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Forord

Velkommen til Dansk Erhvervs                      
E-handelsanalyse – status 2019!

E-handlen ser ud til at sætte rekord i Danmark igen i år med endnu 
en tocifret vækstrate. Med en samlet e-handel på 146 mia. kroner 
vil 2019 blive endnu et rekordår for dansk e-handel. Langt de 
fleste danskere e-handler jævnligt, og selv i europæisk 
sammenhæng er vi et af de mest e-handlende folk. Dette til trods 
er det stadig kun en mindre del af det samlede detailsalg der 
foregår online – overordnet set udgør e-handlen 12 procent af det 
samlede detailsalg. Det hører med til historien, at varer blot udgør 
37 pct. af det samlede beløb på 146 mia. kroner, mens resten er 
serviceydelser.

Dagligvarer online – e-handlens joker
Onlinesalget af dagligvarer udgør knap 3 pct. af det samlede 
dagligvaresalg, men er en varekategori, der set over de seneste år 
handles mere og mere på nettet. Dette ses også ved, at flere og 
flere aktører i den danske dagligvarehandel melder sig i 
konkurrencen om forbrugernes gunst online. Og der er fortsat et 
stort potentiale. Mange danskere foretrækker stadigvæk at 
udvælge deres dagligvarer i en fysisk butik, men flere og flere 
forsøger sig med at købe dem online. 

Antallet af danskere, der har handlet dagligvarer på nettet, er 
fordoblet siden 2012, og tendensen ser ud til at fortsætte. 

Fair konkurrence er et politisk valg
E-handlens vækst har medført en intensivering af den 
internationale konkurrence for den danske detailhandel –
danskerne er nogle af de mest e-grænsehandlende i Europa. 
Desværre har reglerne ikke altid fulgt med de muligheder, som den 
teknologiske udvikling har medført. Det gør sig gældende, når 
udenlandske netbutikker kan sælge på dansk til danske 
forbrugere uden at betale moms eller overholde markedsførings-
eller produktsikkerhedsregler. Konkurrence er vigtigt, men hvis 
den ikke foregår på lige vilkår, taber samfundet på det. 
Arbejdspladser, skat og sikre produkter er bare noget af det, den 
danske detailhandel bidrager med i dag. Det er op til politikerne at 
sikre, at det fortsat vil være sådan.

God læselyst!

Henrik Hyltoft
Markedsdirektør
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Vores samlede omsætning online i Matas-koncernen udgør medio 
2019 cirka 12 pct. af den totale omsætning. Vi har de seneste seks 
kvartaler i træk vækstet vores omsætning online med mere end 50 
pct. Der er altså stor bevægelse i danskernes forbrugsmønstre. Her 
tror vi på, at det er centralt for vores fysiske butikkers succes i 
fremtiden, at vi står stærkt på nettet. Der arbejder vi ligesom alle 
andre retailers i verden på at finde ud af, hvordan vi skaber det bedst 
mulige samspil, som gør os attraktive og relevante for kunderne.

Brian Andersen, E-commerce Direktør
Matas

”



Danskerne forventes at e-handle
for 146 mia. kr. i 2019

Danskernes forventede samlede e-handel i 2019.Figur 1

Kilde: Dansk Erhverv pba. FDIH.
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Danskerne forventes at e-handle for 146 mia. kr. i 2019. Det 
dækker over danskernes e-handel med varer, services og 
download/streaming af digitalt indhold.

Det er en stigning på 13 pct. siden sidste år, og dermed 
fortsætter e-handlens tocifrede vækstrater også i år. Sidste år 
beløb danskernes samlede e-handel sig til 129 mia. kr.

146 
mia. kr.



E-handlens vækstrate er fortsat tocifret

Udviklingen i e-handlen. 2011-2019. Mia. kr. og procent.Figur 2

Kilde: Dansk Erhverv pba. FDIH.

Note: Løbende priser. På grund af den lave inflation de senere år betyder det ikke ret meget for estimaterne, 

hvorvidt man regner i faste eller løbende priser. Estimaterne for e-handlen i perioden 2011-2018 er ikke 

tilsvarende Dansk Erhvervs tidligere estimater, da de følger en ny opgørelsesmetode.
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Danskernes samlede e-handel er steget med 13 pct. siden 
sidste år, hvor e-handlen var 129 mia. kr. Dermed forsætter den 
massive vækst i danskernes e-handel. 

Det er desuden værd at bemærke, at e-handlen er fordoblet på 
bare fem år. I 2014 var e-handlen 74 mia. kr. mod 146 mia. kr. i 
2019.

Selvom vækstraterne (se kurven i figur 2) er aftaget en lille 
smule i løbet af de seneste år i forhold til 2012, 2014 og 2015, 
hvor de lå nærmere 20 pct., så er der stadig ikke noget der tyder 
på, at væksten på e-handelsmarkedet vil aftage i den nærmeste 
fremtid.
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Danskerne ligger helt i front, 
når det kommer til e-handel

Andelen af befolkningen mellem 16-74 år, som e-handler. 2018.Figur 3

Kilde: Dansk Erhverv pba. tal fra Eurostat.

Note: Søjlens samlede højde angiver, hvor mange procent af befolkningen, som har e-handlet inden for det seneste år. Den mørkeblå søjle angiver udelukkende, hvor mange der har e-handlet inden for de seneste tre måneder.
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Danmark er det land i EU, hvor den største andel 
af befolkningen e-handler minimum en gang om 
året. Bemærk dog samtidig, at Storbritannien 
faktisk har flere personer, som har e-handlet 
inden for de seneste tre måneder.



Danskerne forventes at e-handle
varer for 54 mia. kr. i 2019

Danskernes e-handel fordelt på varer, services og 
streaming/download. 

Figur 4

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.
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Som tidligere vist forventer Dansk Erhverv, at danskerne 
kommer til at e-handle for ca. 146 mia. kr. i 2019. Figuren her 
viser fordelingen af disse milliarder på varer (fx tøj, sko, 
elektronik, mv.), services (fx rejser, flybilletter, hotelophold, mv.) 
og streaming og download (fx film, serier, spil, mv.).

Ifølge prognosen vil danskerne e-handle varer for 54 mia. kr., 
mens de forventer at e-handle services for 87 mia. kr.

Endelig forventes det, at danskerne streamer og downloader for 
i omegnen af 5 mia. kr. i år. Det tal kan ikke umiddelbart 
sammenlignes med sidste års estimat, da såvel enkeltstående 
køb som abonnementsaftaler indgår i dette års estimat, i 
modsætning til sidste år, hvor det kun var de enkeltstående køb, 
som talte med.

Varer
54 mia. kr.

Services
87 mia. kr.

Streaming og download
5 mia. kr.



Danskerne bruger cirka 33 ud af 100 kroner 
i udlandet, når de e-handler

Danskernes e-handel fordelt på indland og udland.Figur 5

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.
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Danskernes e-handel i Danmark forventes i 2019 at udgøre 98 
mia. kr., mens e-handlen i udenlandske netbutikker forventes at 
løbe op i 48 mia. kr. 

Danskernes nethandel i både ind- og udland er steget i forhold 
til 2018, men dog mest på det indenlandske marked. Her brugte 
danskerne i 2018 85 mia. kr., hvilket vil sige, at den indenlandske 
e-handel er steget med 15 pct. fra sidste år til i år. Det er gode 
nyheder for de danske butikker, som udbyder deres varer på 
nettet. 

Den pæne stigning i indenlandsk e-handel betyder også, at 
andelen af danskernes e-handel, som købes inden for landets 
grænser, forventes at stige lidt – fra 66 pct. i 2018 til 67 pct. i 
2019. Dermed udgør den udenlandske e-handel 33 pct. af 
danskernes samlede e-handel i 2019.

Indland
98 mia. kr.

Udland
48 mia. kr.



60 pct. af danskernes samlede 
e-handel er services

Danskernes e-handel fordelt på type og geografi.Figur 6

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Varer, n = 2.385, services , n = 1.794, streaming og download , n = 622. 
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Hvis man ser på både indland og udland, er 60 pct. af 
danskernes samlede e-handel køb af services (fx rejser, 
flybilletter, hotelophold, mv.). Relationen mellem e-handlede 
services købt i Danmark og udlandet er, at for hver 100 kroner 
forbrugt på e-handel med services, bruges 37 kroner i 
udenlandske netbutikker. Dermed står udenlandske netbutikker 
for ca. 37 pct. af e-handlen med services.

Hvis man ser på både indland og udland, er 37 pct. af 
danskernes samlede e-handel køb af varer (fx tøj, sko, 
elektronik, mv.). Relationen mellem e-handlede varer købt i 
Danmark og udlandet er, at for hver 100 kroner forbrugt på e-
handel med varer, bruges 24 kroner i udenlandske netbutikker. 
Dermed står udenlandske netbutikker for ca. 25 pct. af e-handlen 
med varer.

Varer (indland)
28%

Services (indland)
37%

Streaming og 
download (indland)

2%

Varer (udland)
9%

Services (udland)
22%

Streaming og download (udland)
1%



E-handlen med varer fylder mere i den indenlandske 
e-handel sammenlignet med den udenlandske

Danskernes e-handel fordelt på type.Figur 7

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.

Note: Varer, n = 2.385, services , n = 1.794, streaming og download , n = 622. 
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Danskernes e-handel med varer i danske netbutikker beløber 
sig i 2019 til 41 mia. kr. ud af den samlede e-handel med varer, 
services og streaming i danske netbutikker på ca. 98 mia. kr. 
udgør varekøbene derfor ca. 42 pct. af den samlede e-handel i 
danske netbutikker.

Danskernes e-handel med varer i udenlandske netbutikker 
beløber sig i 2019 til 13 mia. kr. ud af den samlede e-handel med 
varer, services og streaming i udenlandske netbutikker på ca. 48 
mia. kr. udgør varekøbene derfor ca. 27 pct. af den samlede e-
handel i udenlandske netbutikker.

E-handlen med varer i Danmark fylder derfor klart mere af den 
samlede e-handel i danske netbutikker, end den gør, hvis man 
ser på e-handlen i udlandet. Modsat fylder services markant 
mere i den udenlandske e-handel, end den gør i den danske.

Varer
41 mia. 

kr.

Services
55 mia. kr. 

Streaming og 
download
3 mia. kr.

Danskernes e-handel i Danmark

Varer
13 mia. 

kr. 

Services
33 mia. kr. 

Streaming og 
download
1 mia. kr. 

Danskernes e-handel i udlandet



12 pct. af den danske handel med 
varer til private forbrugere foregår på nettet

Forholdet mellem danskernes private forbrug i detailhandlen og 
danskernes indenlandske e-handel med varer.

Figur 8 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, 2019 og Dansk Erhverv pba. FDIH og Norstat for Dansk Erhverv, okt. 2019.

Note: Danskernes indenlandske e-handel med varer er beregnet pba. det samlede estimat for e-handel og 

den andel af danskernes online handler, der består af varekøb i danske e-handelsvirksomheder. 
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Danskernes private forbrug i den danske detailhandel 
forventes at ramme ca. 337 mia. kr. i 2019. Deraf udgør e-handel 
41 mia. kr. Det vil sige, at 12 pct. af detailhandlens omsætning til 
private forbrugere foregår gennem e-handel.

Sidste år beløb danskernes e-handel med varer i Danmark sig 
til ca. 36 mia. kr. Danskernes e-handel af varer i danske 
netbutikker er derfor steget med ca. 5 mia. kr. siden sidste år, 
hvilket svarer til en stigning på 14 pct.

337 mia. kr.
Privates forbrug i 

detailhandlen i 2019

41 mia. kr.
Danskernes 

e-handel 
med varer i 
Danmark



Grænsehandel 
på nettet
Danskernes købsadfærd i 
udenlandske netbutikker
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Vi er 25 pct. bagud fra start, når vi er oppe imod udenlandske 
konkurrenter, der ikke betaler moms. Samtidig er vi underlagt 
regler, som ikke håndhæves overfor dem. 
Dansk detailhandel bidrager med løsning af mange vigtige 
samfundsmæssige opgaver, udover at stå for tusindvis af 
arbejdspladser. Og det eneste, vi beder om, er fair kon-
kurrence.

Marianne Lyngby Pedersen, Adm. Direktør
Indeks Retail 
(Bog & idé, BOGhandleren og Legekæden)



Danskerne forventes at e-handle varer, services 
og streaming for 48 mia. kr. i udlandet i 2019

Danskernes forventede e-grænsehandel i 2019.Figur 9 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.
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Danskerne forventes at e-grænsehandle varer, services og 
streaming for 48 mia. kr. i 2019. Danskernes e-grænsehandel 
udgør 33 pct. af den samlede e-handel i 2019. Det er et mindre 
fald i forhold til 2018, hvor 34 pct. af danskernes e-handel foregik 
i udlandet. Dog er forskellen inden for den statistiske usikkerhed. 

Hvis andelen af danskernes e-handel, som foregår i udlandet, 
reelt er faldet, kan det hænge sammen med stigende 
opmærksomhed omkring usikre produkter fra særligt kinesiske 
netbutikker, men også at danske netbutikker satser på hurtigere 
levering.

Dog er det vigtigt at pointere, at både indenlandsk og 
udenlandsk e-handel er steget i kroner og øre fra 2018 til 2019 –
med hhv. 15 pct. og 9 pct. Den højere vækst i den indenlandske e-
handel betyder dog, at forholdet mellem indenlandsk og 
udenlandsk e-handel har ændret sig.

48 
mia. kr.



De danske husholdninger køber stadigt flere varer, 
services og streaming i udenlandske butikker

Danske husholdningers forbrug i udlandet. E-grænsehandel og 
traditionel grænsehandel. 2010-2017.

Figur 10 

Kilde: Danmarks Statistik og Skatteøkonomisk Redegørelse 2018. 
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De danske husholdninger køber stadigt flere varer og tjenester i 
udlandet, både i fysiske butikker og på nettet. I 2017 købte en 
gennemsnitlig dansk husstand for ca. 50.000 kr. i udlandet. Det 
er en markant stigning i forhold til tidligere år og omtrent en 
fordobling på bare fem år.

Derudover bør det bemærkes, at danske husholdningers køb i 
udlandet udgør en stadigt større del af husholdningernes 
samlede forbrug. Lige knap 6 pct. af husholdningernes forbrug 
blev i 2017 brugt i udlandet. Det er ligeledes tæt på en fordobling 
siden 2012.

Derfor er der ingen tvivl om, at de danske e-
handelsvirksomheder er i stadig større konkurrence med 
udenlandske virksomheder, som bejler til de danske forbrugere.



E-grænsehandlen domineres fortsat af services

Danskernes e-grænsehandel fordelt på varer, services og 
streaming/download.

Figur 11

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.
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Den danske e-grænsehandel domineres fortsat af danskernes 
køb af services, som fx rejser, flybilletter og hotelophold. Knap 70 
pct. af e-grænsehandlen bruges på services, hvilket er et lille fald 
i forhold til sidste år, hvor services udgjorde 75 pct. af den 
samlede e-grænsehandel.

Danskerne lægger stadig næsten 37 pct. af det beløb, som 
bruges på e-handel med services, i udenlandske netbutikker. For 
e-handlen med varer, er andelen der bruges i udenlandske 
netbutikker lidt mere beskeden. 25 pct. af danskernes 
vareindkøb på nettet foregår i udenlandske netbutikker, dog med 
stor variation indenfor varegrupperne.

Danskerne forventes at købe varer for ca. 13 mia. kr. i 
udenlandske netbutikker i 2019. Det er ca. 1,5 mia. kr. mere end i 
2018. Dermed er den udenlandske e-handel med varer steget 
med ca. 12 pct. siden sidste år, i modsætning til danskernes e-
handel med varer i danske butikker, som er 14 pct.

Varer
13 mia. kr.

Services
33 mia. kr.

Streaming og download
1 mia. kr.



40 ud af 100 kroner brugt på e-handel med tøj 
og sko lander i udenlandske netbutikker

Danskernes e-handel med varer fordelt på varetype og 
netbutikkens geografiske placering.

Figur 12

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: n = 2.582. Målt på værdi af varekøbet. Opgørelsesmetoden er ændret i år sammenlignet med sidste år, og 

derfor er sammenligning med tidligere år ikke muligt.
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Når man ser på danskernes samlede køb af varer på nettet, 
bruges 25 ud af 100 kroner i udlandet.

Tallet varierer dog betragteligt på tværs af varekategorier. Når 
danskerne handler tøj og sko på nettet, er det ca. 40 ud af 100 
kroner, som bliver brugt i udlandet, mens det for elektronik kun 
er ca. 15 ud af 100 kroner. Varehandel med tøj, sko og elektronik 
er de klart største varegrupper, når danskerne handler på nettet. 
De udgør til sammen lidt mere end halvdelen af e-handlen med 
varer.

Møbler er den varekategori, hvor den største andel af 
danskernes e-handelsforbrug bliver brugt i danske netbutikker, 
mens smykker, ure og accessories omvendt er den varegruppe, 
som oftest handles i udenlandske netbutikker.

Bemærk: På grund af ændret opgørelsesmetode kan disse 
estimater ikke sammenlignes med tidligere års estimater.



Der er potentiale for at skabe 3.700 arbejdspladser, 
hvis e-grænsehandlen med varer flyttes til Danmark

Antallet af arbejdspladser, som der er potentiale for at skabe i 
Danmark, hvis e-grænsehandlen med varer rykkes til Danmark.

Figur 13 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik.
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Vi ser i år de første tegn på at efterspørgslen på udenlandske 
varer og services på nettet er ved at stagnere. Dette kan vise sig 
at være en fordel for dansk økonomi generelt, og særligt for den 
danske detailhandel, hvor 12 procent af den samlede omsætning 
foregår på nettet. Hvis mere af danskernes e-handel foregik i 
netbutikker med danske CVR-numre, ville det smitte positivt af 
på jobskabelsen i Danmark.

Dansk Erhverv har på baggrund af Danmarks Statistik regnet på, 
hvor stort potentialet for jobskabelse er, hvis man trækker e-
grænsehandlen med varer hjem til Danmark. En simplificeret og 
statisk beregning peger på, at en øget indenlandsk omsætning på 
13 mia. kr. i detailhandlen kan medføre i omegnen af 3.700 nye 
arbejdspladser med relation til e-handel.

3.700 
arbejdspladser



En fjerdedel af danskernes e-handel 
med varer foregår i udlandet

Danskernes e-handel med varer fordelt på Danmark, EU-lande og 
lande uden for EU.

Figur 14

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.  

Note: Målt på værdi af købene. n = 2.385.  
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Når danskerne bruger 100 kr. på e-handel med varer, bruger de 
75 kr. i danske netbutikker. Det er nogenlunde den samme andel 
som sidste år, hvor 77 ud af 100 kroner blev brugt i Danmark.

De resterende 25 pct. bliver brugt i udlandet. Heraf bruges 21 
pct. i lande inden for EU, mens 4 pct. bruges i lande uden for EU. 
Samlet set handler danskerne altså 96 pct. af deres varer i 
netbutikker inden for EU.



Næsten halvdelen af danskernes 
e-grænsehandel med varer foregår i Tyskland

Danskernes e-grænsehandel af varer på nettet fordelt på 
hjemmesidens nationalitet.

Figur 15

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Målt på værdi af varekøbet. n = 2.385. 
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Med Zalando og kæledyrsspecialisten Zooplus i spidsen, har 
Tyskland sat sig tungt på førstepladsen over de lande, hvor 
danskerne bruger flest af deres penge, når de e-grænsehandler. 
Når danskerne bruger 100 kr. til at grænsehandle, bruger de hele 
43 kr. i Tyskland.

På de næste pladser finder vi to andre store samhandelspartnere 
i form af Storbritannien og Sverige, som til sammen står for lige 
omkring en tredjedel af danskernes e-grænsehandel med varer.

USA er det suverænt største marked for danskerne, når de e-
grænsehandler uden for EU. Danskernes varehandel i kinesiske 
netbutikker udgør 2 pct. af danskernes samlede e-handel med 
varer. Det er særligt Wish.com, som danskerne handler hos i 
Kina. Hvis målestokken ændres til antal køb frem for værdi, stiger 
Kinas andel af den udenlandske varehandel til 9 pct. Det viser, at 
forsendelserne fra Kina ofte er meget små, og at antallet af 
pakker fra kinesiske netbutikker fylder markant mere end de 2 
pct., som Kina udgør, når man måler på værdi frem for antal køb.



Danskernes forbrug af varer og tjenester 
beskattes fortsat hårdt

Beskatningsprocenten på varer og tjenester i 2017, udvalgte lande.Figur 16

Kilde: EU-kommissionen, DG TAXUD.

Note: Skatteprocenten er beregnet som et lands implicit tax rate (ITR) på baggrund af forbrugsafgifter samt 

moms.
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Danskerne betaler gennemsnitligt 31 pct. i moms og 
forbrugsafgifter, når de handler med varer og services, uanset om 
handlen foregår i fysiske butikker eller på nettet. Det betyder først 
og fremmest, at danske netbutikker ligger i særdeles hård 
konkurrence med udenlandske netbutikker. Det skyldes, at 
udenlandske netbutikker i nogle tilfælde kan sælge danskerne 
momsfritagne varer eller varer underlagt udenlandske 
momssatser, som typisk er lavere end den danske. Den høje 
danske forbrugsbeskatning har også betydning for de danske 
netbutikkers konkurrenceevne på andre markeder end det 
danske. 

Dansk eksport af varer og services til udenlandske kunder har 
gode forudsætninger, når man kun ser på graden af online 
tilgængelighed for de udenlandske forbrugere. Dog kan det høje 
pris- og afgiftsniveau i Danmark, samt Danmarks høje krav til 
produktstandarder, være et benspænd for de danske netbutikker i 
udlandet.
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De høje danske skatter og afgifter sætter 
sig i det danske prisniveau

Prisniveauindeks for husholdningers forbrug i EU-landene. 2017. Figur 17

Kilde: Eurostat.

Note: Gennemsnittet for EU-28 er indeks 100. Et prisniveauindeks er et redskab til at sammenligne købekraften mellem en række lande, fx EU-landene. Et lands prisniveau er i høj grad et udtryk for graden af beskatning, og i Danmark er 

både moms- og afgiftsniveauet højt, samtidig med at høje indkomstskatter driver indkomstniveauet opad. Dermed skal virksomhederne tage højere priser for deres varer og services for at kunne aflønne medarbejderne. Disse priser 

tillægges så moms og afgifter, som yderligere forhøjer de priser, forbrugerne skal betale i Danmark. Samlet set betyder det, at Danmark har EUs højeste prisniveau.
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Det danske prisniveau for husholdningernes forbrug er EUs højeste. Det skyldes i høj grad 
det høje danske beskatningsniveau, både i form af indkomstskatter, moms og afgifter, jf. noten 
nedenfor. Det høje danske prisniveau gør det svært for danske e-handelsvirksomheder at 
sælge varer til udenlandske forbrugere samtidig med, at danske virksomheder også skal 
overholde en række danske love og regler, som deres udenlandske konkurrenter ikke behøver 
forholde sig til. Dette betyder samlet set, at konkurrencesituationen for danske e-
handelsvirksomheder i udlandet ikke kan beskrives som fair.



Barrierer forhindrer danske netbutikker i at kunne indfri 
potentialet for handel over grænserne

Sammenhæng mellem andelen af e-handlende detail-virksomheder 
og afsætning til udenlandske forbrugere.

Figur 18

Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Eurostat, 2018.
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Figuren viser sammenhængen mellem detailvirksomheder med 
e-handel og andelen, som afsætter til forbrugere i udlandet. 
Lande under den stiplede linje sælger mindre til udlandet end 
forventet baseret på andelen af detailvirksomheder med e-
handel, mens lande over linjen sælger mere til udlandet end 
forventet. Figuren viser tydeligt, at selvom både dansk 
detailhandel og danske forbrugere har taget den digitale 
markedsplads til sig, så halter danske virksomheder bagefter, når 
det kommer til afsætning til udenlandske forbrugere. 

I Holland (NL), hvor andelen af detailvirksomheder med e-handel 
er omtrent lige stå stor som i Danmark (DK), sælger langt flere 
detailvirksomheder til udenlandske forbrugere. Det skyldes 
blandt meget andet Hollands lave moms på ca. 6 pct. Samtidig 
har danske virksomheder svært ved at konkurrere på pris pga. 
høje skatter og afgifter. Derudover nyder Holland godt af en 
central placering i Europa samt en veludviklet infrastruktur med 
verdens tredjestørste havn i Rotterdam, som håndterer en stor 
del af de pakker, som sendes til EU.
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Andelen af detailvirksomhederne, hvor e-handlen er større end 10 pct. af den samlede 
omsætning



4 af 10 danskere har e-grænsehandlet i 
lande inden for EU inden for det seneste år

Andelen af befolkningen i europæiske lande, der har e-
grænsehandlet inden for EU i løbet af det seneste år. 

Figur 19

Kilde: Eurostat, 2018.
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Danskerne er generelt glade for at e-grænsehandle inden for EU, 
sammenholdt med andre europæiske lande. I 2018 havde 42 pct. af 
den danske befolkning inden for det seneste år e-grænsehandlet
inden for EU. Det er markant mere end EU-gennemsnittet, som 
ligger på 21 pct.

Danmark ligger samtidig markant højere end vores nordiske 
naboer Norge, Sverige og Finland. Kun Island ligger højere end 
Danmark med et e-grænsehandelstal inden for EU på 48 pct.



Hver femte dansker har e-grænsehandlet
uden for EU inden for det seneste år

Andelen af befolkningen i europæiske lande, der har e-
grænsehandlet uden for EU indenfor seneste år. 

Figur 20

Kilde: Eurostat, 2018.
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I 2018 e-handlede 21 pct. af den danske befolkning i netbutikker, 
som ligger i lande uden for EU. Det er en smule højere end 
gennemsnittet for EU-landene, som ligger på 16 pct. Desuden er det 
nogenlunde på niveau med lande vi normalt sammenligner os med 
(Sverige, Finland og Holland). Vores norske og islandske naboer 
mod nord ligger dog væsentligt højere end Danmark med 
henholdsvis 30 pct. og 52 pct.

En høj andel af danskernes samlede e-handel i udlandet udgøres af 
services, som fx rejser og hotelophold, og derfor spiller danskernes 
rejsedestinationer en afgørende rolle for, hvor danskernes e-
grænsehandel ender. 



Danskerne bruger årligt 1-2 mia. kr. om året på at 
handle på de fire største online markedspladser 

Andelen af danskernes e-handel med varer, som bruges på de fire 
store online markedspladser (Amazon, Ebay, Wish og Aliexpress).

Figur 21

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.
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De danske e-handelsbutikker presses i større og større grad af 
udenlandske konkurrenter. Det gælder også de største online 
markedspladser (her defineret som Amazon, Ebay, Wish og 
Aliexpress), hvor danskerne lægger ca. 2-3 pct. af de kroner, som 
de bruger på varer online. Det svarer til 1-2 mia. kr. årligt.

Billedet ser noget anderledes ud, hvis man ser på andelen af det 
samlede antal køb (altså ikke som værdi af købene, men hvor 
mange køb danskerne foretager på disse markedspladser).
Det viser sig nemlig, at 6-7 pct. af danskernes handler med varer 
online sker på én af disse fire online markedspladser. Det viser 
altså, at varer købt på disse online markedspladser typisk er 
markant mindre værd end de andre varer, som danskerne køber 
online.
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(målt på 
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Nøgletal
Danskernes e-handel med 
varer og services



Køb af elektronik udgør en fjerdedel af 
danskernes e-handel med varer

Danskernes e-handel fordelt på varegrupper. Mia. kr. Figur 22

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019 samt Dansk Erhverv pba. FDIH.

Note: Opgørelsesmetoden er ændret siden sidste år, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere års 

estimater. n = 2.582. E-handel med dagligvarer er ikke medtaget i denne figur.
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Elektronik er det helt store trækplaster, når man ser på, hvad 
danskerne bruger deres penge på, når de køber varer online.

Danskerne forventes i løbet af 2019 at e-handle for 14,9 mia. kr. 
elektronik, hvilket gør det til den suverænt største varekategori. 
Med en samlet varehandel på nettet for omkring 54 mia. kr. 
tegner elektronik sig for lige godt en fjerdedel af den samlede 
handel med varer på nettet.

De efterfølgende kategorier er tøj (9,5 mia. kr.) og sko (3,8 mia. 
kr.). Disse kategorier lægges ofte sammen til en fælles 
beklædningskategori og gør man det, nærmer de sig samlet set 
værdien af e-handlen med elektronik. 

Bemærk: På grund af ændret opgørelsesmetode kan disse 
estimater ikke sammenlignes med tidligere års estimater.
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Der står Zalando på hver tiende e-handelspakke

Top 20 over de mest populære netbutikker, når danskerne handler 
varer på nettet.

Figur 23

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.

Note: Målt på antal varekøb. n = 2.385. 
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Zalando har sat sig tungt på beklædningsmarkedet i Danmark, 
når det kommer til e-handel. Hver tiende gang, at danskerne 
afslutter en ordre med varer på nettet, foregår det på 
zalando.com.

Zalando er også langt større end de næste på listen, som er H&M 
(2 pct.), Wish.com (2 pct.) og Amazon (2 pct.). Man skal desuden 
helt ned på femtepladsen, før man finder den første danske 
netbutik, som er Elgiganten.

Man kan også bemærke, at dagligvarebutikkerne sniger sig ind i 
Top 20. Coop og Bilka placerer sig i bunden af Top 10, mens 
nemlig.com sniger sig ind på en 15. plads.



En fjerdedel af danskerne samlede forbrug 
på services er pakke- og charterrejser

Danskernes e-handel med services fordelt på kategori. Mia. kr. Figur 24

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhverv pba. FDIH.

Note: Opgørelsesmetoden er ændret siden sidste år, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere års 

estimater. n = 1.794.
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Langt størstedelen af danskernes e-handel bruges på services. 
Det kan eksempelvis være rejser, flybilletter, hotelophold, mv.

Danskerne forventes at bruge ca. 22 mia. kr. på pakke- og 
charterrejser i 2019, hvilket gør denne kategori til den største 
servicekategori efterfulgt af flybilletter og hotelophold.

Den samlede e-handel med services forventes at lande på 87 
mia. kr. Dermed udgør danskernes forbrug af pakke- og 
charterrejser en fjerdedel af det samlede beløb brugt på services.
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DSB er den mest populære netbutik for services –
skarpt efterfulgt af de udenlandske bookingplatforme

Top 20 over danskernes foretrukne netbutikker, når danskerne 
handler services på nettet.

Figur 25

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.

Note: Målt på antal varekøb. n = 1.794. 
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Hver niende e-handel med services foregår på dsb.dk eller via 
DSBs app. Rigtig mange danskere er afhængige af DSB, når de 
skal til eller fra arbejde eller uddannelse, og de ligger naturligt 
højt på listen, når man laver opgørelsen pr. antal handler.

Lige efter DSB følger en lang række udenlandske 
bookingplatforme. Det drejer sig om hotels.com, booking.com og 
Momondo – kun med en enkelt undtagelse i form af det norske 
flyselskab Norwegian, som adskiller sig ved ikke at være en 
bookingplatform.

Kino.dk og Ticketmaster er de eneste netbutikker i Top 10, som 
kan kategoriseres som underholdning og oplevelser. Kino.dk er 
en portal, som sælger biografbilletter på tværs af Danmark, mens 
Ticketmaster er en virksomhed, som sælger billetter til store 
arrangementer og events.



70 pct. af danskernes streaming foregår gennem 
abonnementsordninger

Fordelingen mellem danskernes køb af streaming-abonnementer og 
enkeltstående downloads og streaming.

Figur 26

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.   

Note: Målt på værdi. n = 2.582. 
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Når danskerne køber adgang til digitale medier på nettet, 
foregår langt det meste gennem abonnementstjenester. Det kan 
fx være Netflix eller HBO til serier og film, Mofibo til lydbøger og 
e-bøger, Spotify til musik eller Steam til spil.

Når danskerne køber adgang til digitale medier på nettet, bliver 
syv ud af ti kroner brugt på abonnementsordninger, mens tre ud 
af ti kroner bliver brugt på enkeltstående downloads eller 
streaming. Det er blandt andet én af årsagerne til, at vi i år har 
abonnementsordninger med, når vi opgør fordelingen mellem 
varer, services og streaming i danskernes samlede e-handel.

Enkeltstående downloads kan eksempelvis være leje af film via 
iTunes eller download af et computerspil via Steam.

Enkeltstående 
downloads og 

streaming
30%

Streaming-
abonnementer

70%



Danskerne bruger 4 ud af 10 kroner på film eller 
serier, når de køber digitale medier online

Danskernes e-handel med enkeltstående streaming og download 
fordelt på typer.

Figur 27

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.

Note: n = 622. 
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Ser man isoleret på de enkeltstående downloads eller streaming 
af digitale medier (og altså bort fra abonnementsordninger), 
bruger danskerne fire ud af ti kroner på film og serier fx via 
iTunes. Det er dermed den kategori af digitale medier, som 
danskerne bruger flest penge på.

Efter film og serier kommer download eller streaming af musik 
(25 pct.), spil (20 pct.) og endelig e-bøger eller tidsskrifter, som 
står for 14 pct. af det beløb, som danskerne årligt bruger på 
enkeltstående download eller streaming af digitale medier.

Det digitale forbrug bliver altovervejende handlet i danske 
netbutikker, da der indenfor streaming- og download-området er 
en lang række regler, som betyder, at man som udgangspunkt 
handler med en national afdeling af det globale selskab, fx 
Netflix Danmark eller HBO Nordic. Store undtagelser er Steam og 
Spotify, hvor man handler direkte med netbutikker i USA og 
Sverige.



Danskerne betaler gerne for film og 
musik på nettet

Fordelingen mellem danskernes brug af gratis og betalt 
streamingindhold på nettet.

Figur 28

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.

Note: Figuren er lavet på baggrund af følgende to spørgsmål: ”Har du inden for den seneste måned haft abonnement på en 

eller flere streamingtjenester, som du betaler for?” Og ”Har du indenfor den seneste måned benyttet en  gratistjeneste til at 

streame eller downloade film og serier, musik spil eller e-bøger?” n = 622.
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Dansk Erhvervs e-handelsanalyse har i år undersøgt 
danskernes forbrug af lovlige gratistjenester, når de streamer og 
downloader digitale medier. Gratistjenester defineres her som 
streaming og download, hvor der ikke foregår en betaling 
umiddelbart inden forbruget. Eksempler på gratistjenester er 
DRTV, Spotify (uden abonnement), YouTube (uden abonnement), 
bibliotek.dk, e-reolen.dk, mv.

Danskerne bruger særligt gratistjenester, når de skal se film 
eller serier. Her har en tredjedel af de e-handlende danskere 
brugt en gratistjeneste inden for den seneste måned. Der er dog 
stadig markant flere, som har betalt for streamingindhold den 
seneste måned. Det samme gør sig gældende for musik, som er 
den næstmest populære gratis streaming type på nettet.

Endelig er der spil og e-bøger, hvor der er nogenlunde lige 
mange danskere, som betaler for tjenester, som der er danskere, 
som bruger gratistjenester. Det er givetvis de danske bibliotek.dk 
og e-reolen, som trækker forbruget her.



Dagligvarekøb 
på nettet
Markedet for e-handel med 
dagligvarer og måltidskasser



”

38

Prognoserne viser, at markedet for onlinedagligvarer og 
måltidskasser vil vokse til 12 mia. kr. i årlig omsætning 
indenfor de næste ti år. Det svarer til 10 pct. af det samlede 
danske dagligvaremarked. Med en vækst på 23 pct. i sidste 
regnskabsår, mærker vi tydeligt denne tendens i nemlig.com. 
Vi arbejder derfor kontinuerligt på at gøre hele indkøbs-
oplevelsen endnu mere inspirerende, nem og vanedannende. 
Målet er at skabe Danmarks absolut bedste kundeoplevelse.

Stefan Plenge, Adm. Direktør og Stifter
nemlig.com

”



Danskerne køber stadigvæk kun en meget 
lille del af deres dagligvarer online

E-handlede dagligvarer som procent af de danske husholdningers 
samlede dagligvareforbrug. Mia. kr. og procent.

Figur 29

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019, samt Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik.

Note: n = 3.022.
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Selvom der kommer stadigt flere aktører til markedet for 
online dagligvarehandel, så tøver danskerne med at handle en 
større del af deres køb af dagligvarer på nettet.

Ligesom sidste år er det kun 2-3 pct. af danskernes samlede 
dagligvareforbrug, som bliver købt online. Den resterende og 
altovervejende del af dagligvarerne bliver stadig købt i de 
fysiske butikker.

Ud af den samlede dagligvarehandel på 156 mia. kr. er det 
således kun ca. 4 mia. kr. som bliver brugt online. Omfanget af 
e-handlen med dagligvarer er derfor i store træk uændret siden 
sidste år.
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Andelen af dagligvareforbruget, som handles online



Flere og flere danskere prøver 
e-dagligvarehandel

Andelen af danskerne, som har e-handlet dagligvarer inden for det 
seneste år. 

Figur 30

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik.
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Lige knap hver fjerde dansker har handlet dagligvarer på nettet i 
løbet af det seneste år. Der er sket en fordobling siden 2012 og 
stigningen ser kun ud til at fortsætte.

Selvom flere danskere afprøver dagligvarehandel på nettet, er 
andelen af danskernes dagligvarehandel, som handles online, 
ikke steget siden sidste år, jf. figur 29 på forrige side. Det er en 
smule overraskende, når vi samtidig kan konstatere, at en større 
andel af danskerne har handlet dagligvarer på nettet i år 
sammenlignet med tidligere jf. figur 30. 

Den voksende interesse tyder derfor på, at interessen for e-
dagligvarehandel endnu ikke har toppet hos de danske 
forbrugere. Det er derfor stadigvæk Dansk Erhvervs vurdering, at 
e-dagligvarehandlen vil stige i løbet af de kommende år på trods 
af en stagnering i 2019.
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Danmark er ét af de lande i EU, hvor flest 
handler dagligvarer på nettet i løbet af et år

Andelen af befolkningen, som har e-handlet dagligvarer inden for 
det seneste år fordelt på EU-lande. 2018.

Figur 31

Kilde: Eurostat 2018.
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Danmark er temmelig godt med, når man sammenligner 
andelen af befolkningen, som har e-handlet dagligvarer inden 
for det seneste år, med andre EU-lande.

Lige knap hver femte dansker har e-handlet dagligvarer 
inden for det seneste år. Kun overgået af Tjekkiet, Estland og 
Tyskland, som ligger en smule over Danmark samt 
Storbritannien, som er det land i EU, hvor suverænt flest har 
e-handlet dagligvarer inden for det seneste år. Storbritannien 
er generelt meget langt fremme på e-handel, da de har den 
største andel af befolkningen, som har e-handlet inden for de 
seneste 3 måneder, jf. figur 3.

Danmark ligger en smule over EU-gennemsnittet på 15 pct. og 
på niveau med Sverige. Vore øvrige nordiske naboer, Norge, 
Finland og Island ligger betydeligt under os med andele på 
henholdsvis 14 pct., 6 pct. og 10 pct.



Asiatiske forbrugere køber den største 
andel af deres dagligvarer online

Procentdel af udvalgte landes dagligvareomsætning, der 
foregår på nettet. 2018.

Figur 32

Kilde: Kantar World Panel, 2018. 
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Danskernes dagligvarehandel på nettet er steget, hvis man 
kigger to-tre år tilbage, men udgør stadig kun 2,6 pct. af den 
samlede dagligvareomsætning. Det er stykke under 
gennemsnittet globalt, som ligger på 5,1 pct.

De asiatiske lande rykker særligt hurtigt på online 
dagligvarehandel i disse år. I spidsen ligger Sydkorea og Kina, 
hvor online dagligvarehandel udgør henholdsvis 19,1 pct. og 14 
pct. af den samlede dagligvarehandel i de respektive lande. 
Taiwan og Japan har også markant højere andele end Danmark.

Storbritannien er suverænt det marked i EU, hvor online 
dagligvarehandel fylder mest efterfulgt af Frankrig og Holland, 
som begge ligger lige omkring det globale gennemsnit.



Nemlig.com er suverænt den største aktør på det 
danske marked for online dagligvarehandel

Danskernes foretrukne dagligvarebutikker på nettet.Figur 33

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Målt på antal varekøb. n = 186. 
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Omkring halvdelen af alle online dagligvarekøb foregår hos 
markedets største aktør, nemlig.com. Den danske virksomhed, 
som blev grundlagt i 2010, har sat sig solidt på tronen for online 
dagligvarehandel i Danmark målt på antal handler.

Efter nemlig.com kommer de to store supermarkedskæder Coop 
og Salling Group, som med deres koncepter Coop MAD og Bilka 
To Go, har fat i henholdsvis 14 pct. og 11 pct. af markedet opgjort 
som antal handler. Tilsammen står de to giganter for en fjerdedel 
af alle handler med online dagligvarer.

Rema 1000 og deres tilhørende Vigo-platform er et 
indkøbsfællesskab, hvor danskere hjælper hinanden med at købe 
dagligvarer og få dem bragt ud til personer, som ikke har tid til 
eller mulighed for at købe dagligvarer selv.



Aarstiderne sidder lige så tungt på måltidskasserne, 
som nemlig.com sidder på e-dagligvarehandlen

Danskernes foretrukne netbutikker, når de skal købe 
måltidskasser.

Figur 34

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Målt på antal varekøb. n = 117. 

44

Næsten alle de store aktører på dagligvareområdet har 
efterhånden taget konceptet om måltidskasser til sig og har i dag 
et stort udvalg at tilbyde danskerne.

Målt på antal handler er Aarstiderne den største aktør på 
markedet for måltidskasser. Aarstiderne har måltidskasser som 
deres helt store fokusområde og har modsat de andre aktører på 
dagligvareområdet ikke et bredt udvalg af andre produkter, som 
ikke indgår i deres måltidskasser. Ca. hver anden måltidskasse 
bliver købt hos Aarstiderne, hvis man opgør det på antal handler.

De næststørste aktører på måltidskasseområdet er nemlig.com, 
som sidder tungt på den del af online dagligvarehandel, som ikke 
er måltidskasser, og Skagenfood, som leverer frisk fisk til 
danskerne. Nemlig.com og Skagenfood sælger ca. hver sjette 
måltidskasse, som sælges Danmark.
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Danskerne er tilbageholdne med e-handel af daglig-
varer, fordi de vil se varerne inden de køber dem

Hvad er årsagen til, at du ikke har købt dagligvarer på nettet?Figur 35

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Figuren viser de respondenter, der ikke har handlet dagligvarer eller måltidskasser på nettet indenfor 

de seneste to måneder. Det har været muligt at angive flere svar. November 2017, n = 2.259, oktober 2018, n 

= 2.207, oktober 2019, n = 2.309. 
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Selvom Danmark er blandt de mest begejstrede lande i EU, når 
det kommer til e-handel med dagligvarer, så ser vi samtidig ikke 
den stigning i andelen af dagligvareforbruget online, som man 
kunne forvente.

Det skyldes til dels, at rigtig mange danskere stadigvæk gerne vil 
se, røre og dufte varerne inden de beslutter sig for, hvad der skal 
puttes i indkøbskurven. To ud af tre danskere, som ikke e-
handler, angiver således denne årsag, som den vigtigste, når de 
bliver bedt om at forklare, hvorfor de ikke køber dagligvarer på 
nettet.

Dernæst er mange danskere heller ikke overbeviste om, at de får 
værdi for pengene. Pris på varer og fragt nævnes således også 
som barrierer for øget e-handel med dagligvarer.



Den digitale 
forbruger
Adfærd og forventninger
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Det altoverskyggende ord for os i dag i mødet med kunderne 
er; bekvemmelighed. IKEA skal være tilgængelig hvor og når 
kunderne vil os. Om du handler online eller i vores fysiske 
butikker, så skal beslutningen ske ud fra, hvad kunderne har 
lyst til og ikke hvad de er nødt til. Vi ser lige nu en tendens til, 
at vores varehuse i højere grad besøges for inspirationens 
skyld og ikke fordi kunderne er nødsaget til det. I dag kan du 
sagtens få masser af inspiration til dit køb online og få det 
leveret indenfor tre timer. Derfor skal varehusene i dag kunne 
andet og mere end blot at være et sted, du må tage til, for at 
købe dine varer.

Henriette Thiim, Country E-commerce Integration Manager
IKEA Danmark

”



85 pct. af danskerne har e-handlet inden for de 
seneste seks måneder – de ældre haler ind

Andelen af danskerne, der har e-handlet inden for de seneste seks måneder fordelt på alder.Figur 36

Kilde: Dansk Erhvervs e-handelsundersøgelser.

Note: n = 3.000.
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Halvdelen af den danske befolkning vil i 2030 
være digitalt indfødte

Andelen af digitalt indfødte (f. 1990 eller senere) i Danmark.Figur 37

Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik,

Note: De digitalt indfødte er defineret ved at være født i 1990 eller senere.
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Andelen af den danske befolkning som er vokset op i den 
digitale tidsalder – de såkaldt ”digitalt indfødte” – vil frem mod 
2030 udgøre tæt på halvdelen af den danske befolkning. Det er 
markant flere end i dag, hvor de kun udgør 35 pct. E-handlen må 
derfor forventes at stige de kommende år som følge af, at de 
digitalt indfødte kommer til at fylde mere. 93 pct. af de digitalt 
indfødte har e-handlet inden for de seneste seks måneder mod 
kun 75 pct. af den danske befolkning over 60 år. 

Derudover vil der komme mere fokus på denne gruppes særlige 
behov og forbrugsmønstre, fx ønsker til hurtig levering, 
bæredygtighed og produktanmeldelser vil i fremtiden blive 
centrale succesfaktorer, når netbutikkerne skal imødekomme de 
digitalt indfødtes forbrugeradfærd. 



Over halvdelen af e-handlen med varer foretages 
på computeren – men mobiltelefonen haler ind

Når du ser på dit seneste køb af varer på nettet, hvad anvendte 
du da til at foretage købet?

Figur 38

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: November 2017, n = 2.426, oktober 2018, n = 2.543, oktober 2019, n = 2.385. 
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58 pct. af danskernes online køb foretages på computeren. Det er 
faldet markant siden 2017, men er stadig med afstand det mest 
populære device, når danskerne skal handle på nettet.

Dog fylder mobiltelefonen mere og mere, når danskerne skal 
foretage deres køb online. Hver fjerde køb blev foretaget via en 
smartphone i 2019, og dette er en væsentlig fremgang i forhold til i 
2017, hvor kun 15 pct. af købene foregik på smartphone.

Undersøgelsen viser desuden, at mobiltelefonen stort set ikke 
bliver brugt til e-handel i den ældre del af den danske befolkning. 
Man må derfor formode, at antallet af e-handler på smartphonen vil 
stige mange år endnu i takt med, at den digitalt indfødte generation 
kommer til at fylde mere. Udviklingen understreger samtidig 
vigtigheden af, at de danske netbutikker optimerer deres 
hjemmesider til mobilvisning.



Information er altid lige ved hånden – flere 
bruger deres mobiltelefon på købsrejsen

Har du inden for de seneste 3 måneder anvendt din mobiltelefon til 
noget af følgende?

Figur 39

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Det har været muligt at angive flere svar, hvorfor figuren ikke summerer til 100 pct.

Svarmulighederne ”Husker ikke” og ”Nej” er ikke vist. November 2018, n = 2.426, oktober 2018, n = 2.543, 

oktober 2019, n = 2.581. 
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Mobiltelefonen spiller en afgørende rolle på flere måder, når 
danskerne handler varer i fysiske butikker og på nettet. 
Mobiltelefonen er blevet et betalingsmiddel, en inspirationskilde 
og vejviser til nærmeste butik.

Således har mere end halvdelen af de e-handlende danskere 
brugt mobiltelefonen til at lede efter den nærmeste butik. Det er en 
markant stigning siden 2017, hvor kun 43 pct. havde brugt 
mobiltelefonen til dette. Det understreger, hvor vigtig 
mobiltelefonen er blevet på danskernes købsrejse.



Internettet er et vigtigt udstillingsvindue 
for den fysiske butik

Gjorde du noget af følgende inden dit seneste køb?Figur 40

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.

Note:. Ekskl. dagligvarer. Det har været muligt at angive flere svar. November 2017, n = 2.426, oktober 2018, n 

= 2.543, oktober 2019, n = 2.582
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Flere danskere undersøger en vare online, før de går ned og køber 
den i en fysisk butik. Fænomenet kaldes webrooming og er vokset 
støt de seneste år. Dermed er netbutikken med til indirekte at drive 
salg i den fysiske butik, og forbrugernes adfærd driver dermed 
udviklingen i integrationen mellem fysisk og online detailhandel. 

Der er også en bevægelse af kunder fra den fysiske butik til 
netbutikken. Dette fænomen kaldes showrooming, men denne 
gruppe er signifikant mindre, end dem der foretager det endelige 
køb i en fysisk butik. 



Antallet af e-handelsvirksomheder 
er fordoblet fra 2010-2017

Udviklingen i antal arbejdssteder fordelt på e-handelsvirksomheder 
og andre detailvirksomheder. 2010-2017.

Figur 41 

Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. Danmarks Statistik (ERHV1).

Note: Opgjort som antal arbejdssteder ultimo november. E-handelsvirksomhederne er defineret som de 

virksomheder, hvor minimum halvdelen af deres omsætning stammer fra e-handel.

53

-1% -4% -6% -8% -10% -10% -11%

12%

27%
33%

42%

69%

96%

107%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Detailhandel i øvrigt E-handel

Tilvækst i antal arbejdssteder i pct.

E-handelsvirksomhederne vokser hurtigt frem i disse år. Opgjort 
som antal arbejdssteder er antallet af e-handelsvirksomheder 
mere end fordoblet siden 2010, mens antallet af andre 
detailvirksomheder er faldet med ca. 10 pct. i perioden. 

E-handelsvirksomheder er i figuren til venstre defineret som 
detailvirksomheder, hvor mindst halvdelen af omsætningen sker 
via e-handel. Billedet bliver derfor meget sort/hvidt, da mange 
detailvirksomheder i dag ikke er enten fysiske eller online, men 
begge dele. Figuren kan dog være med til at illustrere den 
udvikling i gadebilledet, som mange oplever i disse år. 

E-handelsvirksomhederne udgør dog stadig kun én ud af tyve 
virksomheder inden for detailhandlen, men det vil givetvis ændre 
sig indenfor de kommende år, hvor endnu flere vil benytte 
mulighederne for at vise sine varer frem og sælge online.



De danskere, der ikke e-handler, vil gerne støtte 
lokale og have mulighed for at vurdere varerne først

Hvorfor har du ikke foretaget et køb på nettet inden for de seneste 
6 måneder? 

Figur 42

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Det har været muligt at angive flere svar. n = 440.  

54

14%

15%

4%

5%

5%

9%

11%

11%

12%

15%

40%

44%

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

Ved ikke

Andet

Det er for svært at overskue

Levering er for besværlig eller ufleksibel

Det er for dyrt (varens pris plus fragt)

Jeg er bekymret for betalingssikkerheden

Det er for svært at returnere varen

Det er ikke muligt at få rådgivning

Jeg er bange for svindel

Jeg har ikke overvejet muligheden

Jeg vil gerne selv se og vurdere varerne først

Jeg foretrækker at støtte lokale butikker

Langt de fleste danskere e-handler jævnligt, men der er fortsat 15 
pct. af danskerne, der aldrig eller kun meget sjældent køber varer 
eller services online.

En af de vigtigste årsager til, at danskerne foretrækker at handle 
varer eller services i fysiske butikker, er et ønske om at støtte 
butikker i lokalområdet. I en årrække har mange danskere, som er 
bosat i landområder og mindre danske byer, oplevet, hvordan de 
fysiske butikker må dreje nøglen om eller flytte til en placering, hvor 
kundegrundlaget (til den fysiske butik) er større. Set i det lys virker 
det naturligt, at nogle står fast på, at ville støtte lokale butikker for 
at bevare det nære butiksliv rundt omkring i Danmark.

Derudover lægger danskerne også vægt på, at de vil se og mærke 
varerne før de køber dem. Det er den samme tendens man kan se 
inden for e-handel med dagligvarer. Det kan være svært at 
fornemme størrelse, farve, kvalitet, mv. på varerne, når man køber 
online. Showrooming kan løse nogle af disse udfordringer, da man 
kan se varerne, før man køber dem online. Det benytter omkring 
hver syvende danske e-handlende sig da også jævnligt af.



Forbrugerne forventer, at danske regler er overholdt, 
når de handler på dansksprogede hjemmesider

Hvad forventer du af en netbutik, hvis sproget på hjemmesiden 
er dansk? 

Figur 43

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Det har været muligt at angive flere svar. n = 2.582.  
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Et markant flertal af de e-handlende danskere har en korrekt 
forventning om, at netbutikker, der henvender sig til dem på 
dansk, skal leve op til danske forbrugerregler. Det skyldes, at de 
dermed markedsfører sig i Danmark og dermed har pligt til at leve 
op til forbrugerreglerne i Danmark.

Det er dog også særdeles interessant, at op mod halvdelen af de 
danske e-handlende forventer, at netbutikker med 
dansksprogede hjemmesider er danske, og at der bliver betalt 
moms af købet. Begge dele kan ikke nødvendigvis forventes, og 
gør sig ikke altid gældende.

En lang række udenlandske netbutikker, heraf flere med 
dansksprogede hjemmesider, undlader at betale moms til den 
danske statskasse, når de sælger til danske forbrugere. Det er en 
udfordring, som de fleste forbrugere ikke er klar over, og som de 
færreste skænker en tanke, når de handler på en dansksproget 
hjemmeside.



Mange danskere har modtaget en kopivare, 
selvom de troede, at de havde bestilt en original

Har du prøvet at bestille en vare på nettet, som du troede var 
original da du bestilte den, men som viste sig at være en kopi, 
da du modtog den?

Figur 44

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: n = 2.582. 

56

11%

83%

6%

Ja

Nej

Ved ikke

85 pct. af danskerne har e-handlet inden for de seneste seks 
måneder og tusindvis af pakker bliver hver dag leveret til danskere i 
hele landet. Det forekommer dog, at forbrugerne bliver skuffet over 
indholdet af pakken, som viser sig at være en billig kopi, selvom 
forbrugeren forventede det modsatte.

11 pct. af de danskere, som har e-handlet inden for de seneste 
seks måneder, har oplevet at modtage en kopivare, selvom de 
troede, at den var original, da de købte den. Det svarer ca. til 
400.000 danskere, som har været udsat for det fænomen.

Der er ikke nogen tydelig indikation på, hvilke danskere, der oftest 
modtager kopivarer. Tallene viser således, at det rammer såvel 
mænd som kvinder, unge som gamle og på tværs af landsdele.



Kinesiske netbutikker er den store synder, 
når det kommer til kopivarer

Oprindelsesland på den netbutik, som danskerne har modtaget 
kopivarer fra.

Figur 45

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019.   

Note: n = 276.
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Når danske forbrugere mod forventning har oplevet at modtage en 
kopivare, selvom de troede de havde bestilt en original, er det i 
meget vid udstrækning varer, som de har bestilt hos en kinesisk 
netbutik. Hele 54 pct. af de kopierede varer stammer herfra.

Amerikanske netbutikker står for ca. 11 pct. af de pakker med 
kopierede varer, hvorfor kinesiske og amerikanske (og dermed ikke-
europæiske) netbutikker står for to ud af tre pakker med kopierede 
varer.

Danske netbutikker fylder forholdsvis lidt i denne statistik. 
Mindre end hver sjette kopivare kom således fra en netbutik i 
Danmark.

Udfordringen med kopivarer er vigtig, fordi det i mange tilfælde 
kan være umuligt for forbrugerne at afgøre, hvorvidt produktet er 
kopieret eller ej inden de modtager det. Desuden overholder 
kopivarer sjældent produktsikkerhedsreglerne i EU.



Wish.com står for en tredjedel af de kopivarer, 
som danskerne modtager

Navnet på den netbutik, som danskerne har modtaget kopivarer 
fra.

Figur 46

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: n = 276.
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Det er i høj grad den online markedsplads, Wish.com, der står bag 
de kopivarer, som danskerne modtager. Wish.com er en online 
markedsplads, som består af mindre kinesiske forhandlere, som 
ofte ser stort på produktsikkerhed, og netbutikken er på få år 
blevet en af de mest populære netbutikker hos danske forbrugere.

Sammen med Ebay, som også står for en betydelig del af 
kopivarerne, udgør Wish.com mere end halvdelen af alle de 
kopivarer, som danskerne modtager.

Udover disse er der en lang række andre netbutikker, som ifølge 
forbrugerne også har sendt dem kopivarer. De udgør hver især en 
lille del, men til sammen udgør de resterende netbutikker cirka 
halvdelen de tilfælde, hvor danskerne har modtaget kopivarer.



Forbrugernes ønsker 
til fremtidens netbutik
Hvad kigger danskerne efter, 
når de skal vælge netbutik?



Danskerne går meget op i produktsikkerhed 
– men kan lokkes, hvis prisen er den rigtige

Hvor vigtigt er følgende for dit valg af netbutik?Figur 47

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: n = 2.582. Figuren udtrykker andelen af de e-handlende danskere, som har svaret ”meget vigtigt” til det 

pågældende spørgsmål. Kategorien ”At netbutikken har fået gode brugeranmeldelser” har ikke været med i 

tidligere undersøgelser og fremgår derfor kun med svaret for 2019.
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Produktsikkerhed betyder rigtig meget for danskerne, når de 
skal vælge, hvilken netbutik de vil handle i. Det er således det 
parameter, som flest danskere angiver som ‘meget vigtigt’, når de 
skal vælge netbutik. Det kan virke paradoksalt, når man ved, at 
mange danskere køber ting fra udenlandske netbutikker som fx 
Wish.com, hvor det er veldokumenteret, at de danske regler for 
produktsikkerhed ikke overholdes.

Udover produktsikkerhed ser danskerne særligt efter pris og 
mulighed for gratis returfragt, når de skal købe varer på nettet. 
Fokus på pris er steget markant siden sidste år og kan forklare, 
hvorfor danskerne på trods af forbehold ved produktsikkerhed 
ofte bliver fristet til at købe billige varer fra særligt Kina. 

Fokus på gratis returfragt kan til dels forklare, hvorfor Zalando
har sat sig tungt på markedet for tøj og sko, da mange forbinder 
dem med gratis returfragt og gode returbetingelser generelt.
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De yngste danskere går op i bæredygtighed, mens 
de ældre vil have bedre kontakt til kundeservice

Hvad ville du ønske, at dine foretrukne netbutikker forbedrede?Figur 48

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: n = 2.582. Det har været muligt at angive op til tre svar. Figuren skal læses således, at hvis figurer er højest til venstre og lavest til højre betyder det, at udsagnet er vigtigere for de unge end for de gamle og modsat hvis figuren er 

højest til højre.
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De unge forventer i højere grad indhold i form af 
produktanmeldelser og produktbilleder samt fokus på 
bæredygtighed, mens de ældre ville ønske, at deres 
foretrukne netbutikker lettede adgangen til kundeservice.



Pakkeshops foretrækkes af flest danskere – men 
hul i markedet for aftenlevering på privatadressen

Danskernes seneste levering af pakke sammenholdt med deres 
foretrukne leveringsform.

Figur 49

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, oktober 2019. 

Note: Figuren er lavet på baggrund følgende to spørgsmål: ”Hvordan blev din seneste vare leveret?” Og 

”Hvordan foretrækker du generelt, at dine pakker bliver leveret?” n = 2.583. 
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Lige godt halvdelen af de e-handlende danskere fik deres 
seneste pakke leveret i en pakkeshop (fx en kiosk, et 
supermarked eller et posthus). Det er dermed den suverænt mest 
anvendte metode til levering af pakker, når danskerne e-handler.

Det bør dog også bemærkes, at mens 58 pct. fik leveret deres 
seneste pakke i en pakkeshop, foretrækkes dette kun af 46 pct. 
Der er altså en lang række danskere, som ønsker en anden 
leveringsform end pakkeshops.

De to leveringsmuligheder, hvor potentialet for mere levering 
bør være størst, er pakkebokse og aftenlevering på 
hjemmeadressen. Der er mange muligheder for førstnævnte, 
mens det halter mere med sidstnævnte. Ønsket om aftenlevering 
på hjemmeadressen er muligvis opstået som følge af de fleksible 
leveringsmuligheder, som mange danskere oplever, når de 
handler med de store aktører på e-dagligvareområdet, fx 
nemlig.com, som tilbyder levering af varer i timeintervaller hele 
dagen fra 8-22.
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Om undersøgelsen
Metode og kontakt



Metode

Dansk Erhverv har igen i år undersøgt danskernes 
e-handel.

Rapporten bygger på mange forskellige datakilder, 
men helt centralt står en undersøgelse af mere end 
3.000 danskeres e-handel, som Norstat har lavet for 
Dansk Erhverv i oktober 2019. For at sikre 
repræsentativitet har vi udlignet mindre skævheder 
ved at vægte resultaterne efter køn, alder og region, 
så stikprøven matcher den danske befolkning på 
disse parametre.

Den statistiske usikkerhed omkring resultaterne er 
maksimalt 1,8 pct.-point med mindre de enkelte 
tabeller eller figurer baserer sig på færre end 3.000 
respondenter. Her vil den statistiske usikkerhed 
naturligvis være højere.
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Dansk Erhverv har i samarbejde med brancheforeningen FDIH 
(Foreningen for Dansk Internethandel) estimeret danskernes samlede 
forbrug på e-handel i Danmark og i udlandet. Tidligere har Dansk Erhverv 
og FDIH haft forskellige metoder til at opgøre e-handlens samlede omfang, 
men fra og med i år benytter vi samme metode. Den valgte metode baserer 
sig på det omfattende surveyarbejde, som FDIH foretager, når de hver 
måned spørger 1.200 danskere om deres e-handel den seneste uge. 
Tidligere har data om betalingsstrømme været væsentligt for Dansk 
Erhvervs estimat for danskernes samlede forbrug på e-handel i Danmark og 
i udlandet. Radikale ændringer i danskernes betalings-mønstre er 
imidlertid kilde til en voksende usikkerhed ved denne metode, og samtidig 
er FDIH’s surveybaserede datagrundlag forbedret, idet der i dag spørges til 
seneste uges køb. På den baggrund vurderer vi, at den bedste metode til at 
estimere e-handlen i dag og fremadrettet, er via forbrugerne. 

Der er generelt ikke taget højde for sæsonudsving med mindre andet er 
angivet i de enkelte tabeller og figurer.

Rapportens fokus er udelukkende B2C e-handel – forbrugeres e-handel 
med virksomheder. B2B (business-to-business) e-handel og C2C 
(customer-to-customer) e-handel er derfor ikke en del af denne rapports 
fokus.



Kontakt Dansk Erhverv

Henrik Hyltoft
Markedsdirektør, Handel

hhy@danskerhverv.dk
+45 3374 6217


