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MOBIL E-HANDEL VOKSER FORTSAT
At mobilen i dag er et vigtigt fundament for e-handel er efterhånden et 
faktum. Siden mobilen blev en lille computer med internet, er udviklingen 
fortsat i et raskt tempo med tablets, mobiltilpassede websites, apps og 
mobile betalingsformer. Væksten i Danmark er ganske solid, og næsten 
halvdelen af danskerne handler i dag på nettet fra deres mobil eller tablet. 

I DAG HANDLER næsten halvdelen – 45 % – af danskerne fra deres mobil 
eller tablet. Det er en stigning på 5 % sammenlignet med sidste år. Antal-
let begynder at nærme sig 2 millioner forbrugere, og trenden har været 
stigende gennem flere år. Andelen af personer, som har en smartphone 
i Danmark, er steget betydeligt de senere år, og selvom stigningen nu 
er stagneret en smule, har omkring 8 ud af 10 danskere en smartphone 
ifølge en undersøgelse fra eMarketer. Denne trend er både skabt og 
drevet af stadigt flere mobiltilpassede websites, apps samt mobiltilpas-
sede betalingsformer. Når det er nemmere at handle via mobilen end 
via computeren, motiverer dette webshopejere til fortsat at bidrage til en 
mere fleksibel købsoplevelse gennem alle kanaler. 

Inden for få år vil der sandsynligvis komme flere forbrugere, som i større 
grad vil handle fra deres mobil end fra deres computer, hvis ellers udvik-
lingen fortsætter i samme tempo. Når en virksomhed i dag skal udvikle 
en webshop, er det ofte mobilversionen, som designes først og deraf 
kommer den velkendte strategi ’Mobile First’. De nye betalingsformer, 
som kommer på markedet, passer også bedst til mobilbrug og er dermed 
med til at forstærke den mobile e-handel. 

På de næste sider finder du relevante statistikker, som du kan bruge i 
dine overvejelser om at optimere din webshop til mobil e-handel.

af de danske forbrugere 
handler via mobilen

45%
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Der ses en stigning i næsten alle aldersgrupper, men 
blandt de 55-65 årige er der sket en stigning på hele 
10 % siden sidste år. Dette er den hurtigst stigende 
aldersgruppe, hvor antallet af brugere er firdoblet siden 
2012. Aldersgruppen 35-44 år handler oftest af alle 

via mobile enheder og er også stigende – nu handler 
næsten 6 ud af 10 i denne aldersgruppe mobilt. Det er 
kun aldersgruppen 25-34 år, der er faldet siden sidste 
år. Her var brugen dog også størst tidligere år og den 
er fortsat i toppen.  

Tendensen for mobil e-handel har været stigende i flere 
år og tager endnu et skridt op − næsten halvdelen af 
danskerne handler nu online fra deres mobil eller tablet.  
Det er mere end en fordobling fra 2012 og indebærer, at 
mere end en million flere danskere handler mobilt i forhold 
til dengang.

Næsten halvdelen handler nu mobilt

Stiger i næsten alle aldersgrupper og mest blandt de ældre

% |  Har du handlet på en mobil eller tablet i løbet af de seneste 3 måneder?   |

% |  Har du handlet på en mobil eller tablet i løbet af de seneste 3 måneder?   |

45%
36%

Ja
40%

JaJa

32%
Ja

21%
Ja

45%
36%

Ja
40%

JaJa

32%
Ja

21%
Ja

2016

2012 2013 2014 2015

45%
36%

Ja
40%

JaJa

32%
Ja

21%
Ja

2013 2014 2015 20162012

60

50

40

30

20

10

0

Alder

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

64-74

MOBIL E-HANDEL  |  DEMOGRAFI



www.dibs.dk- 4 -

Der er stadig en hel del, som afbryder køb, fordi webs-
hoppen ikke er mobiloptimeret. De yngre forbrugere er 
mest tilbøjelige til at afbryde købet på grund af dette, 
mens ældre forbrugere har mere tålmodighed. At så 
mange stadig afbryder køb i webshops, som ikke er 
mobiloptimerede tyder på, at branchen ikke helt har 
formået at tilpasse sig til forbrugernes adfærd, hvad 
angår køb fra mobile enheder. Det er derfor en god 
idé, at sørge for at din webshop er mobiloptimeret.

Bekvemmelighed er største årsag til mobil e-handel

%  |  Har du afbrudt et køb, fordi siden ikke var mobiloptimeret?   |

Mange afbryder deres køb, fordi siden ikke er mobiloptimeret

Danskerne handler fortsat mobilt, ganske enkelt fordi 
mobilenheden var nærmest ved hånden. Vi ser dog, at 
andre årsager medfører en stigning, såsom at bruge 
apps til at handle med, eller at man modtager et tilbud 

via e-mail. At købe gennem apps er noget samtlige 
aldersgrupper gør, og i stort set lige stort omfang. Det 
er mest kvinder og aldersgruppen 35-44 år, der åbner 
tilbud via e-mail. 

Min smartphone/tablet var nærmest

Jeg brugte en app til at handle

Jeg åbnede et tilbud via email

Jeg var i en butik og købte varen på nettet i stedet

Jeg har ingen computer

Jeg klikkede på en annonce

Jeg har ingen anden internetforbindelse
*Stigning/fald fra 2015
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%  |  Hvordan handlede du via din mobile enhed?   |

Køb via apps stiger via smartphones men falder via tablets  

APPS ER EKSPLODERET siden smartphonens lan-
cering. Mange apps kommer og går, men en del bliver 
meget succesfulde. At købe via apps er en stigende 
tendens, og i dag har omkring hver femte dansker fore-
taget et køb fra en app på enten mobil eller tablet. De 
fleste køb kommer fra mobilen. Inden for rejser med 
kollektiv trafik er apps nærmest blevet en standard, og 
taxibranchen er også begyndt at udvikle sig i samme 
retning. Lignende tendenser ses inden for mange for-
skellige brancher. 

Der er flere fordele ved at anvende apps til at sælge 
varer og tjenester. Folk har en tendens til at trykke rundt 
på mobilen og de forskellige apps ret ofte. Med apps 
får man bedre kontrol med kunderne og kan nemmere 

Mobilen vokser hurtigt som købemiddel, mens tablets 
går tilbage. Køb i apps via mobilen fortsætter med at 
vokse, og nu handler omkring 4 ud af 10 danskere, som 

gemme deres adfærd. Dermed kan man også bedre 
personliggøre udvalget. En app er også mere smidig, 
hvilket giver mulighed for at give kunden præcis den 
oplevelse, man ønsker, kunden skal have. En app er 
også en god markedsføringskanal, fordi man kan give 
kunden notifikationer direkte på mobilen i forbindelse 
med eksempelvis kampagner. 

Den store ulempe er selvfølgelig omkostningerne 
ved at designe appen og vedligeholde den. Vil man 
beregne omkostningerne, kan det være en god idé 
også at overveje andre parametre. Skal en bruger 
downloade en app, kræver det et stærkt varemærke 
og loyalitet fra forbrugeren.  

handler via mobilen, via en app. Køb i apps via tablets 
går dog noget tilbage, sammenlignet med sidste år. 

Brugte en app Brugte browseren Brugte browserenBrugte en app
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APPS
– at have eller ikke at have?
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MOBIL E-HANDEL  |  3 GODE RÅD

1. IN-APP 
Med DIBS in-app betalingsmodul kan du modtage betaling i et sikkert DIBS betalingsvindue, 
specielt designet til Andriod og iOS apps.

In-app betalingsmodul giver dig mulighed for at implementere et betalings-interface i din 
applikation på en god, sikker og hurtig måde. 

2. RESPONSIVT BETALINGSVINDUE
Mange af vores kunder oplever at de opnår bedre konverteringsrater, ved at benytte et DIBS 
optimeret og branded betalingsvindue. Sammenlignet med andre, føler forbrugere sig sikre 
ved at benytte DIBS – et genkendeligt og troværdigt betalingsbrand.

DIBS’ betalingsvindue giver dig de nødvendige features til at opnå den højest mulige kon-
verteringsrate.

3. MOBILEPAY
Giv dine kunder mulighed for at komme hurtigt og enkelt gennem betalingen. Der findes for-
skellige løsninger som kan give dine kunder et hurtigere check-out, f.eks. tjenesten ”Husk 
mig” eller MobilePay Online. Kontakt os for at høre mere om mobile betalingsløsninger.

GODE RÅD
til mobil e-handel i din webshop3

Om e-bogen
Denne e-bog er et uddrag fra rapporten Dansk E-handel 2016 – en statistikfyldt 
rapport som giver et detaljeret billede af e-handlen og dets udvikling. Rapporten 
baseres på interviews med 2000 internetbrugere i Danmark, samt yderligere tusinde 
brugere i Sverige og Norge. Rapporten indeholder derudover data fra DIBS’ egen 
database baseret på transaktioner hos mange tusinde webshops, samt viden fra 
DIBS’ e-handelseksperter.

Hent Dansk E-handel 2016 på www.dibs.dk/danskehandel
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Om DIBS
DIBS, førende inden for online betaling og en del af Nets, 
har det bredeste udvalg af enkle og sikre betalingsløs-
ninger på nettet i Norden. Virksomheden blev etableret 
i 1998 og var en pioner inden for betalinger på nettet og 
har i dag  nået 2 milliarder gennemførte transaktioner. 
DIBS har mere end 15.000 webshops som kunder. Hvert 
år vælger tusinder af nye webshops at benytte en DIBS’ 
løsning. Over 100 medarbejdere i Sverige, Danmark og 
Norge arbejder hver dag for at gøre det nemt at modtage 
betaling på nettet.

Kontakt os
Telefon  (+45) 7020 3077 
Email   salg@dibs.dk
Website  www.dibs.dk


