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Side 2

Forord
Når e-handel ophæver grænserne
Dansk e-handelsanalyse ”forbruger” er den største og ældste undersøgelse af danskernes
købsadfærd på nettet.
Analysen vokser og udvikler sig ligesom e-handlen, da nutidens aktualitet og morgendagens nye tiltag
er mere interessante end gårsdagens handlinger. Derfor sker der løbende tilpasning af spørgsmål og
metoder, så analysen er så aktuel som muligt, ligesom vi fortsat afdækker nye sider af danskernes ehandelsadfærd.
I 2013 har vi haft fokus på kundernes vej til købsbeslutninger, ikke mindst i samspillet med de fysiske
butikker. I løbet af ganske få år har masser af fysiske butikker også etableret sig med nethandel, og
dermed er detailhandlen i høj grad kommet på omgangshøjde med forbrugerne. De fleste køb
begynder på nettet, men de afsluttes oftest i en fysisk butik.
Den intensive brug af nettet på vejen mod et køb betyder også, at udenlandske butikker bliver mere
synlige for kunderne, ligesom de udenlandske butikker markedsfører sig kraftigt over for danske
forbrugere. Faktisk ved kunderne ikke altid, om de har handlet i en dansk eller udenlandsk netbtuik –
og hver femte kunde er faktisk ligeglad. Så nettet har for alvor ændret købsvaner og ophævet
grænserne.
Den løbende tilpasning af analysen betyder, at det ikke altid er muligt direkte at sammenligne med
tidligere tal. I stedet sætter vi kræfterne ind på at gå mere i dybden, så vi blandt andet får flere
oplysninger om forskellige produktkategorier. Vi har også tilpasset svarmulighederne, så analysens
resultater i højere grad kan bruges sammen med andre undersøgelser af fx butikkernes registreringer
om e-handel.
Dermed får analysen større værdi for de primære brugere, nemlig netbutikkerne og leverandørerne
til dansk e-handel, der nu får et mere nuanceret billede af forbrugernes adfærd.
FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde
med Post Danmark og Nets, der er væsentlige aktører på e-handelsområdet.
Annette Falberg
Adm. direktør
FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel
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Side 3

E-handel anno 2013

Dansk e-handel omsætter for godt 62,4 mia. kr. i 2013
Den danske e-handel er vokset med godt 14 % i løbet af 2013, hvilket giver en samlet forbrug
på ca. 62,4 mia. kr. Det er fortsat ”det grå guld” over 50 år, som bruger flest penge på ehandel. Børnefamilierne er begyndt at bruge flere penge, mens de unge under 25 år ser ud til
at være mere tilbageholdende end andre aldersgrupper.
Læs mere på siderne 5 - 11
Vejen til en netbutik
Det er oftest søgninger på internettet, der leder forbrugerne frem til en ny butik. De unge
forbrugere under 25 år adskiller sig markant fra andre aldersgrupper ved, at de oftere tager
imod anbefalinger fra omgangskredsen (17%) eller falder over butikken via et socialt medie
(12%).
Læs mere på siderne 13-21

Flere e-handler i udlandet
Danske forbrugere foretager stadig flere køb i udlandet. Siden 2010 er andelen af e-handler
foretaget i udenlandske netbutikker vokset med 10%, og der er lagt over 17 mia. kr. i
udenlandske netbutikker i 2013. . Danskerne gæster særligt udenlandske netbutikker for at
købe film, musik, bøger, spil og legetøj samt tøj, sko og smykker. Den primære årsag er, at
man kan spare penge. Tendensen forventes at fortsætte, da flere forbrugere ikke ligger
mærke til butikkens nationalitet.
Læs mere på siderne 32-33
Kvinder køber tøj og mænd køber elektronik
Kvinderne køber primært tøj, mændene køber i højere grad IT og elektronik, mens der ikke er
forskelle på kvinder og mænds køb af film, musik, bøger, spil og legetøj samt rejser og
kulturoplevelser. Mændene søger ofte informationer på nettet, mens kvinder lytter mere til
omgangskredsen
Læs mere på siderne 46-55
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Udvikling i danskernes e-handel
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E-handel med 106 mio. handler for 62,4 mia. kr. i 2013
FDIH har estimeret, at danskerne handlede 106 mio. gange på nettet i 2013 med et forbrug på
62,4 mia. kr. Det giver en samlet vækst på cirka 14 pct. i forhold til 2012.
Forbrugerne køber oftere fysiske varer end ikke-fysiske varer. Næsten 6 ud af 10 internetkøb
består af fysiske varer.
Det forholder sig omvendt med forbruget i kroner og øre , da de ikke-fysiske varer som fx rejser
og flybilletter i gennemsnit er dyrere end de fysiske.

Andel af handler

Andel af forbrug i kr.

Ikke-fysisk
43%
Fysisk
57%

Fysisk
43%
Ikke-fysisk
57%

Antal besvarelser: 4.732/4.129
Spørgsmålsformulering: Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så
handlet på internettet?
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Ældre kunder lægger flest penge på nettet
Udtrykket ”det grå guld” får en ekstra dimension, når vi ser på forbrugere over 50 år, der står for
for næsten 2/3 af det samlede forbrug på nettet i 2013. De 50-64 årige står for 41 % af forbruget,
og forbrugere over 64 år står for 21 % af forbruget på nettet. Den større købekraft og køb af dyre
varer fx rejser trækker især op i denne gruppe.
Den yngste forbrugergruppe under 25 år mangler købekraft, og derfor udgør gruppen kun 5 % af
forbruget i 2013.

Andel af handler
10%
15%
12%

Andel af forbruget
2013

5%
Unge under 25 år

12%
9%

2012
22%

21%
17%
22%

Børnefamilier (25-50 år)

11%
21%

41%
39%
39%

Personer mellem 50 og 64 år

13%
14%
13%
40%

2011

17%

34%
36%
35%

50%

17%
16%
16%

Par eller singler uden børn (2550 år)

17%
18%

30%

20%

21%
22%

Personer over 64 år
15%
10%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Antal besvarelser: 4.728 / 4.128 (2013), 4.336 / 4.098 (2012), 4.463 / 4.246 (2011)
Spørgsmålsformulering: Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så
handlet på internettet? / Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser,
abonnenter eller downloads via internettet (danske kroner eller omregnet til danske kroner)?
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Ældre har det gennemsnitligt største forbrug
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 2010: 4.906 / 2011: 4.484 / 2012: 4.098 / 2013: 4.128
Spørgsmålsformulering: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser,
abonnenter eller downloads via internettet (danske kroner eller omregnet til danske kroner)?
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Større handelshyppighed blandt danskere med
smartphone og/eller tablet
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så
handlet på internettet ?
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Tid og penge spares på nettet
Den største fordel ved e-handel i 2013 er ifølge mere end halvdelen af danskerne (52 %), at de
kan handle, når de har tid, ligesom mange fremhæver, at de sparer tid ved at handle på nettet
(39%). Siden 2011 er der sket en markant stigning i antallet af forbrugere, der fremhæver det
”tidsbesparende” – fra 27 % til 39 %.
Herudover oplever forbrugerne, at varerne er billigere end i fysiske butikker (38 %), og at det er
nemmere at sammenligne priser og varer (29 %).
En stor del (27 %) ser det som en fordel, at varerne leveres til døren, men færre fremhæver det i
forhold 2012.
52%
54%
48%
50%

Jeg kan handle, når jeg har tid
31%

Det er tidsbesparende

24%
27%

38%
34%
32%
34%
29%
38%
31%
34%
27%
35%
27%
25%

Varerne er billigere end i fysiske butikker
Det er nemmere at sammenligne priser og
varer
Varerne leveres til døren

16%
16%
12%
13%
14%
12%
11%
9%
12%
19%
20%
22%

Der er større og bedre udvalg end i alm.
butikker
Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en
fysisk butik)
Man kan handle i udlandet
4%
2%
2%
1%

Andet

2013

39%

0%

10%

20%

2012

2011

2010

30%

40%

50%

60%

Antal besvarelser: 2010: 13.172 / 2011: 11.448 / 2012: 11.931 / 2013: 11.306 (bemærk: mulighed for
flere svar)
Spørgsmålsformulering: Hvilke fordele oplever du ved at handle på internettet?
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Fordele ved e-handel opdelt på varegruppe
Nedenstående tabel viser, hvad de e-handlende har fremhævet som fordele ved e-handel
afhængigt af deres senest køb.
Inden for næsten samtlige varegrupper fremhæves det, at det er fleksibelt at handle på nettet –
dvs. at man kan handle, når man har tid. Inden for film, musik, bøger, spil og legetøj samt tøj, sko
og smykker fremhæves at varerne er billigere, mens det inden for rejser og kulturoplevelser
fremhæves, at det er tidsbesparende.

Varegrupper

Top 2 fordele ved internethandel

Dagligvare, mad og drikke

Varerne leveres til døren
Det er tidsbesparende

Kosmetik, medicin og kosttilskud

Varerne er billigere end i fysiske butikker
Jeg kan handle, når jeg har tid

Tøj, sko og smykker (voksen og
barn)

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne er billigere end i fysiske butikker

Sports- og fritidsudstyr

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne er billigere end i fysiske butikker

Auto-, både- og cykeludstyr

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne er billigere end i fysiske butikker

Hobby- og kontorartikler

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne er billigere end i fysiske butikker

Bolig, have og blomster

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne leveres til døren

Elektronik og hvidevarer

Varerne er billigere end i fysiske butikker
Jeg kan handle, når jeg har tid

IT, tele og foto

Jeg kan handle, når jeg har tid
Det er tidsbesparende

Film, musik, bøger, spil og legetøj

Jeg kan handle, når jeg har tid
Varerne er billigere end i fysiske butikker

Rejser og kulturoplevelser

Jeg kan handle, når jeg har tid
Det er tidsbesparende

Finansielle produkter

Jeg kan handle, når jeg har tid
Det er tidsbesparende

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvad er grundene til, at du handler på nettet?
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Marketing
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Når forbrugere finder vej til en ny netbutik
Søgemaskiner er langt den hyppigst anvendte måde at finde frem til en ny netbutik på, idet 62%
anvender denne metode. Nogle følger også anbefalinger fra deres omgangskreds, idet 9% angiver
dette.
Dette spørgsmål er udelukkende stillet til respondenter, der foretog deres seneste e-handel i en
butik, hvor de ikke tidligere havde handlet. Antallet af respondenter er derfor relativt lavt.
Svarkategorierne er ændret i forhold til 2012, hvorfor besvarelserne ikke kan sammenlignes.

Via en søgning på internettet

62%

Via anbefalinger fra min omgangskreds

12%

Via reklamer og annoncer i trykte aviser, magasiner
og dagblade og lign

5%

Via tilbudsites (fx sweetdeal, downtown, dagens deal
eller lign )

5%

Via et socialt medie: (Facebook, Twitter, Google+,
eller lign )

4%

Via mit kendskab til gadebutikken

3%

Via en Tv/ Radioreklame

2%

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

0%

Andet

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Antal besvarelser: 1.619
Spørgsmålsformulering: Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori,
der passer bedst.
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De unge finder vej via sociale medier
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 1.617
Spørgsmålsformulering: Hvordan fik du kendskab til netbutikken?
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Førstegangskøbere opgjort på varegruppe
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Var det første gang du handlede i denne netbutik?
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Årsager til at handle i en netbutik igen
Forbrugerne vender som oftest tilbage til samme butik igen, fordi de oplever, at netbutikken har
de bedste priser (30%). 22% angiver, at det skyldes rutinekøb.

Jeg oplever, at netbutikken har de bedste priser

30%

Det var et rutinekøb, så jeg tænkte ikke nærmere
over det

22%

Jeg fik et godt tilbud fra netbutikkens nyhedsbrev

10%

Jeg oplever, at netbutikken har det største sortiment

10%

Jeg oplever, at netbutikken har en god kundeservice

8%

Jeg oplever, at netbutikken har den hurtigste
leveringstid

4%

Jeg fik butikken anbefalet af en ven, familie eller
bekendt

2%

Andet

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Antal besvarelser: 3.112
Spørgsmålsformulering: Hvad fik dig til at handle i denne butik igen?
Dette spørgsmål er udelukkende stillet til respondenter, der foretog deres seneste e-handel i en butik,
hvor de tidligere havde handlet.
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7 ud af 10 afbryder deres køb på nettet
7 ud af 10 danske forbrugere har
prøvet at afbryde et køb på
internettet. Det skyldes primært, at
fragten ”er for dyr”. Også gebyrer
på betaling kan få kunderne (21 %)
til at opgive.

32%
Ja

En stor del af kunderne (30 %) har
bare været på ”vindueskiggeri”,
hvor de så har efterladt den
virtuelle indkøbskurv, når de
klikkede videre uden at købe.

Nej
68%

2013
At fragten er for dyr

45%

At jeg blot er på vindues-kiggeri på nettet

30%

At der er et gebyr på betalingen

21%

At varen ikke er på lager

18%

At netbutikken har en uoverskuelig hjemmeside

14%

At betalingsmetoden er besværlig

12%

At fragten ikke kan leveres som jeg fortrækker

10%

Ikke betalingskort ved hånden ved betaling

9%

At jeg bliver usikker på returneringsmuligheder

7%

At jeg har brug for butiksvejledning

5%

Andet

8%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Antal besvarelser: 4.732 (2013) (Bemærk: Mulighed for flere svar muligheder)
Spørgsmålsformulering: Har du oplevet at afbryde et køb eller en bestilling på nettet lige før den endelige
betaling?
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Planlagte køb vs. impulskøb

Langt størstedelen af danske e-handler
foretages som planlagte køb. 78%
angiver, at de havde planlagt købet
forinden, mens 22% foretager impulskøb.

Det var et
impulskøb
22%

Det er særligt de unge forbrugere, der er
tilbøjelige til at foretage et impulskøb
(35%).

Det var et
planlagt køb
78%

18%
20%
Det var et impulskøb

20%
23%
Personer over 64 år

35%

Personer mellem 51 og 64 år
Børnefamilier (25-50 år)
82%
80%
Det var et planlagt køb

Par og single uden børn (25-50 år)
Unge under 25 år

80%
77%
65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Var det seneste køb på nettet planlagt på forhånd eller et impulskøb?
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Hvordan var din købsproces ved dit seneste køb
på nettet?
8 ud af 10 tilfælde undersøger e-handlende kun varerne på nettet, når de foretager et planlagt
køb på internettet. 14% undersøger både varen i de fysiske butikker og på nettet før købet.
Bemærk, at fordelingen udelukkende baserer sig på besvarelse fra personer, der havde planlagt
deres seneste køb på internettet på forhånd.

Mit seneste køb foregik gennem en
abonnementsordning

6%

Jeg undersøgte varen både i de fysiske
butikker og på nettet

14%

Jeg undersøgte hovedsageligt varen på
nettet

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Antal besvarelser: 3.693 (Kun stillet til personer, der havde planlagt deres køb)
Spørgsmålsformulering: Hvordan var din købsproces ved dit seneste køb på nettet?
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Undersøger du varer på nettet, før du handler i
fysisk butik?
Online tilstedeværelse er vigtigt for de fysiske detailbutikker, fordi mange forbrugere anvender
ofte internettet, inden de foretager køb i fysiske butikker.
Næsten to ud af tre forbrugere (63 %) angiver, at de ofte eller meget ofte undersøger varer på
nettet, før de handler i en fysisk butik.
Mindre end hver tiende bruger kun internettet ”meget sjældent” til at tjekke varer inden køb.

Meget sjældent

9%

Sjældent

27%

Ofte

42%

Meget ofte

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvor ofte undersøger du varer på nettet, før du handler i en fysisk butik?
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Forventer man at kunne bytte en vare købt på
nettet, hvis der er en fysisk butik?
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvis du har købt en vare i en netbutik, der også har en fysisk butik, forventer du da
at kunne bytte varen i den fysiske butik?
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Betaling, levering og tilfredshed
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Side 22

Betaling ved e-handel
Langt de fleste forbrugere anvendte betalingskort/kreditkort, når de e-handlede i 2013 (87%).
Dette er en lille stigning fra 2012.
Herudover faldt brugen af overførsler fra netbank/bankkonto i en smule, hvorimod der er status
quo i de andre betalingsformer.
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Antal besvarelser: 2010: 5.021 / 2011: 4.484 / 2012: 4.721 / 2013: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvordan betalte du for dit seneste køb?
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Visa/Dankort er det foretrukne betalingsmiddel
Blandt de 87%, som har brugt betalings-/kreditkort ved deres seneste e-handel, er Dankort og
Visa/Dankort det hyppigst anvendte (80%). MasterCard/Eurocard anvendes i 15% af handlerne.
Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling siden 2012.
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Antal besvarelser: 2010: 4.237 / 2011: 3.837 / 2012: 3.983 / 2013: 4.123
Spørgsmålsformulering: Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du?
(Spørgsmålet er kun stillet til kunder, der betalte med betalingskort/kreditkort)
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Levering til privatadressen dominerer
Leveringen af pakker foretages som vist i tidligere målinger oftest af Post Danmark direkte til
kundens privatadresse – 46% af danskerne benytter denne leveringsform, når de e-handler.
Levering fra anden transportør end Post Danmark på hjemmeadressen anvendes af 14%.
Vi kan ikke sammenligne besvarelserne fra 2012, da der er blevet tilføjet svarkategorien ‘varen er
endnu ikke leveret’.
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Antal besvarelser: 3.183
Spørgsmålsformulering: Hvordan blev varen leveret?
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Hver femte henter selv pakken
Hver femte kunde (21 %) hentede selv pakken fx i en forretning, på posthuset, i netbutikkens
egen adresse eller i en pakkeautomat. Siden 2011 er der sket en kraftig stigning i forbrugernes
valg af ”Pick-up” services.
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Antal besvarelser: 3.183 (2013) / 2.670 (2012) / 4.484 (2011)
Spørgsmålsformulering: Hvordan blev varen leveret?

Copyright © 2014 Dansk e-handelsanalyse

Side 26

Meget få fortryder og returnerer
88% af de danske forbrugere beholder deres vare. 10% har ved deltagelse i undersøgelsen ikke
modtaget deres vare.
Fortrydelse og dermed returraten er meget lav. Få sendte varen retur (1 %) eller sendte dele af
varen retur (1 %).
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Antal besvarelser: 4.226
Spørgsmålsformulering: Beholdt du den vare du købte? (Spørgsmålet er ikke stillet til alle varekategorier)
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Fortrydelse og returnering per aldersgruppe
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.221
Spørgsmålsformulering: Beholdt du den vare du købte?
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Fortrydelse og returnering pr. varegruppe
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.226
Spørgsmålsformulering: Beholdt du den vare du købte?
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Høj tilfredshed med dansk e-handel
Danske forbrugere er generelt utroligt tilfredse med deres e-handler. 94% er meget tilfredse eller
tilfreds med deres køb på nettet.
Spørgsmålet blev ikke stillet i 2012, hvorfor der er ikke er mulighed for at sammenligne
udviklingen.
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Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvor tilfreds eller utilfreds var du alt i alt med din seneste handel på internettet?
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Tilfredshed opdelt på varegrupper
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvor tilfreds eller utilfreds var du alt i alt med din seneste handel på internettet?
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E-handel i udlandet
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Fortsat stigende e-handel i udlandet
Trenden med stigende handel i udenlandske netbutikker fortsatte også i 2013. I 2013 blev kun 69
% af danskernes onlinekøb med sikkerhed foretaget i en dansk netbutik, og det er et fald på 10
pct. siden 2010. Vi nærmer os nu et niveau, hvor op mod hver tredje handel nu sker i en
udenlandsk netbutik. England og Sverige er danskernes foretrukne markeder.
Det er værd at bemærke, at der er mange (7 %) , som svarer ”ved ikke” til butikkens nationalitet.
Det tyder på, at kunderne enten ikke bemærker nationaliteten eller ikke tillægger det betydning.
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Antal besvarelser: 2010: 5.022 / 2011: 4.484 / 2012: 4.721 / 2013: 4.732
Spørgsmålsformulering: I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i, hjemme?
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Hvad køber danskerne ind i udlandet?
Danskerne er oftest ude efter film, musik, bøger, spil og legetøj i udlandet. 24% handler denne
varekategori i udenlandske netbutikker. Tøj, sko og smykker (voksen og barn), samt rejser og
kulturoplevelser kommer efter med hhv. 17% og 11%.
Andelen af handler i udlandet for varekategorierne film, musik, bøger, spil og legetøj samt tøj, sko
og smykker er steget, men kan også hænge sammen med, at andelen i andet-kategorien er blevet
mindre.
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Antal besvarelser: 2012: 901 / 2013: 1.450
Spørgsmålsformulering: Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
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Hvorfor handles der i udenlandske butikker?
De to primære årsager til at danskerne vælger at handle i en udenlandsk netbutik er, at det enten
er billigere (32%), eller at varen kun kan fås i en udenlandsk netbutik (28%).
Netbutikkens nationalitet betyder mindre for forbrugerne, idet 20 % svarer, at de ikke tænkte
nærmere nationalitetet, og det er dobbelt op i forhold til 2012 (10 %)
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Antal besvarelser: 2012: 903 / 2013: 1.450
Spørgsmålsformulering: Hvorfor valgte du at handle i en udenlandsk netbutik?
Spørgsmålet er kun stillet til de personer, som har handlet i en udenlandsk netbutik inden for den seneste
måned.
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Varer og priser
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Varegruppernes andel af antal handler
Film, musik, bøger, spil og legetøj topper med 16 % som den oftest handlede varegruppe i 2013.
Tøj, sko og smykker (16%) samt rejser og kulturoplevelser (15%) ligger lige efter.
Mønstret er generelt det samme i forhold 2012, dog stiger handlen med tøj, sko og smykker.
Varekategorierne kan ikke sammenlignes længere tilbage end 2012 pga. skift i
varegruppeinddeling.
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Antal besvarelser: 2012: 4.721 / 2013: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
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Top 5 varegrupper for aldersgrupperne
Den mest handlede varegruppe – film, musik, bøger, spil og legetøj – handles markant oftere af
unge forbrugere. 26% af handlerne placerer unge under 25 år i denne varegruppe. Tilsvarende
billede er det for tøj, sko og smykker, men her handler børnefamilierne også meget ofte.
De ældste kundegrupper placerer primært deres køb i varegruppen rejser og kulturoplevelser.
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Antal besvarelser: 4.728 (2013), 4.337 (2012)
Spørgsmålsformulering: Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
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Købte varer inden for film, musik, bøger, spil og
legetøj
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 745
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for tøj, sko og smykker
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 737
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for rejser og kulturoplevelser
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 715
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for IT, tele og foto
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 520
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for Elektronik og hvidevarer
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 412
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Varegruppernes gennemsnitspriser
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.346
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Top 20 mest populære netbutikker
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 4.732 (2013) / 4.721 (2012). Kategorier med 0% betyder, at de ikke er med I det
tilsvarende år
Spørgsmålsformulering: Hvad hed netbutikken du senest handlede i?
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Mænd vs. kvinder
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Forbruget mellem kvinder og mænd
Kvinder og mænd deler internethandlerne imellem sig. Imidlertid køber mændene for mere end
kvinderne. 55% af forbruget i kroner og øre kommer fra mænds e-handler, mens kvindernes
udgøre 45%.
Som vist på de efterfølgende slides er dette også et resultat af, at mænd køber andre varegrupper
end kvinder på internettet.
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50%
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45%
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55%

Antal besvarelser: 4.728 / 4.129
Spørgsmålsformulering: Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du så
handlet på internettet? / Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser,
abonnenter eller downloads via internettet (danske kroner eller omregnet til danske kroner)?
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Hvad køber mænd og kvinder?
Kvinder og mænd køber generelt meget forskellige varegrupper på internettet.
Mændene er mere tilbøjelige til at købe IT, tele og foto (15% mod 7%) samt elektronik og
hvidevarer (12% mod 5%), hvorimod at kvindernes oftest køber tøj, sko og smykker (23% mod
8%).
Kort fortalt: Kvinderne køber primært tøj, mændene køber i højere grad IT og elektronik, mens
der ikke er forskelle på kvinder og mænds køb ift. film, musik, bøger, spil og legetøj samt rejser
og kulturoplevelser.
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Tøj, sko og smykker (voksen og barn)

23%
15%
15%

Rejser og kulturoplevelser
IT, tele og foto

15%

7%

Elektronik og hvidevarer

12%

5%
5%

Bolig, have og blomster

6%

3%

Kosmetik, medicin og kosttilskud

Mand

8%

Kvinde
Hobby- og kontorartikler

4%

Sports- og fritidsudstyr

3%

5%

5%

3%
4%

Dagligvare, mad og drikke
Auto-, både- og cykeludstyr

1%

Finansielle produkter

1%
0%

4%

8%
9%

Andet
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Antal besvarelser: 4.732
Spørgsmålsformulering: Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
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Købte varer inden for film, musik, bøger, spil og
legetøj
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 745
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for tøj, sko og smykker
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 737
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for rejser og kulturoplevelser
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 715
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for IT, tele og foto
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 521
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Købte varer inden for Elektronik og hvidevarer
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 411
Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende varegrupper beskriver bedst dit køb?
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Vejen til første køb for mænd og kvinder
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 1.619
Spørgsmålsformulering: Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori,
der passer bedst.
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Årsager til genkøb
Denne historie er forbeholdt FDIHs medlemmer eller betalende.
Dansk e-handelsanalyse årsrapport 2013 kommer i 2 versioner. Denne version du læser er LIGHT
rapporten, som er gratis for alle.
PREMIUM rapport er forbeholdt FDIHs medlemmer eller købes af ikke-medlemmer. Er du
medlem kan rapporten hentes på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse uden beregning.
Som ikke-medlem kan PREMIUM rapporten købes for 3.995 kr. ex. moms. Køb af rapporten sker
online på www.fdih.dk/dansk-ehandelsanalyse
Ønsker du at blive medlem af FDIH kan du læse mere på www.fdih.dk/bliv-medlem

Antal besvarelser: 3.112
Spørgsmålsformulering: Hvad fik dig til at handle i denne butik igen?
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De 5 regioner
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Andelen af forbruget for regionerne
Der er markante forskelle i danskernes forbrug på nettet i de forskellige regioner, hvor der er
sammenhæng med befolkningstallet i regionerne.
Hovedstadsregionen står for den største del af forbruget (30 %), mens både Midtjylland og
Syddanmark står for 22 %. Herefter følger Sjælland med 16 %, mens 11 % af forbruget kommer
fra nordjyske forbrugere.

35%

2012
30%
30%

2013

29%

25%

24%
22%

22%

22%

20%
16%
15%

15%
12%

11%

10%

5%

0%
Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Antal besvarelser: 4.115 (2013), 2011 er baseret på markedsandele
Spørgsmålsformulering: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser,
abonnenter eller downloads via internettet (danske kroner eller omregnet til danske kroner)?
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Sjællændere bruger flest penge i gennemsnit
De sjællandske forbrugere lægger i gennemsnit flere penge pr. handel på nettet end forbrugerne i
andre regioner.
Der er tale om begrænsede forskelle mellem de enkelte regioner. Midtjyderne og personer fra
region Hovedstaden bruger færrest penge i gennemsnit.
Figuren nedenfor viser, hvor mange penge kunder i de forskellige regioner bruger, hver gang der i
gennemsnit bliver brugt 100 kr.

Total

kr.100

Syddanmark

kr. 102

Sjælland

kr. 112

Nordjylland

kr. 105

Midtjylland

kr. 95

Hovedstaden

kr. 85

kr. 95

kr. 90

kr. 95

kr. 100

kr. 105

kr. 110

kr. 115

Antal besvarelser: 4.128
Spørgsmålsformulering: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser,
abonnenter eller downloads via internettet (danske kroner eller omregnet til danske kroner)?
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Top 5 varegrupper pr. region
Forbrugerne i de forskellige regioner har generelt meget ens forbrugsmønstre.
På Sjælland er de lidt mindre tilbøjelige til at købe rejser og kulturoplevelser, men generelt er
forskellene mellem forbrugsmønstrene aldeles marginale.

16%
17%
16%
15%
15%

Film, musik, bøger, spil og legetøj

15%
16%
15%
16%
16%

Tøj, sko og smykker (voksen og barn)

Sjælland

12%
17%
Rejser og kulturoplevelser

15%
15%
14%

Hovedstaden
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

12%
9%
IT, tele og foto

12%
11%
13%
9%
9%
9%

Elektronik og hvidevarer
7%

10%
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18%

Antal besvarelser: 4.717
Spørgsmålsformulering: Hvilken vare eller tjeneste købte du senest på nettet?
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Den anvendte metode
Undersøgelsen er foretaget kvartalsvis i 2010, 2011, 2012 og 2013 blandt Epinions
Danmarkspanel. Panelet indeholder mere end 160.000 aktive medlemmer og har en høj grad af
repræsentativitet.
Undersøgelsens resultater er vejet i forhold til køn, alder og uddannelse. Resultaterne kan derfor
siges at være repræsentative for alle voksne danskere, som handler på internettet.
Der er i alt gennemført 5.023 interview i 2010, 4.484 interview i 2011, 4.721 i 2012 og 4.732 i
2013. Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste
spørgsmål er 2-4 pct., hvilket svarer til gængse valgundersøgelser.
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Yderligere information
Dansk e-handelsanalyse
www.e-handelsanalyse.dk

FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel
Slotsholmsgade 1, Børsen
1217 København K
Tlf. +45 7225 5601
Mail: kontakt@fdih.dk
www.fdih.dk
Kontaktpersoner
Analyse-ansvarlig

Pressekontakt

Projektchef Tevin Lac

Kommunikationschef Henrik Theil

Telefon: +45 7225 5607

Telefon +45 2096 5667

Mail: lac@fdih.dk

Mail: het@fdih.dk

Læs mere om parterne bag analysen
Post Danmark på www.postdanmark.dk
Nets på www.nets.eu
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