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DANSK E-HANDEL FORTSÆTTER FREM TRODS CORONAKRISEN

Det kribler altid i mig, når vi udgiver en ny halv- eller 
helårsanalyse, for der er i mine øjne næsten ikke noget 
bedre end at dykke ned i tallene om udviklingen i dansk 
e-handel. 

Op til denne halvårsanalyse har jeg dog være ekstra 
spændt. Første halvår af 2020 har nemlig som følge af 
coronakrisen været exceptionelt interessant. 

På få måneder har vi oplevet markante ændringer i 
forbrugernes adfærd; hele brancher er nærmest 
kollapset, andre har oplevet exceptionelle vækstrater og 
nye kunder er væltet ind i de digitale butikker.  

Det har været vildt.  

Trods kollapset i rejsebranchen, der målt på omsætning 
er klart den største branche, voksede det samlede 
forbrug med 5% og slog dermed rekord med 74,7 mia. 
kr.  

Imponerende. 

Det vidner om, at kunderne bliver mere og mere trygge 
og komfortable med at købe alt fra designmøbler til 
dagligvarer online. 

Men det vidner i høj grad også om, at vi har nogle 
yderst konkurrencedygtige butikker i international 
klasse. Det bliver endnu vigtigere nu, hvor Jeff Bezos for 
alvor har indstillet Amazons glubske blik på 
Skandinavien. 

Dansk e-handel bliver ikke mindre spændende i 
fremtiden. 

God fornøjelse. 

Niels Ralund, adm. direktør Foreningen for Dansk 
Internethandel
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7.428 
respondenter

Danskernes samlede e-
handel i 1. halvår 2020 er på 

74,7 mia. kr.
Det er en stigning på 5% eller 
3,5 mia. kr. ift. 1. halvår 2019

Danskerne vælger nettet på 
grund af bekvemmelighed, 

udvalg og pris.

25% forventer at handle mere 
online det kommende år, 
mens kun 6% forventer at 

handle mindre

Tøj, sko og accessories står for 16% 
af handler og forbrug

Gennemsnitsprisen pr. handel 
er 761 kr. i første halvår 2020.

40% mener de har handlet 
mere i sammenlignet med 

tidligere mens kun 5% mener 
de har handlet mindre. 

Coronavirussen har ændret 
markant på forbrugs-
sammensætningen. 

Rejser/ferie og kultur er hårdt 
ramt, mens bolig/have, 

dagligvarer m.fl. vinder frem

Danskerne har brugt 14,7 mia
på abonnementer tegnet på 

internettet 1. halvår 2020

48% har handlet i løbet af den 
seneste uge. I 2019 var andelen 45%

2020
1. halvår

Bæredygtighed har nogen eller 
stor betydning for hver anden.
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7.428 
respondenter

Det er ikke udbredt at lave 
sin købsresearch i fysiske 

butikker forud for et køb på 
nettet: Kun 3% går direkte fra 

research i fysisk butik til 
online køb.

Knap hver tredje B2B-indkøber 
handler næsten alle (91-100%) 

erhvervsindkøb online.

Over halvdelen af 
onlineforbrugerne laver deres 

købs-research på mobile 
enheder. 33% af købene er 

med mobilt device.

28% af handlerne på nettet er 
impulskøb - andelen falder med 

alderen.

Fastfood og dagligvarer er i 
højsædet i de større byer, hvor 
boligartikler og ting til kæledyr 

handles mere i små byer

46% af alle netkunder vil 
anbefale netbutikken for deres 

seneste køb til andre.

Betalingskort er fortsat mest 
anvendte betalingsform, men 
mobilbetaling vinder hastigt 
frem og er fordoblet på 2 år

Zalando er den netbutik, 
danskerne hyppigst handler i. 

Men coronavirus har sendt 
flere nye ind på top 20 listen.

12% købte en gave på nettet som det 
seneste køb. Især kvinder begaves. 

2020
1. halvår
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Bliv dobbelt så klog med PREMIUM 
rapporten

FDIH e-handelsanalyse kommer i 2 versioner. 
Denne version er LIGHT rapporten, som ca. 
har det halve omfang af vores PREMIUM
rapport.

• Medlemmer af FDIH kan downloade 
PREMIUM rapporten gratis ved at logge på: 
Download PREMIUM-analysen

• Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten 
købes  for 2.995 kr. ex. moms: 
Køb PREMIUM analysen 

• Ønsker du at blive medlem af FDIH? 
Kontakt os og få et medlemstilbud

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
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E-HANDEL I 2020
✓ Udvikling i danskernes e-handel
✓ Abonnementsforbrug online
✓ Handler og forbrug på ikke-

abonnementskøb 
✓ E-handel måned for måned
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Januar
11,5 Februar

10,8

Marts
13,2

April
13,7

Maj
13,1

Juni
12,4

Januar
16,4 Februar

14,7 

Marts
19,5

April
19,6

Maj
18

Juni
17,5

Danskerne foretog i alt 112 mio. handler til 
en værdi af 74,7 mia. kr. på internettet i 
første halvår af 2020. Det svarer til en 
stigning på 5% i værdi og 7% i antal 
transaktioner. 14,7 mia kommer via 
abonnementskøb. Væksten er halveret ift. 
første halvår 2019 som konsekvens af 
coronavirussen, men er altså samlet 
positiv trods store fald i rejser og kultur.

For helåret estimerer vi en samlet 
omsætning på 150 - 155 mia.

Danskernes samlede e-handel i 
1. halvår 2020 er på 74,7 mia. kr.
Det er en stigning på 5% eller 
3,5 mia. kr. ift. 1. halvår 2019

1. halvår 2020

112 mio. 
handler

Tal i million (1.000.000)

74,7 mia. 
DKK

Tal i mia. (1.000.000.000)

Estimeret på baggrund af FDIH e-handelsanalyse, MobilePay & Nets



Copyright FDIH © 2020   Side  8

ABONNEMENTSFORBRUG ONLINE

14,7 mia. 

Har danskerne 
brugt på 

abonnementer 
tegnet på 

internettet 1. halvår 
2020

Hvor meget betaler du i gennemsnit pr. måned til øvrige abonnementer, elektronisk?
Hvor mange måneder i løbet af et år betaler du til følgende abonnement?
Hvilke af disse typer abonnementer har du tegnet elektroniks/online?
Beregningsmodellen revideres løbende og er excl. bil & forsikring
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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ANDEL AF HANDLER OG FORBRUG 
PÅ IKKE-ABONNEMENTSKØB

7.428
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af flg. kategorier inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i flg. kategorier via e-handel inden for den seneste uge?

Coronavirus og COVID-19 mudrer billedet 
af e-handlens udvikling i første halvår af 
2020. Første og andet kvartal har været 
markant forskellige, hvor første kvartal var 
en fortsættelse af udviklingen fra 2019, 
mens andet kvartal er voldsomt 
anderledes pga corona.

Samlet set har Tøj, sko og accessories den 
klart højeste andel af ad hoc handlerne og 
udgør ca. hver 6. køb (16%) og det samme 
i forbrug. Rejser har samme forbrug målt 
over halvåret; men en højt normalt 
forbrug blev torpederet af corona i andet 
kvartal.

Tøj, sko og accessories står for 
16% af handler og forbrug

4%

16%

6%

5%

4%

6%

2%

8%

3%

4%

9%

2%

4%

3%

3%

4%

5%

4%

2%

2%

3%

16%

16%

11%

9%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

Rejser

Tøj, sko og accessories

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik og hvidevarer

IT og Tele (fysisk)

Dagligvarer, mad og drikke

Andet

Personlig pleje, kosmetik osv.

Kulturoplevelser / Fornøjelser

Sports- og fritidsudstyr

Take away / fast food

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Ting til kæledyr

Gavekort eller deals

Film, musik og bøger (fysisk)

Spil og underholdning (download)

Hverdagstransport

Spil og legetøj (fysisk)

Baby- og småbørnsudstyr

Apps og software (download)

Andel af 
forbrug

Andel af 
handler
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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GENERELT OM 
E-HANDEL
✓ Handelsfrekvens
✓ Corona effekt på varekategorier
✓ Foretrukne e-handelskategorier
✓ Årsager til e-handel
✓ Barrierer for køb
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48% af danskerne har e-handlet inden for 
den seneste uge i første halvår (mod 45% 
H1 2019)

Hvor ofte handles der generelt på nettet?

48%
Sidste uge

Hvor mange har handlet på 
internettet inden for den sidste uge?

15.758
Hvor ofte handler du på internettet?
Har du handlet på internettet inden for den seneste uge?

15%
Mindst 1 

gang/uge

28%
Flere gange 
månedligt

23%
En gang  

månedligt

31%
Højst en 

gang/kvartal
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Rejser og kulturoplevelser er blevet ramt, 
hvor andre kategorier har haft fremgang 
under Corona 

© 2019 – Side 14

Hvad har man købt på nettet inden for den seneste uge

4.548 (Efter Corona) 
2.880 (Før Corona)

Hvilke varer eller tjenester har du købt på nettet inden for den 
seneste uge?

Før Corona Efter Corona

10%

15%

26%

10%
12% 13%13%

18%

32%

15%

4% 4%
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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33%

18%
16%

13%
11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9%

5% 5% 4% 3% 3% 2%

40%

19% 18%
16%

14% 14%
11%

14%

4%

10%
12%

15%

6% 7%
5% 4%

2% 3%

Hvilke varer kunne man ikke finde på at købe på nettet? 2020 (1. halvår) 2019 (1. halvår)

1.232 (marts) Hvilke af følgende kategorier kunne du ikke finde på at købe via internethandel?

Forbehold mod at handle på nettet er reduceret i alle varegrupper i løbet af det sidste 
år – formodentligt som følge af nye erfaringer gjort i forbindelse med corona.
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 
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https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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40%
Mere

Forbrugerne e-handlede mere end nogensinde og forventer stadig mere

Har du handlet mere eller mindre på internettet de sidste 12 måneder? 

Forventer du så at handle mere eller mindre på internettet 

det kommende år sammenlignet med sidste år?

5%
Mindre

55%
Det samme

25%
Mere

6%
Mindre

70%
Det samme

1.232 marts
&  7.428 H1

Har du handlet mere eller mindre på internettet de sidste 12 måneder sammenlignet 
med tidligere? (marts)
Sammenlignet med de seneste 12 måneder, forventer du så at handle mere eller 
mindre på internettet de næste 12 måneder?

40% mener de har handlet mere det seneste år sammenlignet med tidligere mens kun 5% mener de 
har handlet mindre. Forventningerne er også positive.

Det sidste år

Det kommende år
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https://swedbankpay.dk/


VEJEN TIL KØB

✓ Årsager til at handle online
✓ Førstegangskøb og genkøb
✓ Befolkningsgruppers vej til 

netbutikkerne
✓ Impulskøb vs. planlægning
✓ Købsresearch online og offline
✓ Gavekøb



Copyright FDIH © 2020   Side  22

ÅRSAGER TIL AT E-HANDLE

Forbrugerne handler online af tre 
hovedårsager: 

1) Bekvemmelighed (i alt 38%) - fordi 
man sparer tid (14%), får leveret 
varen til døren (13%) samt fleksibilitet 
ift. hvornår man kan handle (11%)

2) Udvalg (i alt 32%) - fordi varen kun 
kan findes på nettet (15 %) eller uden 
for nærområdet/Danmark (11%) eller 
at udvalget på nettet er større (6%)

3) Pris (i alt 23%) – varen er billigere 
(19%) og priserne på nettet er lettere 
at sammenligne (4%)

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

7.428 Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?

Udvalg

Pris

Bekvemmelighed

15%

9%

6%

2%

14%

13%

11%

19%

4%

6%

1%

Varen kan kun fås på nettet

Varen kan ikke fås i mit nærområde

Udvalget er større og bedre på nettet

Varen kan ikke fås i Danmark

Det er tidsbesparende

Varen leveres til døren

Jeg kan handle, når jeg har tid

Varen er billigere på nettet

Prissammenligning er lettere på nettet

Andet

Bedre vareinformation på nettet
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7 ud af 10 (71%) fortager deres netkøb på 
webshops, som de allerede tidligere har 
handlet på. Således er forbrugerne ganske 
loyale over for netbutikker, som de før har 
anvendt. Andelen af forbrugere, som har 
testet en ny webshop er imidlertid stedet i 
forbindelse med corona. Det kan meget 
vel kan være et resultat af, at forbrugerne 
har handlet typer af varer, som de ikke 
tidligere har handlet på nettet, og 
derudover at en række forbrugere, som 
tidligere knapt handlede på nettet, har 
sluttet sig til.

Corona har skabt grobund for at 
flere har testet webshops, de 
normalt ikke handler i.

VALG AF WEBSHOP

28% 24% 26%
36%

30% 30%

Januar Februar Marts April Maj Juni

29%
Handler 

i nye web-
shops

71%
er gen-
gangere

Således var 36% af 
onlinehandlerne i 

april i nye webshops Corona har dog 
betydet, at lidt flere 

har testet nye 
webshops

Var det første gang du handlende i den pågældende netbutik?7.428

7 ud af 10 
er gen-
gangere
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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PLANLÆGNING VS. IMPULS I 
BEFOLKNINGSGRUPPERNE 

Knap 2 ud af 3 (64%) køb på nettet er 
planlagte, mens 28% er impulskøb.

De unge samt singler og par er dog mere 
tilbøjelige end gennemsnittet til at handle 
impulsivt online. Hvert tredje af deres køb 
er impulskøb (34%). Dette står i 
modsætning til især pensionisterne, hvor 
blot 1 ud af 5 (20%) handler impulsivt på 
nettet.

28% af handlerne på nettet er 
impulskøb - andelen falder med 
alderen.

Var det seneste køb på internettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?7.428

34%

34%

28%

26%

20%

60%

58%

62%

66%

73%

6%

8%

9%

8%

7%

De unge

Singler og par

Børnefamilier

De midaldrende

Pensionister

Seneste 
køb

Rutinekøb/
genkøb

Impulskøb

Planlagt køb

64%

28%

8%
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Er du medlem af FDIH? 
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tilbud om at blive medlem 2
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22%

14% 14%

11% 11%

8% 8%

4%

3%
2%

18%

16%

13% 14%

6%

11%

7%

4%

2%
1%

19%

14%

18%

10%

6%

14%

8%

4%

2% 1%

18%
18%

12% 12%

4%

12%
11%

4%
3%

1%

19%

14%

10%

17%

4%

9%

13%

3%

2%
1%

Varen er billigere

på nettet

Varen kan kun fås

på nettet

Det er

tidsbesparende

Varen leveres til

døren

Der er bedre

udvalg på nettet

Jeg kan handle,

når jeg har tid

Varen kan ikke

fås i mit

nærområde

Det er lettere at

prissammenligne

på nettet

Varen kan ikke

fås i Danmark

Der er bedre

vareinformation

på nettet

De unge Singler og par Børnefamilier De midaldrende Pensionister

ÅRSAGER TIL AT HANDLE ONLINE PER BEFOLKNINGSGRUPPE

Mens det hos børnefamilierne især er hensynet til tid, som trækker deres forbrug over på internettet, vejer 
bekvemmeligheden ved levering til døren og det ikke at skulle bevæge sig langt fra lokalområdet tungt hos 
pensionisterne og de midaldrende.

Hvad var den primære årsag til, at du valgte at købe denne vare/service på internettet?7.428
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3%
… i fysiske 
butikker

10%
… i fysiske 
butikker
og på 
nettet

87%
På nettet

Forud for køb 
undersøger 
forbrugerne 

hovedsageligt 
varerne …

Det er ikke udbredt at lave sin købsresearch 
i fysiske butikker forud for et køb på nettet.

Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet? 4.810
(Planlagte køb)



Copyright FDIH © 2020   Side  30

77%

79%

81%

83%

84%

84%

84%

85%

86%

87%

87%

89%

91%

93%

93%

97%

99%

100%

19%

20%

13%

15%

13%

15%

12%

8%

14%

10%

9%

8%

8%

4%

5%

4%

2%

6%

3%

4%

7%

4%

4%

3%

2%

3%

2%

2%

Baby- og småbørnsudstyr

Spil og legetøj (fysisk)

Personlig pleje, kosmetik mv.

Bolig og have

Ting til kæledyr

IT og Tele

Sports- og fritidsudstyr

Take away / fast food

Auto-, både- og cykeludstyr

Tøj, sko og accessories

Film, musik og bøger (fysisk)

Elektronik og hvidevarer

Hobby-, kontorartikler og foto

Dagligvarer, mad og drikke

Spil og underholdning (download)

Kulturoplevelser

Rejser

Film, musik og bøger (download)

Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet? 
Hvordan var forløbet vedrørende dit seneste køb på internettet? 

4.810
(planlagte køb)

Undersøger hovedsageligt varerne … … på nettet … på nettet og i 
fysiske butikker

… i fysiske butikker

KØBSRESEARCH FOR 
VAREKATEGORIER

Når forbrugerne har planlagt deres køb 
laver de i langt størstedelen af tilfældene 
deres købsresearch på nettet. Inden for 
nogle varekategorier bliver produkterne 
dog også undersøgt i de fysiske butikker 
forud for køb. Det handler især om baby-
og småbørnsudstyr samt spil og legetøj
hvor hver femte kunde også laver 
købsresearch i de fysiske butikker.

Ved onlinekøb til børn og 
småbørn, undersøger 
forbrugerne i hver femte 
tilfælde også købet i de fysiske 
butikker.
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28% 
købte en 

gave til en 
mand

Mere end hver tiende køb på nettet er 
gaver, og gaverne købes især til kvinder. 

12%
Købte en gave 
på nettet som 
det seneste 

køb

© 2019 – Side 31

38% 
købte en 

gave til en 
kvinde

24% 
købte en 
gave til et 

barn

7% købte 
en gave til 

en 
husstand

7.428 
907 (gavekøb)

Var den vare/tjeneste du købte senest på nettet en gave?
Hvem var den vare/tjeneste du købte senest på nettet til?



FORBRUGERNE
✓ Befolkningsgruppernes 

fortrukne varegrupper
✓ Forbrugerne i land og by
✓ Fremgang på varegrupper 

opdelt på land og by
✓ Fokus på bæredygtighed



Copyright FDIH © 2020   Side  33

Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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40%

20%

29%

12%

Forbrugerne 
fordelt på 
land og by

Storby
(Flere end 70.000 indbyggere)

Større provinsby
(35.000 – 69.000 indbyggere)

Landsby
(Færre end 1.000 indbyggere)

Mindre provinsby
(1.000 - 34.999 indbyggere)

• Gns forbrug pr. uge: 1.292 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,2 • Gns forbrug pr. uge: 1.224 kr.

• Gns. antal handler pr. uge: 2,5 

• Gns forbrug pr. uge: 1.455 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,6 

• Gns forbrug pr. uge: 1.426 kr.
• Gns. antal handler pr. uge: 2,3 

7.428
Hvordan vil du beskrive den nærmeste by/den ny som du bor i?
Hvor meget købte du ca. for via e-handel i hver af følgende kategorier inden for den seneste uge?
Hvor mange gange købte du noget i følgende kategorier via e-handel inden for den seneste uge?

FORBRUG OG HANDLER I LAND OG BY
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Take away / fast food

Dagligvarer, mad og drikke

Bolig og have

Hobby-, kontorartikler og foto

Personlig pleje mv.

22%

14%

12%

7%

17%

17%

10%

9%

5%

16%

STORBY
(Flere end 70.000 indbyggere)

2020 1. halvår 2019 1. halvår

+5%

+3%

+3%

+2%

+1%

Stigning i 
procentpoint

2020: 2.734
2019: 2.691
(bor i en storby)

Hvilke varer eller tjenester (ikke abonnementskøb) har du købt på nettet 
inden for den seneste uge

40%

20%

29%

12%

Størst fremgang blandt storbyens 
forbrugere sker i disse kategorier

Hvad har 
forbrugerne i 

storbyerne handlet 
på nettet inden for 
den seneste uge?
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Bolig og have

Take away / fast food

Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje mv.

Tøj, sko og accessories

Hobby-, kontorartikler og foto

15%

19%

13%

18%

32%

9%

9%

14%

8%

14%

29%

7%

STØRRE PROVINSBY
(35.000 – 69.000 indbyggere)

+5%

+5%

+5%

+4%

+3%

+3%

2020 1. halvår 2019 1. halvår

2020: 1.472
2019: 1.495
(bor i en større provinsby)

Hvilke varer eller tjenester (ikke abonnementskøb) har du 
købt på nettet inden for den seneste uge

40%

20%

29%

12%

Stigning i 
procentpoint

Størst fremgang blandt forbrugerne i 
de større provinsbyer sker i disse 
kategorier

Hvad har forbrugerne i 
de større provinsbyer 

handlet på nettet inden 
for den seneste uge?
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Tøj, sko og accessories

Dagligvarer, mad og drikke

Elektronik og hvidevarer

Hobby-, kontorartikler og foto

Take away / fast food

31%

11%

12%

9%

13%

26%

7%

9%

7%

11%

MINDRE PROVINSBY
(1.000 - 34.999 indbyggere)

2020 1. halvår 2019 1. halvår

+5%

+4%

+3%

+2%

+2%

2020: 2.266
2019: 2.241
(bor i en mindre 
provinsby)

Hvilke varer eller tjenester (ikke abonnementskøb) har du købt på nettet 
inden for den seneste uge

40%

20%

29%

12%

Stigning i 
procentpoint

Størst fremgang blandt forbrugerne i 
de mindre provinsbyer sker i disse 
kategorier

Hvad har forbrugerne i 
de mindre provinsbyer 
handlet på nettet inden 

for den seneste uge?
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Personlig pleje mv.

Bolig og have

Elektronik og hvidevarer

Dagligvarer, mad og drikke

Film, musik og bøger (fysisk)

17%

16%

10%

9%

5%

13%

13%

7%

8%

4%

LANDSBY
(Færre end 1.000 indbyggere)

2020 1. halvår 2019 1. halvår

+5%

+4%

+3%

+2%

+2%

2020: 946
2019: 871
(bor i en landsby)

Hvilke varer eller tjenester (ikke abonnementskøb) har du købt på nettet 
inden for den seneste uge

40%

20%

29%

12%

Stigning i 
procentpoint

Størst fremgang blandt landsbyens 
forbrugere sker i disse kategorier

Hvad har 
forbrugerne i 
landsbyerne 

handlet på nettet 
inden for den 
seneste uge?
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Fastfood og dagligvarer er i højsædet i de større byer, hvor boligartikler og ting til 
kæledyr handles mere i små byer

© 2019 – Side 39

Storby 
(+70.000 indbyggere)

Større provinsby 
(35.000 - 69.999 

indbyggere)

Mindre provinsby 
(1.000 - 34.999 

indbyggere)

Landsby 
(færre end 1.000 

indbyggere)

Kulturoplevelser 9% 8% 6% 5%

Take away / fast 
food 22% 19% 13% 6%

Dagligvarer, mad 
og drikke 14% 13% 11% 9%

Tøj, sko og 
accessories 30% 32% 31% 26%

Bolig, have og 
blomster/planter 11% 15% 13% 16%

Ting til kæledyr 
inklusiv foder 4% 6% 6% 11%

Hvilke varer eller tjenester (ikke-abonnementskøb) har du købt på 
nettet indenfor den seneste uge?

7.428
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Bæredygtighed har nogen eller stor 
betydning for hver anden kunde.

10%
Stor betydning 

39%
Nogen betydning

31%
Lille betydning

20%
Ingen betydning

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet? 
Excl. ved ikke7.077

Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED
Har bæredygtighed betydning?
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/fdih-manedsanalyser-2019/2020-forventninger
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/medlemstilbud
https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/kob-premium-analyse
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PRIORITETER AF BÆREDYGTIGHED

Blandt forbrugerne, hvor bæredygtighed 
har betydning er det især en bæredygtig 
og miljøvenlig produktion, som ligger 
forbrugerne på sinde. Det er vigtigst for 
halvdelen (50%). Næsten 4 ud af 10 (39%) 
peger på reduceret emballage som det 
væsentligste, mens blot 11% prioriterer 
miljøvenlig levering højest.

Dette kan være udtryk for, at emballage og 
bæredygtig produktion ofte er mere synlig 
for forbrugeren (for eksempel i form af 
mærkningsordninger), og således oplever 
forbrugeren selv i højere grad at være en 
grøn forbruger, end hvis leveringen (som er 
mere ”usynlig”) har været miljøvenlig.

Har bæredygtighed betydning for dig, når du handler på nettet?
Hvad er vigtigst for dig ift. Bæredygtighed, når du køber varer på nettet? 
Excl. andet

5.024

50%

39%

11%

Hvilken type 
bæredygtighed er 

vigtigst?

At produktet er produceret 
miljøvenligt og bæredygtigt

At levering/transport 
er miljøvenlig

At produktets emballage 
og transportemballagen er 
begrænset



TOP 20 
BUTIKKER & 
NPS
✓ Danskernes mest benyttede 

netbutikker
✓ Kundetilfredsheden i de mest 

benyttede butikker
✓ Kundetilfredshed på 

varekategorier



Copyright FDIH © 2020   Side  45

Handlen i de 20 mest benyttede 
internetbutikker udgør i første halvår af 
2020 mere end hver fjerde køb på nettet 
(27%). (Her medregnes ikke 
abonnementskøb).

Listen af de 20 mest benyttede webshops 
afspejler i høj grad adfærd affødt af 
corona-krisen, idet onlinesupermarked-
erne vokser (Nemlig, Coop, Bilka) samt 
webshops, som sælger værnemidler og 
medicin vokser (Matas webshop, 
Webapoteket og Med24).

De 20 mest benyttede webshops i 
første halvår af 2020 afspejler corona

4,0%

2,1%

2,1%

2,1%

1,6%

1,6%

1,2%

1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

1,9%

1,7%

1,3%

2,0%

1,4%

1,4%

1,1%

1,3%

1,2%

0,9%

0,7%

1,3%

1,0%

0,7%

1,1%

0,8%

Zalando.dk

Nemlig.com

H&M

Matas webshop

Just-Eat

Coop.dk

Wish.com

Elgiganten

Danske Spil

Amazon

Saxo Boghandel

Bilka.dk

DSB

Boozt.com

Proshop

Magasin webshop

Ebay

Zooplus

Webapoteket

Med24

MEST BENYTTEDE WEBSHOPS 2020 (1. halvår) 2019 (1. halvår)

Hvad er navnet på den butik du senest handlede i på internettet indenfor kategorien? 2020: 7.428
2019: 7.298

Ikke blandt top 20 i 1. halvår af 2019

Ikke blandt top 20 i 1. halvår af 2019

Ikke blandt top 20 i 1. halvår af 2019
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 

Kr. 1.995,- ekskl. moms 3
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NPS PÅ VAREKATEGORIER

Højest tilfredshed i første halvår af 2020 
finder man blandt kunderne, som har 
handlet ting til kæledyr. Tilfredsheden har 
desuden ligget højt inden for de noget 
større kategorier som Dagligvarer, mad 
og drikke, Tøj, sko og accessories samt 
Rejser. I første halvår af 2019 have rejser 
en NPS på 22, hvormed tilfredsheden i 
første halvår af 2020 har været betydelig 
højere, hvilket måske er lidt overraskende 
set i lyset af corona, hvor branchen har 
været udfordret.

46% af alle netkunder vil 
anbefale netbutikken for deres 
seneste køb til andre.

13%

13%

16%

16%

17%

21%

18%

19%

20%

19%

18%

22%

21%

23%

21%

29%

28%

28%

28%

33%

32%

29%

36%

31%

33%

32%

27%

32%

31%

30%

34%

38%

33%

37%

36%

43%

27%

28%

30%

32%

24%

27%

58%

52%

52%

51%

51%

52%

49%

50%

51%

47%

44%

45%

41%

41%

37%

44%

43%

42%

40%

43%

41%

Ting til kæledyr

Dagligvarer, mad og drikke

Tøj, sko og accessories

Rejser

Personlig pleje mv.

Spil og legetøj (fysisk)

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby-, kontorartikler og foto

Kultur/oplevelser

Sports- og fritidsudstyr

Gavekort eller deals

Film, musik og bøger (fysisk)

Take away / fast food

Bolig og have

IT og Tele (fysisk)

Film, musik og bøger (download)

Spil og underholdning (download)

Elektronik og hvidevarer

Bil

Apps og software (download)

Baby- og småbørnsudstyr

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale denne netbutik til familie, venner eller 
kollegaer?7.428

45
39
36
35
34
31
31
31
31
28
26
23
20
18
16
15
15
14
12
10
9
7

NPS

Detractor Passive Promoter



BETALING PÅ 
NETTET
✓ Betalingsform og kort
✓ Foretrukne betalingsmidler
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BETALINGSFORM OG -KORT

Betaling med app fortsætter med at stige og udgør nu hver 5. betaling. Knap 2 ud af tre betalinger var i første 
halvår 2020 med betalingskort – et fald på 3,5%-point ift. første halvår 2019. Af betalingskortene står Dankort 
og Visa/Dankort for 59% af betalingerne, mens Visakort benyttes af 16,5%

Betalingskort er fortsat mest anvendte betalingsform, men mobilbetaling vinder 
hastigt frem og er fordoblet på 2 år

66,0%

19,8%

4,1%

3,6%

2,1%

1,8%

1,7%

0,9%

69,5%

14,6%

5,8%

3,7%

2,1%

1,8%

1,5%

1,0%

Betalingskort / kreditkort

Mobilapp (smartphone)

PayPal

Via netbank

Andet

Faktura

Bestilt online betalt i butik

Via afbetalingsordning

Betalingsform

58,9%

16,5%

9,7%

9,4%

2,9%

1,3%

0,8%

61,1%

14,6%

11,2%

8,7%

2,2%

1,3%

0,9%

Dankort og Visa/Dankort

Visakort

Mastercard/Eurocard…

MasterCard/Maestro (Debitkort)

Visa Electron

Andet/husker ikke

Forbrugsforeningskort

Anvendte betalingskort/kreditkort

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

7.428
4.933

2020 (1. halvår) 2019 (1. halvår)
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Er du medlem af FDIH? 

Download PREMIUM 
analysen gratis her… 1
Ikke medlem af FDIH?

Kontakt os og få et
tilbud om at blive medlem 2
Køb premium analysen 
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https://swedbankpay.dk/


DEVICES
✓ Søgning og køb 
✓ Udvikling i brug af devices
✓ Befolkningsgruppernes brug
✓ Enheder til søgning og køb
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ENHEDER TIL SØGNINGER OG ENHEDER TIL KØB 

Over halvdelen af onlineforbrugerne (55%) 
laver deres købs-research på mobile 
enheder (smartphones og tablets). En 
gruppe forbrugere hopper imidlertid over 
på PC’en, når selve købet skal foretages. 
Både i forhold til søgninger og køb går 
tendensen mod mere og mere udbredt 
brug af mobile enheder, og det er 
formodentligt et spørgsmål om tid, før det 
også er over halvdelen af onlinekøb, som 
foretages på mobile enheder.

Over halvdelen af onlineforbrugerne 
laver deres købs-research på mobile 
enheder.

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

51%

33%

16%

45%

38%

17%

Søgning Køb

TabletDesktop Smartphone

7.428
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43%

37%

16%

45%

33%

17%

51%

27%

18%

2020 (1. halvår)

2019

2018

Tablet

Desktop

Smartphone

Først søges der… … Og så handles der
DEVICES: UDVIKLING 

Smartphones vinder fortsat hurtigt 
terræn for både søgninger og køb på 
internettet. På blot to år er der sket 
en stigning på henholdsvis 10 
procentpoint for forbrugere, som 
bruger deres smartphone til købs-
research, og 13 procentpoint for 
forbrugere, som foretager selve 
købet på mobilen. 

Smartphones vinder fortsat 
terræn som device til både 
søgninger og køb af ting på 
nettet.

Foretog søgning for seneste køb på en… Foretog køb for seneste køb på en …

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

7.428

51%

33%

16%

54%

27%

16%

61%

20%

17%

2020 (1. halvår)

2019

2018

2020 (1. halvår)

2019

2018

2020 (1. halvår)

2019

2018

2020 (1. halvår)

2019

2018

2020 (1. halvår)

2019

2018
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Enheden, som bruges til søgning på en 
vare på nettet, er i høj grad afgjort af 
hvilken type produkt forbrugeren søger 
efter. Tendensen er overvejende, at mere 
komplekse og ikke så hyppige køb (fx IT 
og tele, auto-, båd og cykeludstyr osv.) i 
højere grad undersøges på en PC. 
Samtidigt researches varer, som man 
køber hyppigere, og som i mindre 
omfang kræver omfattende research, på 
mobilen (fx hverdagstransport og Take 
away).

Omfanget af research, som behøves 
forud for et køb, er med til at afgøre 
hvilken enhed, som anvendes. 59%

56%

52%

52%

52%

49%

47%

47%

46%

46%

46%

46%

45%

45%

35%

35%

34%

34%

34%

34%

23%

26%

30%

31%

29%

30%

34%

32%

32%

34%

36%

36%

35%

36%

34%

46%

48%

50%

52%

60%

37%

61%

14%

13%

16%

18%

18%

16%

13%

20%

18%

17%

17%

19%

15%

20%

18%

13%

15%

12%

6%

16%

16%

2%

8%

2%

3%

3%

2%

14%

IT og Tele (fysisk)

Auto-, både- og cykeludstyr

Sports- og fritidsudstyr

Film, musik og bøger (fysisk)

Dagligvarer, mad og drikke

Kulturoplevelser

Spil og underholdning (download)

Rejser

Elektronik og hvidevarer

Personlig pleje, kosmetik mv.

Hobby-, kontorartikler og foto

Ting til kæledyr

Gavekort eller deals

Bolig og have

Tøj, sko og accessories

Apps og software (download)

Spil og legetøj (fysisk)

Take away / fast food

Hverdagstransport

Film, musik og bøger (download)

Baby- og småbørnsudstyr

SØGNING

På hvilken af disse platforme startede du din søgning efter den vare/tjeneste, 
du købte? Kategorien «Andet inkluderer” Smart TV og spillekonsol
Excl.Ved ikke/husker ikke
Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?

7.270

TabletDesktop Smartphone Andet 
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LEVERING & 
RETURNERING
✓ Udvikling i levering
✓ Returnering
✓ Returnering af tøj og sko
✓ Besvær ved returnering
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Tendensen de seneste år har 
overordnet gået mod, at flere og 
flere selv henter deres pakker –
oftest i en pakkeshop, mens færre 
og færre får deres pakker leveret 
på privatadressen og arbejdet. 
Denne tendens er dog vendt en 
smule i første halvår af 2020. Dette 
kan formodentligt tilskrives 
corona, hvor mange har forsøgt at 
undgå unødig kontakt med andre, 
hvormed hjemmelevering igen er 
steget lidt.

Der er sket en stigning i 
hjemmeleveringer i lyset af 
corona.

2
0
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2
0
15

2
0
16

2
0
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2
0
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2
0
19

2
0
2
0
 H
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LEVERING

39% 42% 43%
53% 49% 49%

4% 2% 2%

1% 2%

41% 42% 42%
32% 36% 37%

9% 6% 7% 9% 7% 6%
5% 6% 6% 5% 6% 5%2% 2%

Levering

Selv-hentere

Privatadresse

Pakkeshop

Andet

Privatadresse

Arbejdsplads

Pakkeautomat

Internetbutik-
kens adresse

Pakkeshop

Hvilken leveringsform har du valgt? 
(Excl. Husker ikke & Downloader/får sendt på mail)

6.430
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Forkert størrelse

Levede ikke op til mine forventninger

Varen var ødelagt

Fortrudt køb

Forkert vare leveret

Andet

De internethandlende beholder i stor stil 
de fysiske varer, som de køber på nettet.

Blot 6% af købene returneres helt eller 
delvist, hvormed niveauet for handler som 
leveres tilbage hverken stiger eller falder i 
første halvår af 2020. 

Næsten halvdelen (48%) af de varer, som 
sendes retur skyldes, at varen ikke passer, 
mens skuffelse over, at varen ikke lever op 
til forventningerne er årsag til lidt over 
hver femte returnering (22%).

Returnering skyldes primært forkerte 
størrelse eller skuffende ordrer, som 
ikke lever op til forventningerne.

RETURNERING

48%

22%

17%

6%

5%

1%

94%
Beholder 

hele ordren

3%
Leverer dele 

af ordren 
tilbage

3%
Leverer alt 

tilbage

Her er 
hvorfor

5.407 
251 (returnerede 
helt eller delvist)

Beholdte du varen/varerne du købte?
Hvad var den primære årsag til, at du returnerede eller vil returnere varerne? 
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28%
Meget 
nemt 30%

Nemt

10%
Besværligt

30%
Hverken/

eller

2%
Meget 

besværligt
Var det nemt 
eller svært at 
returnere?

Hvor nemt eller besværligt synes du det varer at 
returnere varen/varerne? 

251 har 
returneret
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5%

7%

6%

9%

18%

20%

34%

34%

36%

Andet

Usikker på hvor varen skulle sendes til

Langt til nærmeste posthus

For svært at pakke varen ordentligt ind

Ingen returlabel med i pakken

Glemte det

For svært at pakke varen ordentligt ind

For dyrt

Gider ikke bruge tiden

17%
Har beholdt 
en vare, de 
faktisk ville 
returnereHvorfor beholder man varen, selvom 

man egentligt ville returnere?

© 2019 – Side 64

Tid og pris er de to vigtigste faktorer 
for, om man sender
et produkt retur.

Har du inden for de seneste 6 måneder prøvet at beholde en vare, du har bestilt 
på internettet, selvom du egentlig ville returnere den? 
Tænk på sidste gang du beholdte en vare, selvom du egentlig ville returnere 
den. Hvorfor endte du med at beholde den?

206 (har beholdt en vare som 
de egentlig ville returnere)



E-HANDEL I 
UDLANDET
✓ Udenlandsk konkurrence i 

kategorier
✓ Udenlandske butikkers 

branding som danske
✓ Årsager til handel i udlandet

Opdateret jf. nye 
2020-slides
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33%

29%

21%

1%

1%

2%

4%

1%

2%

1%

1%

4%

1%

2%

1%

2%

2%

4%

5%

2%

22%

19%

7%

6%

3%

3%

3%

3%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

2%

10%

3%

5%

2%

8%

5%

6%

2%

2%

1%

5%

1%

2%

2%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

2%

3%

2%

8%

6%

1%

5%

2%

1%

2%

2%

1%

1%

9%

5%

2%

1%

2%

4%

2%

1%

6%

1%

2%

2%

1%

4%

4%

1%

2%

1%

1%

2%

6%

3%

1%

1%

2%

1%

1%

14%

6%

16%

5%

2%

6%

4%

9%

3%

4%

2%

3%

4%

2%

3%

3%

2%

4%

1%

2%

66%

49%

46%

34%

34%

32%

27%

26%

21%

18%

17%

16%

16%

15%

13%

10%

10%

8%

5%

2%

Apps og software (download)

Film, musik og bøger (download)

Spil og underholdning (download)

Ting til kæledyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Tøj, sko og accessories

Sports- og fritidsudstyr

Rejser

Hobby-, kontorartikler og foto

IT og Tele (fysisk)

Film, musik og bøger (fysisk)

Elektronik og hvidevarer

Spil og legetøj (fysisk)

Baby- og småbørnsudstyr

Personlig pleje, kosmetik mv.

Bolig og have

Gavekort eller deals

Kulturoplevelser

Dagligvarer, mad og drikke

Take away / fast food

USA Tyskland England Kina Sverige Andet land Ved ikke

UDENLANDSK KONKURRENCE I VAREKATEGORIER

Hvilket land hører den pågældende netbutik til i?7.428

Fra hvilke lande handler netkunderne?

Her angives, hvor stor en andel af danskernes onlinehandler, som 
foretages i udenlandske netbutikker. 

Der må dog tages forbehold for, at det er forbrugerne selv, som har 
angivet nationaliteterne på de netbutikker, de har anvendt. Vi ved, at 
der eksisterer forvirring omkring hvilke netbutikker, som er danske, og 
hvilke som er udenlandske, og at forbrugerne i højere grad vurderer 
udenlandske netbutikker til at være danske end omvendt. Således er 
det forventeligt, at niveauet for udenlandske handler i realiteten ligger 
lidt højere end angivet her. Af denne årsag lader vi kategorien ”ved 
ikke” komme den udenlandske andel af nethandlen til gode.
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1%

2%

3%

2%

2%

6%

24%

38%

24%

40%

60%

78%

95%

93%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

4%

1%

18%

13%

6%

16%

3%

7%

99%

99%

99%

98%

98%

97%

97%

96%

92%

72%

61%

57%

47%

34%

6%

Matas webshop

Coop.dk

Saxo Boghandel

Med24

Sportsmaster

Bilka.dk

Elgiganten

Just-Eat

Proshop

H&M

Cdon.com

Boozt.com

Zalando

zooplus

Wish.com

Amazon

Ebay

Landet butikken hører til ifølge kunden Udlandet Ved ikke Danmamrk

Tror butikken 
hører til i 
Danmark

Hvilket land hører den pågældende netbutik til i?7.428

47%
Tror at 

Zalando er 
dansk

57%
Tror at 

Boozt er 
dansk

72%
Tror at 

H&M er 
dansk

Flere udenlandske butikker er brandet så stærkt i Danmark, at de opfattes som danske
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Udvalg og pris er de mest afgørende faktorer, når der vælges end en 
udenlandsk netbutik

Hvorfor handle i en udenlandsk netbutik?

25%
21%

18%
16% 15%

2% 2%

Varen kan kun fås i

en udenlandsk

internetbutik

Jeg sparer penge

ved at handle 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

© 2019 – Side 68

1.209 (har handlet i en 
udenlandsk netbutik)

Hvad er den primære årsag til at du valgte at handle i en udenlandsk 
internetbutik?



BUSINESS TO 
BUSINESS
✓ Andel med indkøbsansvar
✓ Indkøbsfrekvens & budget
✓ Erhvervskøbte varegrupper
✓ Budgetter og varegrupper
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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
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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 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/
mailto:sib@fdih.dk
mailto:het@fdih.dk
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