5 

Maj
14,1 

Juni
13,7 

Danskerne foretog i alt 78,1 mio. handler til 
en værdi af 50,4 mia. kr. på internettet i 
første halvår 2016. Der er således tale om en 
stigning på 15% i forbrug, mens antallet af 
handler er steget med godt 12%.

Marts var den største måned i første halvår 
2016, godt båret frem af påskeomsætning og 
store rejsekøb.

Den samlede e-handel i Danmark 
1. halvår 2016 er på 50,4 mia. kr., 
svarende til en stigning på 15% / 6,7 
mia. kr. ift. 1. halvår 2015.

1. halvår 2016

78,1 mio. 

handler

Tal i million (1.000.000)

Januar
7,6 Februar

7,3 

Marts
9,3 

April
8,3 

Maj
8,9 

Juni
9,0 

50,4 mia. 

DKK

Tal i mia. (1.000.000.000)

Estimeret på baggrund af FDIH e-handelsanalyse samt Nets Dankorttal renset for peer-to-peer overførelser
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Januar
11,8 

Februar
12,5 

Marts
13,6 

April
12,5 

Maj
14,1 

Juni
13,7 

Juli
12,3 

August
13,4 

September
13,7 

Oktober
13,2 

November
14,7 

December
13,4 

FDIH estimerer med baggrund i 1. halvår 
2016 kombineret med en fremskrivning af 
dankorttal, at dansk e-handel i 2016 vil lande 
på i alt 160 mio. handler med et total forbrug 
på nettet på 100,1 mia. kr. 

Det svarer til en stigning på 8% i antal 
handler og 15% i forbrug i forhold til 2015.

2. halvår 2016 vil formentlig ligge på knap 
samme omsætningsniveau som 1. halvår, 
men med et klart stærkere fjerde end tredje 
kvartal.

Danskerne vil bruge ca. 100 mia. kr. 
på e-handel i 2016.

Estimat på 2016

160 mio. 

handler

Tal i million (1.000.000)

Januar
7,6 

Februar
7,3 

Marts
9,3 

April
8,3 

Maj
8,8 

Juni
9,0 

Juli
7,4 

August
7,9 

September
7,8 

Oktober
7,3 

November
8,6 

December
10,8 

100 mia. 

DKK

Tal i mia. (1.000.000.000)

Estimeret på baggrund af FDIH e-handelsanalyse samt Nets Dankorttal renset for peer-to-peer overførelser
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54 % af de danske netkunder har handlet 
mere end 2 gange i løbet af den seneste 
måned i første halvår.

Hver kunde handlede i gennemsnit 3,6 gange 
i første halvår 2016, hvilket er en stigning fra 
3,4 gange i første halvår 2015.

FDIH estimerer på baggrund af analysen og 
Dankorttal fra Nets, at danskerne i alt har 
handlet 78 mio. gange på internettet. 

Andelen, der har handlet mindst 5 
gange/måned, er nu på 26%

Handelshyppighed

7.312 besvarelser
Hvis du tænker tilbage på det seneste måned, hvor mange gange har du så handlet på 
internettet?

1 gang
22%

2 gange
24%

3-4 gange
28%

5-6 gange
13%

7-9 gange
5%

10 gange eller 
mere

8%
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Annonce 
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Generelt er vanerne omkring betalings-
metode så faste, at der ikke er store 
ændringer at spore fra 1. halvår 2014 og frem 
til første halvår 2016. Dog ses et svagt fald i at 
anvende betaling via netbank, mens betaling 
via mobile enheder nu er synlige i 
betalingsbilledet.

8 ud af 10 køb på internettet betales fortsat 
med betalingskort fx Dankort, Mastercard, 
Visa Electron mfl. 

Dankort og Visa/Dankort er fortsat 
den hyppigst brugte betalings-
metode og står for 63% af handlerne 
i 1. halvår 2016.

Betalingsmetode 63%

18%

5%

5%

3%

1%

3%

1%

1%

62%

18%

6%

6%

3%

1%

1%

2%

1%

63%

19%

7%

5%

3%

2%

0%

2%

0%

Dankort/VisaDankort

Andre betalingskort/kreditkort

Netbank

PayPal

Faktura

Betaling i butik/afhentningssted

Mobilbetaling

Andet

Husker ikke

2016

2015

2014

7.312 besvarelser Hvordan betalte du for dit seneste køb på internettet?
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Der er fortsat en tendens til, at forbrugerne 
selv henter pakken og bringer den ind over 
dørtrinnet. 

Andelen af ”selvhentere” er nu oppe på 42%, 
mod 36% i 2015 og 32% i 2014.

Særligt afhentning af varen på alternative 
distributionssteder vokser og må formodes 
at gælde for hver fjerde vare i løbet af 2016.

Direkte levering er fortsat største 
leveranceform, men selvhentning af 
pakker er ved at nærme sig samme 
niveau.

Leveringsmetoder

7.312 besvarelser Hvordan blev varen leveret?

0%

3%

6%

7%

6%

10%

13%

55%

1%

1%

3%

6%

7%

11%

17%

50%

1%

3%

6%

5%

7%

10%

22%

48%

Husker ikke

Jeg hentede selv varen på
internetbutikkens adresse

Andet

Jeg fik varen leveret på min arbejdsplads

jeg hentede varen i en pakkeposts
automat

Jeg hentede selv varen på
posthuset/transportørens adresse

Jeg hentede varen ved et andet
afhentningssted

Jeg fik varen leveret til min privatadresse

2016

2015

2014
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Danskerne ligger nu 31% af omsætningen i udenlandske netbutikker; særlig stor er 
importen fra de nære markeder og USA.

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

Tyskland 3%  Frankrig 0% 

Kina 2% 

Andet land 2% 

Ved ikke 10%

Danmark 68% 

Sverige 4% 

Norge 1% 

England 6% 

USA 3% 

4%  0% 

2% 

2% 

10%

69% 

4% 

1% 

5% 

3% 

2015 2016 2015 2016
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Søgning og køb på forskellige platforme

7.312 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
59%
64%

16%
11%

21%
21%

Køb
71%
76%

10%
6%

18%
17%

Mobiltelefonen bliver fortsat mere 
vigtig for både søgning og køb. Pc’en 
bruges mindre, mens tablet som 
platform ligger stabilt ift. 2015.
37% af søgningerne starter nu  
mobilt, mens 28% af købene er 
mobile.

2016
2015

2016
2015
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Top 5 varekategorier i søgning med smartphone og tablet

7.312 besvarelser
På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den vare/tjeneste, du købte?
Hvilken vare eller tjeneste købte du seest på nettet?

Tøj, sko og smykker 22% 26% Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr 21% 24% Elektronik og hvidevarer

Personlig pleje, kosmetik, medicin 
og kosttilskud

18% 23% Bolig, have og blomster/planter

Sports- og fritidsudstyr 18% 23% Hobby- og kontorartikler

Bolig, have og blomster/planter 16% 22% Tøj, sko og smykker

44% af søgningen starter nu på 
mobile enheder for kategorierne 
tøj, sko og smykker samt sports- og 
fritidsudstyr



Side  14

Copyright FDIH © 2016

Annonce
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Særligt fokus
Konvertering 
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Tøj, sko og smykker har med 40% den højeste 
andel impulskøb. Film, musik, bøger, spil og 
legetøj har også en høj andel (33%); det 
samme gør sig gældende for dagligvarer. 

Flere kategorier ser samtidig en stigende 
andel af købet via abonnement: IT, tele, foto;
dagligvarer samt film, musik, bøger, spil og 
legetøj. Ca. hvert femte køb i kategorierne 
dagligvarer og pleje/kosmetik/medicin er 
rutinekøb/genkøb, hvilket er markant højere 
end tilsvarende i andre kategorier.

Der er stor forskel på hvor planlagte 
køb er på tværs af kategorierne og 
dermed også på hvilke indsatser der 
giver bedst afkast.

Impuls eller planlagt?

8%

13%

18%

19%

19%

19%

19%

22%

26%

29%

33%

40%

88%

81%

77%

71%

68%

65%

77%

57%

69%

42%

55%

58%

5%

5%

5%

11%

6%

14%

4%

19%

4%

21%

6%

2%

0%

1%

1%

0%

8%

2%

0%

2%

1%

8%

7%

0%

Auto-, både- og cykeludstyr

Rejser

Elektronik og hvidevarer

Sports- og fritidsudstyr

IT, Tele og Foto

Hobby- og kontorartikler

Bolig, have og blomster/planter

Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud

Kulturoplevelser

Dagligvarer, mad og drikke

Film, musik, bøger, spil og legetøj

Tøj, sko og smykker

Impulskøb Planlagt køb Rutinekøb/genkøb En abonnementsordning

7.312 besvarelser Var det seneste køb på nettet  planlagt på forhånd eller et impulskøb?

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 1.995 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



Side  17

Copyright FDIH © 2016

Udvalg, tid og pris er fortsat de 3 primære årsager til netkøb

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe
denne vare på internettet?

7.312 besvarelser

3 varekategorier der adskiller sig fra ”normen”

Auto-, 
både- og 

cykeludstyr
Bolig og 

have

Dagligvarer, 
mad og 
drikke

Elektronik 
og 

hvidevarer

Film, musik, 
bøger, spil 
og legetøj

Hobby- og 
kontor-
artikler

IT, Tele og 
Foto

Kultur-
oplevelser

Kosmetik, 
medicin og 
kosttilskud Rejser

Sports- og 
fritidsudstyr

Tøj, sko og 
smykker

Andet 2% 6% 9% 3% 5% 2% 2% 7% 2% 5% 4% 5%

Der er bedre og dybere vareinformation på 
nettet end i fysiske butikker

3% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0%

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

8% 6% 2% 5% 6% 6% 4% 1% 4% 4% 9% 11%

Det er lettere at prissammenligne på nettet 
end i fysiske butikker

7% 5% 1% 7% 2% 3% 6% 1% 2% 11% 3% 3%

Det er tidsbesparende 6% 9% 17% 11% 13% 10% 12% 26% 8% 23% 10% 8%

Jeg kan handle, når jeg har tid 5% 11% 5% 10% 7% 8% 11% 19% 8% 19% 10% 15%

Varen er billigere end i fysiske butikker 38% 23% 10% 34% 20% 32% 30% 9% 40% 6% 30% 23%

Varen kan ikke fås i Danmark 2% 2% 0% 2% 5% 5% 2% 1% 5% 2% 4% 5%

Varen kan ikke fås i mit 
nærområde/handelsby

9% 13% 6% 9% 7% 16% 5% 8% 7% 5% 11% 13%

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

11% 12% 9% 10% 27% 11% 22% 28% 17% 24% 10% 13%

Varen leveres til døren 10% 12% 40% 10% 8% 7% 6% 1% 6% 0% 10% 5%
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Den hyppigste årsag til at forlade en kurv er 
høje fragtomkostninger. Men det handler 
ofte også om andet end pris og 
omkostninger, når købet afbrydes:

Næsten hver femte er  på ”vindueskiggeri” 
(18%), men andre blot har brug for mere tid 
til købsbeslutningen (13%)

8% af kurvene forlades, fordi varen findes 
billigere et andet sted, hvilket er en stigning 
fra 5% i 2015. 

Næsten hver femte forladte kurv -
19% - bliver efterladt som følge af 
høje omkostninger til fragt.

Årsager til forladt kurv
19%

18%

13%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

Fragten blev for dyr

Jeg var blot var på ”vindues-kiggeri” på nettet

Jeg havde brug for mere betænkningstid

Jeg tjekkede priser og fandt varen billigere andet
sted

Der blev tilføjet et gebyr på betalingen, som jeg
ikke ville

Varen var ikke på lager og dermed lang
leveringstid

Det blev besværligt med de mange informationer
netbutikken krævede

Synes at netbutikken virkede utroværdig/useriøs

Varen kunne ikke blive leveret på den måde, jeg
fortrækker

Jeg havde brug for yderligere rådgivning inden
køb

Jeg havde ikke et betalingskort ved hånden ved
betalingen

Jeg blev usikker på returneringsmulighederne

Tænk på sidste gang, du afbrød et køb lige før den endelige betaling.
Hvad var den primære årsag til, at du afbrød købet?

1.396 besvarelser

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 1.995 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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Netbutikken skal have styr på en række ret 
fundamentale ting – hvis man vil undgå at 
forbrugerne fravælger hjemmesiden. 

Den største utryghed udløses af dårligt 
dansk sprog, og produktbeskrivelser eller 
produktbilleder af tvivlsom kvalitet. Også 
fravær af kontaktoplysninger reagerer 
forbrugerne kraftigt på. 

Kvinder er mere tilbøjelige til at fravælge 
netbutikker, hvor sprog, billeder og lignende 
fundamentale ting ikke er på plads, ligesom 
dårlig omtale på sociale medier trækker 
mere ned for kvinder end for mænd.

Forbrugerne fravælger netbutikker 
med tvivlsom kvalitet og 
mangelfulde oplysninger.

42,5

50,8

60,5

66,8

79,7

80,9

80,9

81

Når netbutikken kun har åbent for telefonkontakt i få
timer pr. dag

Når netbutikken ikke har et e-mærke

Når netbutikken ikke viser deres CVR nummer

Når netbutikken har for lang leveringstid

Når netbutikken har dårlig omtale i
forbrugeranmeldelser

Når netbutikken ikke viser deres kontaktoplysninger
(adresse, telefonnummer og e-mail)

Når produktbeskrivelserne ikke er fyldestgørende, og
produktbillederne er af dårlige kvalitet

Når netbutikken har et dårligt dansk sprog

Andel i %, der helt sikkert/sikkert ville fravælge netbutikker

Fravalg af netbutikker

1.396 besvarelser

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 1.995 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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21%

28%

18%

28%

22%

23%

28%

24%

24%

23%

24%

21%

28%

26%

29%

31%

31%

27%

30%

26%

25%

31%

30%

31%

51%

46%

53%

41%

47%

51%

43%

50%

52%

46%

47%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auto-, både- og cykeludstyr

Bolig, have og blomster/planter

Dagligvarer, mad og drikke

Elektronik og hvidevarer

Film, musik, bøger, spil og legetøj

Hobby- og kontorartikler

IT, Tele og Foto

Kulturoplevelser

Personlig pleje, kosmetik, medicin, kosttilskud

Rejser

Sports- og fritidsudstyr

Tøj, sko og smykker

Detractor Passive Promoter

Dagligvarer, mad og drikke er igen halvårets 
topscorer og den høje NPS-score er med til 
at understøtte væksten i kategorien, som er 
højere end gennemsnittet. 

Kategorien har den højeste andel promoters
med 53%, men vinder også på den laveste 
detractor andel på 18%. Størst udfordringer, 
med 28% detractors, har de 3 kategorier 
elektronik/hvidevarer, it/tele/foto samt bolig & 
have.

48% af kunderne vil anbefale 
netbutikken for deres seneste køb til 
andre.

Anbefalinger fra kunder (NPS)

7.312 besvarelser

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

NPS-
score

30 

18 

35 

14 

24 

28 

15 

26 

29 

22 

23 

27 
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Hvor skarp er DIN netbutik til konvertering?

Bliv meget klogere på din evne til konverting på 5 minutter

Ecommerce Benchmark er et enkelt og gratis værktøj, hvor du kan 
sammenligne din netbutiks performance med andre e-handlere. 

Ecommerce Benchmark giver dig dermed svar på, hvor du klarer dig 
godt, og hvor du skal sætte ind for at forbedre din performance.

Nemt og hurtigt indblik i 21 KPI'er

Benchmarket giver dig en gratis rapport med op til 21 KPI'er. Har du 
ikke data på alle 21 KPI'er, står det ikke i vejen for at du kan bruge 
benchmarket. Du indtaster det antal KPI'er, du har adgang til, og får 
det samme antal i din rapport. Indtaster du 10 KPI'er, får du altså en 
rapport med 10 KPI'er.

Alle data er anonyme, og kan ikke kobles til din virksomheds navn. 
Tidsperioden, som du skal rapportere for, er det sidste halve år.

Eksempel: Fem KPI'er du får i benchmarken

Konverteringsrate

CPC - Cost per click

CPO - Cost per order

Basket abandonment rate

Ordrestørrelse

Hvorfor et gratis benchmark til danske e-handlere?

FDIH tilbyder benchmarket for at give de danske e-handlere mulighed 
for forstå egne styrker og svagheder i forhold til konkurrenterne. FDIH 
er det danske hovedsæde for Ecommerce Benchmark og har lanceret 
benchmarkbasen i samarbejde med Ecommerce Europe.

Ecommerce Benchmark er udarbejdet af den europæiske e-
handelsforening, Ecommerce Foundation, en non-profit organisation, 
som støtter både virksomheder og industrier.

Registrer dig og se de 21 KPI’er i benchmarket:

https://www.ecommercebenchmark.org/dk/register
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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 solidt datagrundlag fra 
FDIH e-handelsanalyse vil vi kunne hjælpe dig.

Som de eneste samler FDIH månedlige data om 1.200 forbrugeres 
adfærd på nettet, deres køb af varer og services fordelt på 13 
varekategorier og 84 varegrupper. Analysen sætter tal på, hvor mange 
penge forbrugere køber for, hvilken webshop de køber hos og hvorfor. 
Vi kan endda levere data fordelt efter de mest gængse demografiske 
variable. Alt sammen for at sikre, at I træffer de rigtige beslutninger.

Pris afhænger af, hvor komplicerede data I ønsker.

Kontakt os for  et uforpligtende tilbud på valide forbrugerdata.

Kontaktpersoner:

Analysechef Kommunikationschef 
Simon Bjerremann Henrik  Theil
T: +45 72255611 T: +45 20965667

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

Top 3 varekategorier 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. 

Der er gennemføres ca. 1.200 interviews pr. måned og 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 i perioden 1. januar til 31. december. Den samlede indsamlingsperiode er underopdelt i 12 indsamlingsperioder, én pr måned.  
Dette er gjort for at tage højde for, at eventuelle sæsonafvigelser ikke vil 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 gennemføres 2 gange årligt, og senest i 
januar og maj 2015. 
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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 Pressekontakt

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 sponsoreret af Post Danmark samt MobilePay


