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DANSK E-HANDEL
Dansk E-handel er en årligt tilbagevendende og toneangivende rapport, der giver et 
detaljeret og statistisk retvisende billede af e-handlen og dens udvikling i Danmark samt 
Sverige, Norge og Finland.  
 
Hvor rapporten i de forgangne 11 år har fokuseret på at estimere omsætning hos danske 
webshops, har vi i 2018 valgt at fokusere på danskernes samlede online forbrug på både 
danske og udenlandske webshops, så rapporten i højere grad afspejler forbrugeradfærd 
og understreger en vigtig trend: E-handlen anno 2018 er gået global.
 
METODIK
Rapporten og dens resultater er baseret på en uvildig undersøgelse foretaget af YouGov, 
der blev gennemført i første kvartal af 2018, og som bygger på  interviews med omkring 
7000 respondenter mellem 15 og 74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland - 2000 af 
respondenterne er bosiddende i Danmark.  
 
Rapporten har i tidligere versioner indeholdt faktiske webshop-data fra DIBS’ egne  
databaser. For at konklusionerne i rapporten skal afspejle forbrugeradfærd bedst muligt, 
baseres rapporten i år udelukkende på respondenternes svar omkring deres forbrug.
 
Du kan hente hele rapporten digitalt på www.dibs.dk/danskehandel. Her kan du også 
finde en engelsk version, som samler tallene fra den danske, norske, svenske og finske 
udgave af rapporten. 
 
OM DIBS
DIBS er en af de førende leverandører inden for online betaling i Norden og en del af 
Nets. I år er det 20 år siden at DIBS så dagens lys og tog imod sin første Dankorttrans-
aktion på nettet. Dermed har DIBS været med fra starten af dansk e-handel som pioner 
inden for betalinger på nettet.
 
I dag har DIBS nået over 2 milliarder gennemførte transaktioner, har mere end 25.000 
webshops som kunder og vælges hvert år af tusinder af nye webshops. Samlet har DIBS 
over 120 medarbejdere i Sverige, Danmark og Norge, som hver dag arbejder for at gøre 
det nemt at modtage betaling på nettet.

Nordisk Content Manager: Line Jarl Holm / DIBS
Nordisk Digital Manager: Natalia Laursen / DIBS
Marketing Manager: Tanja Oda Sørensen / DIBS

Projektkoordinator: Lotte Nedergaard Lauridsen / Brand Movers
Redaktør: Ditte Maltha Mailund / Brand Movers
Grafisk designer: Trine Münster-Swendsen / Brand Movers

Telefon: [+45] 7020 3077
Email: salg@dibs.dk
Web: www.dibs.dk 
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 INTRO // HENRIETTE HØYER

Der er meget at glæde sig over, når vi ser 
på året 2018. Danskerne bliver gladere og 
gladere for at shoppe online - det er der 
ingen tvivl om. Bare fra 2017 til 2018 vil det 
totale forbrug for dansk e-handel stige med 
intet mindre end 23 procent. Det betyder, at 
danskerne i år handler online for svimlende 
133,5 milliarder kroner.

Det er også værd at bemærke, at forbruger-
ne i stigende grad handler på udenlandske 
webshops. 43 procent af danske kvinder har 
handlet på en udenlandsk webshop, mens 
det for mændene er over halvdelen. Samlet 
set har 49 procent af alle danskere nu prøvet 
at handle fra en udenlandsk webshop. Det 
er især Kina og England, vi handler fra, 
og webshoppen Wish er en af de mest 
benyttede. Således har 25 procent af de 
udenlandshand lende købt ind her, og med 
de meget lave salgspriser og gunstige told- 
og forsendelsesregler sætter det de danske 
webshops under endnu større pres.  

Danske webshops har til gengæld igen i år 
vist, at abonnementsbaserede tjenester er 

kommet for at blive. Abonnementer bliver 
stadigt mere populære, og vi har især set 
stigninger inden for skønhedsprodukter 
og musikstreaming. Mange e-handlere har 
forstået at gøre det nemt for forbrugeren 
og samtidig lave en forretnings model, som 
giver løbende indtjening. TV- og musiks-
treaming er stadig højdespringerne, men 
nye forretnings idéer kommer til, og i år viser 
analysen, at det for eksempel er blevet mere 
populært at abonnere på dyrefoder. 

Vi ved, at forbrugerne vægter højt, at online 
shopping er nemt og hurtigt. Det ser vi 
blandt andet på danskernes forkærlighed for 
at handle online på mobilen. 54 procent af 
danskerne har nu shoppet online på mobilen, 
og det tal er steget siden 2017. Forbrugerne 
vil kunne ligge på sofaen og shoppe, og det 
skal være så nemt som muligt. Der kommer 
også flere muligheder for at handle nemt og 
enkelt fra mobilen - et eks empel på det er 
vores nye betalingsform Easy, der gemmer 
både kort- og adresseoplysninger på tværs 
af alle webshops, så mobilbetaling bliver 
endnu lettere og hurtigere.  

Men også Dankort er klar med en ny version 
af Dankort-appen, så den nu kan bruges 
til at betale med online såvel som i fysiske 
butikker.  

2018 er også året, hvor vi i Nets-gruppen har 
søsat en ny femårig strategi. Det har vi gjort, 
fordi  vi vil levere de bedste betalingsløsninger 
til vores kunder. En del af vores nye strategi 
er, at vi vil forbedre vores kundeservice ved 
hjælp af et ‘one point of contact’-system. Det 
betyder, at vores kunder får én salgsansvar-
lig i hele Nets-gruppen, som tager hånd om 
alle problemer og henvendelser, som kunden 
måtte have – for eksempel spørgsmål til 
indløsning, opsætning af beta lingsvindue, 
teknisk hjælp og så videre.

Det nye set-up er allerede implementeret 
på en række kunder, men flere vil få denne 
mulighed over tid. Vi har et mål om at lytte 
endnu mere til danske webshops krav og 
ønsker, for at være i stand til at levere de 
rigtige og innovative løsninger. Alt dette skal 
sikre et endnu bedre marked i fremtiden, så 
e-hand len kan blomstre frit.

Forbrugerne vil 
kunne ligge på sofaen 
og shoppe, og det skal 
være så nemt som 
muligt.
HENRIETTE HØYER,
Head of Sales,
DIBS Payment Services

NYE HØJDER OG VISIONER FOR FREMTIDEN
Dansk e-handel går kun en vej, og det er op . Siden sidste år er forbruget for e-handel steget med imponerende 23 procent .  
Danskerne bliver stadigt gladere for at shoppe online på mobilen og for at handle på udenlandske webshops .
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Danskerne elsker at handle online. I 2018 vil det samle-
de forbrug for dansk e-handel beløbe sig til svimlende 
133,5 milliarder kroner. Det betyder, at der er tale om 
en vækst på 23 procent sammenlignet med det samle-
de forbrug  for e-handel i 2017. 

Udviklingen tegner et billede af, at danskerne for alvor 
har taget e-handel til sig, og de er særligt glade for at 
shoppe online via mobilen. Det er nemlig både nemt, 
hurtigt og bekvemmeligt.

Med et totalt forbrug på 67 milliader kroner er  Rej ser 
fortsat den kategori, som danskerne bruger flest 
penge på. De to andre kateorier, Varer og Tjenester, 
har dog også et betydeligt forbrug på henholdsvis 46 
milliarder kroner for Varer og 20 milliarder kroner for 
Tjenester.

Der er kommet mange nye forretningsmodeller som 
anvender abonnementsordninger, hvilket er med til at 
forklare vækst en i flere af kategorierne. 42 procent af 
dansk erne har eksempelvis abonneret på TV-stream-
ing, mens 11 procent har abonneret på dyrefoder. 
Dansk erne er i stigende grad også vilde med at abon-
nere på madvarer.

DANSK E-HANDEL  
STIGER FORTSAT  
MARKANT

MARKEDETS STØRRELSE OG VÆKST // MARKEDET

 Vækst fra 2017 til 201801

Hvor rapporten tidligere år har fokuseret på at estimere omsætning hos danske webshops, har vi i 2018 valgt at fokusere på danskernes online forbrug på både 
danske og udenlandske webshops, så rapporten i højere grad afspejler forbrugeradfærd og understreger en vigtig trend: E-handlen anno 2018 er gået global.  
Derfor vil du opleve, at det angivne tal for danskernes online forbrug i 2017 i dette års rapport ikke er det samme, som tallet for omsætningen hos danske  
webshops i vores forrige rapport. Der er nemlig forskel på omsætning og forbrug og i denne rapport er forbruget for 2017 estimeret vha. samme metode, som vi  
har brugt til at estimere forbruget i 2018.
Respondenterne har angivet, hvad de bruger i en tre måneders periode inden for forskellige kategorier. Derefter har vi sammensat, hvad hvert køn inden for en  
bestemt aldersgruppe totalt har handlet for og divideret med antallet af respondenter. Gennemsnittet pr. person i de forskellige aldersgrupper og køn gælder 
således for, hvordan landets demografi ser ud, og hvor mange der har adgang til internettet. Statistikken over demografi og internet er afledt af følgende kilder:

Internet: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24235
Befolkning: http://norden.statbank.dk/popu01

133.500.000.000
KRONER

FORBRUG 2018

FORBRUG 2017

108.800.000.000

2017

2018

23%
Vækst siden  

sidste år .

LINE JARL HOLM,
Nordisk Content Manager,

DIBS Payment Services

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24235
http://norden.statbank.dk/popu01
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24235
http://norden.statbank.dk/popu01
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E-HANDLENS FORDELING 
Danskerne handler i 2018 online for 133,5 milliarder kroner .  Det er en  
stigning på 23 procent sammenlignet med sidste års forbrug . Danskernes  
forbrug fordeler sig på de tre kategorier: Rejser, Varer og Tjenester . 

SEGMENTER // MARKEDET

Den danske e-handel beløber sig totalt til 133,5 milliar-
der kroner i 2018. Forbruget fordeler sig på danskernes 
køb af henholdsvis Rejser, fysiske Varer og Tjenester, 
såsom streaming af serier, film og musik. 

Danskernes rejselyst er stor igen i år, hvorfor kategorien 
Rejser udgør hele 50 procent af det samlede e-handels-
forbrug i 2018, mens Varer og Tjenester udgør hen-
holdsvis 35 procent og 15 procent. Selvom Rejser nu 
udgør halvdelen af det samlede forbrug, er det dog ikke 
ensbetydende med, at danskerne bruger færre penge 
end tidligere på Varer og Tjenester.  

Danskerne elsker at shoppe fysiske varer online, hvor 
særligt beklædning, elektronik samt varer inden for krop 
og helse finder vej til de virtuelle indkøbskurve. Også 
tjenester som TV- og musikstreaming er populære.

Abonnementsbaserede ydelser er også populære 
blandt danskerne. Blandt andet har 37 procent af 
danskerne abonneret på transport herunder metro og 
tog, mens 13 procent har abonneret på dagligvarer. 
Populariteten skyldes, at abonnementer er nemme og 
bekvemmelige, da varen eller tjenesten er ved hånden, 
når forbrugeren ønsker det.
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TJENESTER // MARKEDET

Danske forbrugere køber flere og flere tjene-
ster online. Faktisk udgør online tjenester i 
år 15 procent af det totale forbrug for dansk 
e-handel, og det betyder, at danskerne bruger 
hele 20 milliarder kroner på forskellige former 
for online tjenester. Tjenester er ikke-fysiske 
produkter, og kan for eksempel være online 
køb af medlemskab, telekom, velgørenhed og 
forsikring.

Tjenester er samtidig en kategori i rivende 
udvikling. Udbuddet af tjenester, som 
danskerne kan vælge imellem når de surfer 
online, boomer, og kreativiteten i branchen er 
stor. Nye koncepter ser dagens lys med jæv-
ne mellemrum, og markedet for tjenester er 
endnu ikke mættet. Parkerings-apps er blot ét 
eksempel på en ny innovativ tjeneste, som er 
kommet til i de seneste år, og som danskerne 
har taget til sig. I 2018 køber hele 19 procent 
af danskerne parkering online. Tidligere var 
parkering noget, som danskerne udelukkende 
betalte for i en fysisk billetautomat.  

De mange nye tjenester sælger, fordi de 
sparer danskerne tid og bøvl i hverdag en. 
Det handler om bekvemmelighed. Den anden 
væsentligste årsag til at kategorien vokser, 
er, at der ganske enkelt er kommet et større 
udbud af tjenester. Langt flere produkter 
bliver i dag lavet som online tjenester og som 
abonnementer. 

FLERE TJENESTER VINDER  
FREM HOS DANSKERNE
Hvis vi zoomer ind på, hvad danskerne køber 
inden for kategorien Tjenester, er der flere 
populære topscorere. Danske forbrugere 
er særligt vilde med at købe telekom online: 
42 procent af befolkningen handler nemlig 
telekom på internettet, og det er en tilvækst 
på hele 12 procentpoint sammenlignet med 
2017. Også digitale medier og billetter er 
tjenester, som danskerne i høj grad shop-
per online. Hvor 29 procent af danskerne 
handler digitale medier på nettet, handler 37 
procent billetter. Begge tjenester er steget 

det seneste år. Inden for digitale medier 
skyldes stigningen især, at branchen udvikler 
sig. Flere fysiske medier overgår til digitale 
platforme, og danskerne kan derfor nu købe 
nyheder online på for eksempel Politiken.dk 
og Zetland. 

En anden online tjeneste, som har vundet 
danskernes hjerter, er forsikringer. Fra 
2017 til 2018 er andelen af danskere, som 
køber forsikring på nettet, steget med 4 
procentpoint. Dermed køber 14 procent af 
befolkning en nu forsikringer til deres hjem og 
familie på nettet. 

Det er ikke uden grund, at tjenester som 
forsikring og telekom hitter, når danskerne 
handler på det store internet. På nettet er det 
både nemt og overskueligt at sammenligne 
priser og produkter. Hvor finder man det 
billigste mobilabonnement eller den bedste 
forsikring? Det er noget, som forbrugerne 
selv let kan finde frem til på nettet. 

KREATIVITET AVLER NYE INNOVATIVE 
TJENESTER OG HØJERE FORBRUG
I 2018 ligger det totale forbrug inden for Tjenester på 20 milliarder kroner . Tjenester udgør dermed 15 procent 
af danskernes samlede forbrug online, og kategorien har potentiale til at vokse sig langt større . 

Nye koncepter ser 
dagens lys med jævne 
mellemrum, og 
markedet for tjenester 
er endnu ikke mættet. 
Parkeringsapps er blot 
ét eksempel på en ny 
innovativ tjeneste, 
som er kommet til i de 
seneste år, og som 
danskerne har taget 
til sig.
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TJENESTER // MARKEDET

37%
14%

19%

29%

42%

28%

af danskerne køber 
billetter online .

køber forsikring på internettet .

af danskerne køber parkering online .

Andelen af københavnere, der køber 
parkering online, er:

shopper digitale  
medier online .

køber telefon- 
abonnement 
online .KØB KØB 

KØB 

MOBIL UDBYDER

ABONNEMENT

Aldersgruppe
der køber flest 

digitale medier: 

35-44 år

BIOGRAF

KONCERT
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CASE // MARKEDET

Brian Sean Tange kom direkte fra et job som 
administrerende direktør i et større dansk 
flytte- og opbevaringsfirma, da han sidste år 
stiftede Hamsto. Som han ser det, er de nu-
værende opbevaringsfirmaer ofte dyre, ikke 
spor miljøvenlige, og tit er kunderne nødt til 
at vælge et lagerrum langt fra deres hjem. 
Det skal Hamsto ændre på ved hjælp af en 
brugervenlig, bæredygtig og deleøkonomisk 
onlineplatform, hvor mennesker, som har op-
bevarings- eller parkeringsplads i overskud, 
kan leje den ud til andre.

Hvilken e-handelsløsning har i?
Vi har Wordpress som vores grundsystem, 
og så har vi bygget forskellige funktioner op 
fra bunden i vores eget design. I forhold til 
betaling har vi valgt ét-kliks betalingsløsnin-
gen, Easy. Vi ved, at folk dropper at handle 
online, hvis de skal klikke mange gange eller 
hoppe over på en anden side for at gennem-
føre betalingen. Med den her løsning bliver 
kunden på vores platform ved betaling, og 
det kræver kun ét klik at betale.  

Hamsto vil gøre det nemt 
for dig at leje opbevarings-
plads til dit habengut . 
Virksomheden skaber 
kontakt mellem mennesker 
med pladsmangel og menne-
sker med plads til overs .

Det er den smarteste løsning for kunderne, 
og det er det, det hele handler om.

Har i haft nogle udfordringer?  
Hvor skal jeg starte? Man får mange tæsk 
på sin vej. Intet fungerer fra start, og der er 
stadig meget at lære om deleøkonomiske 
platforme. Vi lavede vores platform om flere 
gange, før vi overhovedet gik i luften. Der er 
mange holdninger til, hvordan tingene skal 
være, og der er meget teknik, som skal fun-
gere. Det har været spændende, men også 
en stor udfordring. 

Hvordan har i løst dem?
vi har nogle succesfulde deleøkonomiske 

platforme i Danmark, som vi har skelet til, og 
vi har taget fat i nogle af dem for at få spar-
ring. Når man er i iværksættermiljøet, er folk 
villige til at dele erfaringer og ressourcer. 

Hvordan sikrer i en god  
kundeoplevelse?
ved først og fremmest at gøre det nemt og 
brugervenligt. Alt er digitalt, og kunden skal 
ikke udfylde en masse formularer. Kunden 
kan logge på med Facebook eller sin mail, 
og platformen er mobiloptimeret. Det betyder 
blandt andet, at en udlejer kan tage billeder 
af sin opbevaringsplads med mobilen og 
lægge det direkte op på Hamsto. Hamsto er 
også udviklet, så brugeren skal skrive mindst 

Brian Sean Tange (til venstre)  
har sammen med Christian 
Olesen (til højre) skabt den dele-
økonomiske virksomhed Hamsto. 
Hamsto formidler kontakt mellem 
mennesker med plads til overs og 
mennesker, der gerne  
vil leje opbevaringsplads.

muligt. Et eksempel er, at kriterierne i søge-
funktionen er oplistet, så lejeren bare klikker 
på det, han eller hun forlanger af lagerrum-
met, frem for at skrive det.

Hvad er afgørende for succes?
Brugervenlighed og tryghed. Det er også 
derfor, at vi har valgt at samarbejde med 
nogle af de største og bedste virksomheder 
inden for betaling og forsikring. Det er vigtigt, 
at man forstår kunderne, reelt lytter til dem 
og ændrer det, som de mener, der kan gøres 
bedre. Du kan have de bedste marketingfolk 
til at eks ponere dig, men hvis kunderne får 
en dårlig oplevelse eller ikke synes om dit 
produkt, så lykkes virksomheden ikke. 



DANSK E-HANDEL 2018 13MARKEDET

Online tjenester 
er i de seneste 
år blevet et 
stort hit blandt 
danskerne. Mar-
kedet for online 

tjenester udvikler 
sig i rivende hast, og 

danskerne har derfor fået mulighed for at 
købe langt flere tjenester på nettet. Online 
tjenester som slet ikke fandtes tidligere.  
I dag køber 19 procent af danskerne for 
eksempel parkering online. Det hænger 
særligt sammen med opfindelsen af par-
kerings-apps, som gør det let for forbru-
gerne at betale for parkering og komme 
hurtigt videre i deres hverdag. 

Også tjenester inden for telekom og billet-
ter er noget som danskerne i høj grad 
køber online. Faktisk køber 42 procent 
af danskerne telekom online, ligesom 37 
procent køber billetter på nettet. Det er 
belejligt at købe tjenester som telekom, 
forsikring og medlemskaber på nettet, 
fordi forbrugerne nemt kan sammenligne 
priser og produkter online.

TJENESTER // MARKEDET

42%
af danskerne handler 

telekom online . 

Velgørenhed

18%

1
MIA DKK

Erotik

1%

0,2
MIA DKK

Forsikring

14%

4
MIA DKK

Parkering

19%

0,6
MIA DKK

Annoncerings-
omkostninger

5%

0,2
MIA DKK

Undervisning
og kurser

5%

2
MIA DKK

Medlemskaber

19%

1
MIA DKK

Digitale 
medier

29%

2
MIA DKK

Telekom

42%

3
MIA DKK

Billetter

37%

5
MIA DKK

Spil

16%

2
MIA DKK

 Fordelingen af befolkningen, som køber tjenester online og det totale forbrug02
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 Online tjenester, som danskerne abonnerer eller har abonneret på03

I dag kan forbrugerne abonnere på efterhånden alt, lige fra TV-stream-
ing til skønhedsprodukter og dyrefoder. Danskerne kan have abonne-
ment på fysiske varer såvel som online tjenester. Abonnementer ligger 
derfor fordelt på de tre forbrugskategorier Rejser, Varer og Tjenester. 

Inden for abonnementer ser vi især streamingtjenester blomstre. 42 
procent af danskerne har eller har haft et abonnement på TV-stream-
ing, og en fjerdedel har abonneret på en musikstreamingtjeneste som 
for eksempel Spotify. Blandt de yngre aldersgrupper er tallene langt 
højere. 

Hvis vi ser på de fysiske varer, har 11 procent af danskerne prøvet at 
have et abonnement på dyrefoder, og det er i stigende grad populært 
at abonnere på madvarer. Abonnementstjenester er både nemt og 
bekvemt. Varen eller online tjenesten er nemlig ved hånden, når for-
brugeren ønsker det.

TV/VIDEO 
streaming

42%

Musik 
streaming

25%

Madvarer

13%

Dyremad

11%

Skønheds- 
produkter

16%

Husholdning

7%

Online 
magasiner/aviser

13%

Fitness

16%

Transport

37%

42%
har haft et abonnement 

på TV-streaming på
 et tidspunkt .
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ABONNEMENT // MARKEDET

TV-streaming Skønhed Dyrefoder

MusikstreamingMadTransport

12%
af danske mænd har eller har 

på et tidspunkt abonneret 
på skønhedsprodukter .

45%
af de 15-24-årige 

abonnerer eller har abon-
neret på musik streamning .

FIDO

11%
har eller har haft et  

abonnement på 
dyrefoder .

57%
af de 15-34-årige  

abonnerer eller har abonneret 
på streamingtjenester . 

Dette er den største 
gruppe .

18%
af de 25-44-årige abonnerer 
eller har abonneret på mad-

varer via nettet .

52%
af københavnerne køber 

eller har købt abonnement 
på transport, fx Rejsekort 

eller parkering .
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Også inden for kategorien Varer spenderer 
danskerne betydelige summer på online 
shopping. Varer udgør 35 procent af dan-
skernes totale forbrug i 2018, og det betyder, 
at forbruget for Varer vil runde 46 milliarder 
kroner i år. 

Danske forbrugere er særligt vilde med at 
købe beklædning online. I 2018 køber mere 
end halvdelen af danskerne - helt præcist 54 
procent - tøj, sko og accessories på nettet. 
Det gør tøj, sko og accessories til den største 
kategori af Varer, og den type af Varer, som 
danskerne bruger flest penge på. I 2017 var 
det lige under halvdelen af danskerne, som 
shoppede beklædning på internettet.

Det er ikke kun tøj, sko og accessories, som 
danske forbrugere lægger i deres virtuelle 
indkøbskurve. Faktisk er der flere typer af 
Varer, som mere end en fjerdedel af dansk-
erne handler på internettet. For eksempel 
køber 29 procent af den danske befolkning 
fysiske medier såsom bøger og magasiner 

online, ligesom 27 procent shopper elektro-
nik på internettet. 

Iøjnefaldende er det også, at kategorien krop 
og helse har taget et tigerspring fra 2017 
til 2018. Hvor det sidste år var 29 procent 
af befolkningen, som shoppede produkter 
inden for krop og helse, er det i år hele 37 
procent. Krop og helse er for alvor kommet 
med på online-bølgen ved hjælp af populære 
hjemmesider som for eksempel Matas.dk. 
Stigningen inden for krop og helse kan også 
tolkes som en følgevirkning af et øget fokus 
på krop og sundhed blandt danskerne.

En anden markant udvikling ses i dansker-
nes online køb af legetøj. I 2018 er det 17 
procent af befolkning en, som køber legetøj 
på nettet, hvilket er en stigning fra 14% i 
2017. Derhjemme kan forældrene i ro og mag 
be stille det som børnene ønsker sig, og så er 
forældrene frie for at skulle stæse igennem 
en overvældende stor legetøjsforretning med 
en børneflok, som vil have det hele.

DAGLIGVARER DIREKTE TIL DØREN
I takt med at e-handel vokser og bliver mere 
almindeligt, køber danskerne langt flere 
basisvarer på nettet. Det ser vi bl.a. ved, at 
danske forbrugere for alvor har taget online 
indkøb af dagligvarer til sig. Faktisk har ind-
køb af dagligvarer på nettet set en stigning 
på hele 29 procent siden 2017. I 2016 købte 
blot 14 procent af befolkningen dagligvarer 
på nettet, og i år - kun to år efter - er det tal 
steget til 21 procent. 

Det er særligt omkring storbyerne, at 
danskerne vælger at købe deres mælk 
og havregryn hos dagligvareleverandører 
såsom Nemlig.com. Danskerne kan nemt og 
bekvemt bestille deres dagligvarer hjemme 
fra sofaen og få dem leveret direkte til døren, 
også på 4. sal. Forbrugerne slipper for slid 
og slæb, for at stå i kø i supermarkedet 
og for at finde parkering i byen. Det er ikke 
uden grund, at online dagligvare indkøb er 
populært, og den udvikling forventes kun at 
fortsætte. 

FLERE VAREGRUPPER STIGER I GRADERNE
Danske forbrugere er vilde med at shoppe Varer online og mere end halvdelen af danskerne 
køber nu tøj, sko og accessories på nettet. Der har også været en forbløffende stigning på næsten 
30 procent i andelen af danskere, der handler dagligvarer online, siden sidste år .  

I takt med at e-handel 
vokser og bliver mere 
almindeligt, køber  
danskerne langt flere 
basisvarer på nettet. 
Det ser vi bl.a. ved, at 
danske forbrugere for 
alvor har taget online 
indkøb af dagligvarer 
til sig.
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Aldersgruppen
der køber mest tøj: 

35-44-årige
kvinder

VARER // MARKEDET

54%

21%

43%

25%

27%

af danskerne køber tøj online .

køber madvarer online .

har shoppet tøj 
i udlandet .

køber interiør og design
- og gerne i udlandet .

køber elektronik online
- og helst i udlandet .

Vækst i antallet af 
forbrugere, der køber mad-
varer online, fra 2017-2018:

29%

SHOPPING CART

Aldersgruppe
der køber mest elektronik: 

35-44-årige
mænd

Aldersgruppe  
der shopper mest interiør  

og design: 

45-54-årige
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Efter 14 år i branchen har Finnish Design 
Shop udviklet sig til verdens største online 
leverandør af nordisk design. Ifølge COO, 
Reetta Noukka, er ideen simpel: At tilby-
de nordisk glæde i hele verden i form af 
designermøbler, belysning og brugskunst. I 
dag sender Finnish Design Shop produkter 
til mere end 180 lande, og omkring halvdelen 
af deres salg kommer fra andre lande end 
Finland. Sidste år havde Finnish Design Shop 
en omsætning på 14,4 millioner euro, og i år 
stiler virksomheden efter 20 millioner euro. 
Reetta Noukka reflekterer over succesen.

Hvilken e-handelsløsning har i?
Vi har vores egen custom-made platform. 
Det var vigtigt for os at lave vores egen 
e-handelsløsning, fordi vi gerne vil være i fuld 
kontrol over vores site og vores platform. 
Vi tilbyder en lang række betalingsmetoder 
fra bankoverførsel og diverse kreditkort til 
Paypal og betaling med faktura.

Har i haft nogle udfordringer?
Vores globale rækkevidde har medført en 
udfordring i form af langsomt internet i nogle 
dele af verden. Sammenlignet med Skandi-
navien har Australien for eksempel langsom-
mere internetforbindelser, og det kan påvirke 
kundeoplevelsen dér.

Hvordan har i løst dem?
vi har dedikeret mange ressourcer til 
konstant at optimere hastigheden på vores 
hjemmeside, særligt på mobilen. Vores 
investering i et hurtigere site har resulteret i 
en højere konverteringsrate.

Hvordan sikrer i en god  
kundeoplevelse?
Ved at tilbyde hurtig, global levering og 
et omfattende, men kurateret udvalg af 
designer produkter. Vi har et håndplukket 
udvalg bestående af velkendte designere og 
designklassikere fra brands som Artek, Vitra, 
Iittala, Muuto, Hay og Marimekko. Samtidig 
har vi også interessante nye produkter, som 
passer til den nordiske stil. De fleste af vores 
9000 varer er klar til at blive sendt med det 
samme, for vores kunder sætter pris på, 
at de kan få deres produkter hurtigt. For at 
sikre en god kunde-  
oplevelse udvikler vi også vores webshop 
løbende. Vi har et udviklingsteam med det 
ene formål at sikre, at vores webshop altid er 
god, stabil og let tilgængelig. 

Hvad er afgørende for succes?
At lytte til kunderne, forudse deres behov og 
forsyne dem med kvalitetsprodukter. Vores 
kunder leder konstant efter nye produkter, og 

Nøje udvalgte produkter og global levering har gjort Finnish 
Design Shop til en af verdens førende udbydere af nordisk  
design . I år forventer de at vokse med 40 procent .

en stor del af vores succes ligger i, at vi rent 
faktisk håndplukker varerne til vores shop. 
Vi publicerer også vores helt eget online 
magasin, “Design Stories”, som indeholder 
ugentligt, redaktionelt indhold om design, 
hjem og indretning. Derudover optimerer vi 
konstant vores webshop, både proaktivt og 

baseret på vores kunders feedback. Vi be-
stræber os på at forudse, hvad vores kunder 
vil have i fremtiden for at holde os opdateret 
på deres behov. Udover det kan jeg ikke 
understrege nok, hvor vigtigt det er at have 
hurtig leveringstid. Det er vores opfattelse, at 
det er virkelig vigtigt for kunderne.

Reetta Noukka er COO hos Finnish Design Shop. Webshoppen har efter 14 år i branchen udviklet  
sig til at være den største online leverandør af nordisk design.
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 Andel af befolkningen, som køber varer online og det totale forbrug04

Danskerne elsker at handle Varer online. 
I 2017 brugte danskerne 40,5 milliarder 
kroner på at købe Varer online, mens 
forbruget er vækstet til svimlende 46 milli-
arder kroner i 2018. 

Danskernes forbrug fordeler sig på forskel-
lige underkategorier af Varer, hvor hele 
54 procent af danskerne køber tøj, sko og 
accessories online. Der er altså ingen tvivl 
om, at danskerne elsker at forny deres 
garderober online, hvor det blandt andet 
er nemt at sammenligne priser på tværs af 
webshops. 

De danske forbrugere er også glade for 
at handle sport- og fritidsvarer online. 
En femtedel af danskerne fylder nemlig 
deres virtuelle indkøbskurv med udstyr 
de bruger, når de dyrker deres sport- og 
fritidsinteresser.

Samlet set er der altså ingen tvivl om, at 
danskerne nyder godt af at kunne købe 
deres yndlingsvarer online.

54%
af befolkningen handler 
tøj, sko og accessories 

online . 

` ^ o a
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VARER // MARKEDET

Legetøj

17%

2
MIA DKK

Erotik

5%

0,3
MIA DKK

Bygge-
materialer

10%

3
MIA DKK

Sport og 
fritid

22%

3
MIA DKK

Fysiske 
medier

29%

2
MIA DKK

Krop og helse

37%

3
MIA DKK

Dagligvarer

21%

8
MIA DKK

Hus og hjem

25%

5
MIA DKK

Tøj, sko og 
accessories

54%

10
MIA DKK

Elektronik

27%

7
MIA DKK

Bil, båd og 
motorcykel

7%

3
MIA DKK
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Danske forbrugere er rejselystne, og når 
de køber ferier og transport, sker det især 
online. Faktisk er Rejser uden sidestykke 
den kategori, hvor danskerne spenderer flest 
penge. I 2018 ligger forbruget for Rejser på 
67 milliarder kroner. Det svarer til 50 procent 
af danskernes totale forbrug online, og for-
bruget er steget med 6 procent siden 2017. 

En forklaring skal blandt andet findes i, at  
rej sebranchen var blandt de første til at ud- 
folde e-handlens potentiale. Det betyder, 
at det for mange danskere efterhånden er 
blevet en selvfølge, at Rejser er noget, som 
købes online. En anden væsentlig årsag til, 
at Rejser udgør så stor en del af dansker-
nes forbrug, er, at den  enkelte rejse koster 
mange penge sammenlignet med køb inden 
for kategorierne Varer og Tjenester. Rejser er 
derfor ikke nødvendigvis det, som danskerne 
køber oftest, når de shopper på nettet, men 
det er i denne kategori, at de tager den store 
tegnebog i brug. 

FORBRUGERNE ER VLDE MED  
PAKKE- OG CHARTERREJSER
Rejsebranchen er præget af hård konkur-
rence, og der er mange store virksomhe-
der, som kæmper om de samme kunder. 
For forbrug erne betyder det en underskøn 
kombination af mange valgmuligheder og 
konkurrence-dyg tige priser. På internettet 
kan de danske forbrugere samtidig nemt og 
overskueligt sammenligne rejseselskabernes 
priser. Særligt flybilletter er noget, som dan-
skerne køber online. Faktisk udgør flybilletter 
32 procent af det samlede forbrug inden for 
Rejser.

Vi ser også at et stigende antal danskere 
handler pakke- og charterrejser online. Sid-
ste år udgjorde pakke- og charterrejser blot 
26% af det samlede forbrug inden for rejser. 
I år er dette tal steget til 30%. Udviklingen 
tegner et billede af, at danskerne godt kan 
lide friheden ved at købe en færdig pakke, 
så de herved kan spare tid på planlægning. 

Udbyderne er måske også blevet bedre til at 
tilbyde skræddersyede pakker, så danskerne 
stadig får noget valgfrihed. 

TAXA GÅR OP, MENS TOG  
OG BUS GÅR NED
Hvis vi kigger på den mere praktiske del af 
Rejser, nemlig transport, er der også be-
mærkelsesværdige betragtninger. Danskerne 
bliver stadigt gladere for at købe taxature 
online. I år er det således 8 procent af dan-
skerne, som handler taxa online, mens det i 
2017 kun var 5 procent. Det kan skyl des, at 
flere og flere taxaselskaber tilbyder online be-
stilling og apps, hvor forbrugerne kan bestille 
og betale for deres taxa. Det er både hurtigt 
og nemt, når danskerne er på farten. 

Omvendt ser vi, at færre danskere handler 
tog- og bustransport online. I 2017 handlede 
28 procent af danskerne tog- og bustrans-
port online, mens det i år er faldet til 16 
procent.

DANSKERNE BRUGER FORTSAT 
FLEST PENGE PÅ REJSER
Med et totalt forbrug på 67 milliarder kroner er Rejser fortsat den kategori, hvor danskerne bruger flest penge. 
I år ser vi, at flere danskere køber flybilletter og lejebil online og pakke- og charterrejser hitter. 

Sidste år udgjorde 
pakke- og charterrejser 
blot 26% af det  
samlede forbrug inden 
for rejser. I år er dette 
tal steget til 30%.  
Udviklingen tegner et 
billede af, at danskerne 
godt kan lide friheden 
ved at købe en færdig 
pakke, så de herved 
kan spare tid på  
planlægning.
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af danskerne køber flybilletter online.

REJSER // MARKEDET

24%

8%

shopper hotel 
online .

bestiller og betaler 
deres taxa online .

16%
køber tog- og 
busbilletter  online .

Aldersgruppe
der køber flest billetter 

elektronisk: 

15-24-årige

BOOKET

Det er oftest 
mændene, der 
køber fly og hotel.

Mens det oftest 
er kvinder, der køber 

tog- og busbilletter .

25%
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Hvert år rejser nordmændene mellem 370 
og 400 millioner gange med trafikselskabet 
Ruter. En af selskabets kerneopgaver er at 
sælge billetter, og kunderne er afhængige 
af en nem og hurtig e-handelsløsning, når 
de rejser med Ruter i hverdagen. Af den 
grund har trafikselskabet valgt at prioritere 
en mobil e-handelsløsning. Vi har interviewet 
Ruters manager for nye salgskanaler og 
betalingsløsninger, Christian Fjær, om deres 
erfaringer.  

Hvilken e-handelsløsning har i?
Vi har en app, hvor det meste af vores bil-
letsalg sker. Udover det har vi et Travelcard, 
som distribueres i kiosker, billetautomater 
og servicecentre. Tidligere solgte vi også 
billetter på vores hjemmeside, men det har 
vi droppet. Det tog for lang tid for billetterne 
at blive loadet fra hjemmesiden til vores Tra-
velcard. Vores kunder har brug for en hurtig 
løsning i hverdagen, og derfor er appen den 
rigtige e-handelsløsning. 

Har i haft nogle udfordringer?
Det har været svært at finde en nem be-
talingsløsning, og i starten var den ene-
ste mulighed, at kunden registrerede sit 
kreditkort i appen. Sikkerhed har også været 
højt prioriteret, fordi vi har så mange kunder. 

Hvis noget går galt eller er ustabilt i appen, 
lægger det et enormt pres på vores kunde-
servicecenter. 

Hvordan har i løst dem?
Vi har indhentet tilbud og løsninger fra for-
skellige firmaer, som kunne forbedre Ruter. I 
dag kan kunden stadig registrere sit kredit-
kort i appen, men appen kan også scanne 
kundens mobil for betalingsapps, så kunden 
kan betale gennem andre apps som for ek-
sempel Apple Pay. I forhold til sikkerhed og 
stabilitet har vi fundet den rette samarbejds-
partner, så vores kunder kan være sikre på, 
at betalingen altid fungerer, og så Ruter ikke 
udsættes for svindel. 

Hvordan sikrer i en god  
kundeoplevelse?
Ved at kunderne skal gøre så lidt som muligt. 
Vores kunder sidder sjældent hjemme og 
planlægger deres næste rejse. De er på vej 
hjem fra arbejde eller lige gået fra en restau-
rant, og de vil have deres billet hurtigt, så 
de kan hoppe på den første bus eller metro. 
Vores førstegangskunder skal ikke gennem 
en længere registreringsproces, for vi behø-
ver ikke vide andet om dem, end hvordan de 
ønsker at betale. Kunderne kan købe 30-da-
ges-billetter, og så behøver de ikke at tænke 

Ruter sørger for, at den organisatoriske del af offentlig 
transport i Oslo og Akershus glider problemfrit . 60 procent 
af al Ruters billetsalg foregår gennem deres app . 

på andet end at gemme billetten på mobilen 
de næste 30 dage. De skal ikke tjekke ud 
eller ind af vores køretøjer.

Hvad er afgørende for succes?
At sætte sig ind i kundernes mindset 
og opfylde deres behov. Inden for vores 
branche er særligt enkelthed og hurtighed 

nøglen til succes. Den fejl, som mange andre 
transportfirmaer begår, er at bede kunderne 
registrere alverdens oplysninger, før de kan 
købe en billet. Og det tager for lang tid, når 
du bare skal nå den næste bus. Det handler 
også om at have de rigtige samarbejdspart-
nere, som kan give kunderne den bedste 
løsning. 

Christian Fjær er manager for nye salgskanaler og betalingsløsninger i det norske trafikselskab 
Ruter. Ifølge ham er det essentielt at gøre det enkelt og hurtigt for kunderne at købe billetter, når 
de er på farten.
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REJSER // MARKEDET

 Andel af befolkningen, som køber rejser online og det totale forbrug05

Med et totalt forbrug på 67 milliarder kroner er Rejser fort-
sat den kategori, danskerne bruger allerflest penge på. 

Danskerne er særligt glade for at købe flybilletter og  
hotelophold online, hvilket tyder på, at danskerne  
prioriterer at have handlefrihed, når de køber rejser online. 
De vil selv vælge, hvilket tidspunkt de skal flyve på, og de 
vil i høj grad også selv vælge, hvor de skal bo, når de er på 
farten. 

Krydstogter er fortsat den kategori, som færrest køber on-
line, mens lejebil, taxa og tog og bus tærer mindst på dan-
skernes pengepung. 

25%
af befolkningen 

handler flybilletter 
online .

Flybilletter

25%

21
MIA DKK

Hotel

24%

18
MIA DKK

Pakke og 
charterrejser

11%

20
MIA DKK

Tog og bus

16%

2
MIA DKK

Taxa

8%

0,5
MIA DKK

Lejebil

7%

2
MIA DKK

Krydstogter

3%

4
MIA DKK
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INTRO // ONLINE BETALING

Kreditkortet står stadig umådeligt stærkt i Danmark. I 
år svarer 69 procent af forbrugerne, at kortet er deres 
foretrukne betalingsmetode. Danske forbrugere er 
glade for at svinge kortet, fordi de opfatter det som 
nemt og sikkert. Selvom kreditkortet er den mest 
udbredte betalingsmetode i Danmark, er kortets 
dominans svindende. MobilePay er det næststørste 
betalingsmiddel, og appens popularitet stiger fortsat. 
I år foretrækker 16 procent af forbrugerne at betale 
med MobilePay, når de handler online. I 2017 var det 
9 procent. Forklaringen er, at betalingsappen passer 
til forbrugernes ønske om at kunne shoppe nemt, 
hurtigt og på farten.  

Pudsigt nok er der forskel på, hvilke betalingsme-
toder danskerne foretrækker, og hvilke de reelt 
bruger. Det paradoks kan dog godt forklares: Hvis 
forbrugerne betaler på en anden måde, end den de 
foretrækker, så er det sandsynligvis fordi webshops 
ikke formår at tilbyde den betalingsmetode, som 
forbrugerne foretrækker.  

NYE BETALINGS-
METODER VINDER 
STADIG FREM

TANJA ODA  
SØRENSEN

Marketing Manager,
DIBS Payment Services

 Anvendte betalingsmetoder 201806

92%
danskere betaler 

med kort .

MobilePay

39%

PayPal

21%

Andet

1%

Netbank

7%

Kort

92%

Faktura

6%
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BETALINGSMETODE // ONLINE BETALING

Danskerne 
foretrækker stadig 
at betale med kort, 

når de shopper 
online.

Foretrukne betalingsmetoder
69 procent af danskerne foretrækker stadig at 
betale med kort, når de shopper online. Selvom 
kreditkortet endnu er den ukronede konge inden 
for online betalingsmetoder, er det i stigende grad 
også populært at betale med betalingsapps. Hele 
16 procent af forbrugerne svarer, at MobilePay er 
deres foretrukne betalingsmetode. Det gør Mobile-
Pay til den anden mest populære betalingsmetode 
blandt danskerne. MobilePay bliver efterfulgt af 
PayPal, som 10 procent af danskerne foretrækker 
at betale med. Faktisk bliver PayPal også opfattet 
som den sikreste betalings- 
metode af alle. Kun 2 procent 
af danskerne foretrækker at 
betale med faktura, ligesom 1 
procent foretrækker hen-
holdsvis Apple Pay, betaling 
via netbank eller en anden 
betalingsmetode.
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BETALINGSMETODE // ONLINE BETALING

69%
Kort

1%
Andet

1%
Apple Pay

1%
Netbank 10%

PayPal

16%
MobilePay

2%
Faktura

 Foretrukne betalingsmetoder 201807

ONLINE BETALING 27
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FORETRUKNE BETALINGSMETODER // ONLINE BETALING

Faktura
2 procent af danskerne foretrækker at betale med faktura. 
Vi ser en lille stigning sammenlignet med tidligere, men vi er 
stadig langt bagud i forhold til vores nordiske naboer. 

De 25-44 årige er den aldersgruppe, der er mest tilbøjelig til 
at foretrække faktura som betalingsmetode, men tilhængerne 
af fakturabetaling er gene relt i undertal herhjemme.

Svenskerne, finnerne og nordmændene er alle vildere med 
fakturaer end os danskere. De foretrækker faktura, fordi det  
betyder, at de kan bestille deres varer online og vente med at  
betale til de har modtaget varerne. 

Netbank
1 procent af danskerne vil helst betale via netbank, når de 
shopper på nettet. De foretrækker netbank, fordi de mener, 
at det er sikrest.

Det er mest mænd, som foretrækker at anvende netbank til 
at betale for deres online køb.

Betaling med netbank er ikke spor udbredt i Danmark, men 
kigger vi mod Finland, ser billedet helt anderledes ud. Her 
foretrækker næsten 40 procent af forbrugerne at  
betale via netbank.

Paypal
10 procent af danskerne foretrækker at betale med  
PayPal, hvilket er en lille stigning sammenlignet med  
sidste år. PayPal bliver samtidig opfattet som den  
sikreste betalingsmetode.

Danske mænd bruger i højere grad end kvinder PayPal, når 
de betaler for deres varer online. Det er de 25-34-årige, som 
er de største forbrugere af betalingsmetoden.

På den anden side af Atlanten er sagen en anden.  
Amerikanerne er modsat danskerne ellevilde med  
PayPal. Hele 72 procent af amerikanske shoppere benytter 
sig af en PayPal-konto.  
Kilde: https://www.kickassfacts.com/paypal-facts/

FAKTURA

1%
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Kort
Danskerne elsker deres kreditkort. Faktisk foretrækker  
69 procent at betale med kort, når de handler på nettet.

Det er både mænd og kvinder, som er glade for at betale 
med kort. Ser vi på alder, er det især midaldrende og  
ældre forbrugere, som foretrækker at betale med kort.  
For de 66-74-årige er det hele 80 procent.

En af de væsentligste årsager til, at forbrugere betaler  
med kort er, at de er bedre forsikret ved kortbetaling.  
Det gælder for eksempel, hvis forbrugeren betaler med 
Mastercard.

Apple Pay
For første gang har vi betalingsmetoden Apple Pay  
med i vores årlige undersøgelse. Lige under 1 procent  
af danske forbrugere vil helst betale med Apple Pay. 

Det er (indtil videre) udelukkende de 15-24-årige,  
som viser interesse for Apple Pay. I denne aldersgruppe  
er det 4 procent, som foretrækker at betale med  
betalingsappen. 

Fremtiden vil vise, hvor populært Apple Pay bliver her-
hjemme. Betalingsappen er tilgængelig i 30 lande og har 
globalt 87 millioner brugere.

FORETRUKNE BETALINGSMETODER // ONLINE BETALING

MobilePay
Andelen af danskere, som foretrækker at betale med  
MobilePay, er steget fra 9 til 16 procent i løbet af det 
seneste år.  Forbrugerne bruger betalingsappen, fordi 
de mener, at det er hurtigst og nemmest.

Den typiske storforbruger af MobilePay er kvinde og  
mellem 15 og 34 år. MobilePay bruges særligt, når for-
brugeren shopper fra sin mobil.

Forbrugernes hang til MobilePay betyder ikke, at kortet  
er på vej ud. Transaktioner via MobilePay er nemlig forbundet 
til kortbetaling, og MobilePay er derfor med til  
at holde kortene i live.
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41%
af de 25-34-årige 

gemmer deres 
kortoplysninger .

17%
ville handle mere, hvis 

de kunne gemme deres 
kortoplys-

ninger .

51%
af de 25-34-årige fore-
trækker at slippe for 
at taste deres kort -

oplysninger .

GEMTE KORTOPLYSNINGER // ONLINE BETALING

 Hvor mange har gemt kortoplysninger?08  Foretrækker at slippe for at indtaste kortoplysninger09

Online betaling skal være Easy
Netop fordi forbrugerne gerne vil gemme deres kort 
og slippe for at indtaste deres kortoplysninger, har vi i 
Nets e-com i løbet af det seneste år lanceret betalings-
løsningen Easy. Den nye betalingsløsning gør online 
shopping lettere end nogensinde før. Easy husker 
nemlig langt flere af forbrugernes oplysninger end 
andre betalings løsninger på markedet. Faktisk gemmer 
Easy både betalings- og leveringsoplysninger, så 
forbrugeren slipper for at skulle indtaste sit kreditkort 
og sin adresse for at foretage et køb. Det betyder, at 
tilbagevendende forbrugere kan betale med ét enkelt 
klik i de webshops, som har Easy. 

Betalingsløsningen inkluderer stadig de mest gængse 
betalings former, så forbrugeren frit kan vælge, hvordan 
han eller hun ønsker at betale.

Easy er samtidig integreret i virksomhedens webshop. 
Forbrugerne bliver derfor ikke sendt til andre sider for 
at betale, men bliver på webshoppen ved betaling. 
Betalingsløsningen forenkler derved forbrugerens 
købsrejse og hjælper på den måde også webshops 
med at øge deres konvertering. 

Men Easy er ikke kun en enkel løsning for forbrugerne.  
Webshops kan nemlig let og papirløst oprette en Easy 
betalingsløsning online. På den måde kan webshopeje-
re se frem til at modtage betalinger i deres webshop 
inden for 24 timer efter oprettelsen. 

Det er særligt de 25-44-årige, som gemmer deres kort-
oplysning er, når de handler online. At gemme sine kort-
oplysning er er mindre almindeligt hos de ældre danskere. Af 
de 15-24-årige har 35 procent gemt deres kortoplysninger.

Over halvdelen af de 25-34-årige ønsker at slippe for at ind-
taste deres kortoplysninger. Selvom de andre aldersgrupper er 
mere villige til at indtaste oplysninger, er der stadig en større 
procentdel i alle aldersgrupper, som gerne vil være fri.

66-74 år

20%

55-65 år

28%

33%

45-54 år

40%

35-44 år

41%

25-34 år

35%

15-24 år

66-74 år

37%

55-65 år

36%

39%

45-54 år

48%

35-44 år

51%

25-34 år

42%

15-24 år
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81%

Kort

2%

Andet

Netbank

5%

Faktura

6%

MobilePay

40%

PayPal

17%

ApplePay

1%

PayPal

9%

MobilePay

30%

Faktura

3%

55%

Kort

Netbank

1%

ApplePay

1%

1%

Andet81%
af danskerne foretræk-

ker at betale med 
kort .

 Anvendte betalingsmetoder mobilt10  Foretrukne betalingsmetoder mobilt11

Tager vi et kig på den mobile e-handel, ser vi igen i år, at  
kreditkort uden sidestykke er den mest anvendte betalings- 
metode blandt danskerne. 40 procent af danskerne betaler 
med MobilePay, når de shopper mobilt, hvilket er en stigning. 
Også PayPal bliver mere populært. I 2017 havde 15 procent 
brugt PayPal til at betale fra mobilen, hvor det i år er 17  
procent.  

55 procent af danskerne foretrækker fortsat at betale med  
det velkendte og trygge kreditkort, når de handler online fra 
deres mobiler. Den anden mest foretrukne betalingsmetode 
er betalingsappen MobilePay. 9 procent foretrækker at betale 
med PayPal og kun 3 procent foretrækker faktura. Apple Pay  
er endnu kun en favorit blandt én procent af danskerne.

MOBILBETALING // ONLINE BETALING

Danskernes foretrukne betalingsmetoder varierer alt efter, 
om de handler fra deres computere eller deres mobile en-
heder. Når forbrugerne shopper online fra deres mobiler, 
foretrækker 30 procent af dem at betale med MobilePay. 
Betalings apps såsom MobilePay er populære, fordi de alle-
rede ligger let tilgængelige på telefonen. Det er dog ikke alle 
betalingsapps, som danskerne (endnu) har taget til sig. Det 
er stadig kun én procent af danskerne, som bruger Apple 
Pay, når de handler online fra mobilen. Det kan skyldes, at 
det stadig er relativt få webshops, som tilbyder betalings-
metoden.

Selvom betalings-apps vinder frem, er der ingen tvivl om, at 
danskerne stadig foretrækker deres kreditkort. Hele 81 pro-
cent af danskerne betaler stadig med kort, når de handler 
fra mobilen.  
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Danske forbrugere er særligt motiveret af én ting: At 
spare tid i deres hverdag. Det faktum er gennemgå- 
ende og forklarer adskillige aspekter af e-handlens 
udvikling anno 2018. Forbrugerne vil gerne klare flest 
mulige indkøb online, så de kan bruge deres tid på 
andre ting, som betyder mere for dem. Selv daglig- 
vareindkøb er noget, som forbrug erne i stigende grad 
køber hjemme fra sofaen. Hvorfor stå i kø i den lokale 
dagligvareforretning lige midt i ulvetimen, når ind- 
købet kan klares nemt og smertefrit fra computeren? 

Bekvemmelighed er nøgleordet, når vi taler om for-
brugerne. Det er vigtigt for de danske forbrugere, at 
e-handel er så nemt som overhovedet muligt, og det 
ses tydeligt i tallene. Ikke overraskende svarer 29 pro-
cent af danskerne, at de handler på nettet, fordi det er 
nemt, og fordi det sparer dem tid. 15 procent af online 
shopperne svarer desuden, at de handler online fordi 
det er nemt at sammenligne produkter og priser. En 
anden væsentlig faktor er, at internettet altid har åbent. 
Forbrugerne skal ikke vente på, at butikken åbner, og 
kan i stedet handle på nettet, når de har et ledigt øje-
blik - uanset om det er klokken 16 om eftermiddag en 
eller klokken 3 om natten. 

BEKVEMMELIGHED 
ER ALFA OMEGA

INTRO // FORBRUGERE

NATALIA LAURSEN, 
Nordisk Digital Manager,

DIBS Payment Services 

 Hvorfor handler du på nettet?12

Bekvemmelighed 
er nøgleordet, når 

vi taler om 
forbrugerne.

22%
Lavere pris

9%
Altid åbent

29%
For at spare tid, og fordi 

det er nemmere

7%
Større 

produktsortiment

15%
Nemt at sammenligne 

produkter og priser

13%
Har produkter jeg ikke 
kan finde andre steder

5%
Andet
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Vil gerne kunne bytte sit online køb i fysisk butik:

45%

Handler i udenlandsk webshop:

43%

Shopper via apps:

37%

Handler online for at spare penge:

19%

Afbryder køb hvis det er besværligt at indtaste info:

16%

Handler i udenlandsk webshop:

55%

Vil gerne kunne bytte sit online køb i fysisk butik:

38%

Shopper via apps:

35%

Handler online for at spare penge:

25%

Afbryder køb hvis det er besværligt at indtaste info:

19%

FORBRUGERNE

MÆND VS. KVINDER // FORBRUGERE

2816 
KRONER

Gennemsnitligt 
forbrug per måned:

Selvom der er flere ligheder mellem den 
mandlige  og kvindelige forbruger, er der 
også forskelle. Kvinderne shopper oftere 
på apps, og så vil de gerne kunne bytte 
deres online varer i en fysisk for-
retning.

Mænd handler i højere 
grad end kvinderne on-
line  for at spare penge. 
Alligevel er det mænde-
ne, som gennemsnitligt 
bruger flest penge på nettet 
om måneden.

2386 
KRONER

Gennemsnitligt 
forbrug per måned:

 Kvinder14 Mænd13
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UNGE FAMILIER 
UDEN BØRN

FAMILIER // FORBRUGERE

79%
af de erhvervsaktive 

voksne uden børn fore-
trækker at betale 

med kort .

 Hvordan handler familierne online?15

UNGE FAMILIER 
MED SMÅ BØRN

FAMILIER 
MED ÆLDRE BØRN

ERHVERVSAKTIVE VOKSNE 
UDEN BØRN PENSIONISTER

Har købt mad på nettet 24%

55%

44%

35%

54%

65%

23%

71%

31%

47%

51%

62%

22%

59%

42%

39%

49%

66%

18%

50%

44%

40%

49%

79%

15%

34%

39%

32%

36%

76%

Har handlet fra mobile enheder

Foretrækker at returnere online køb 
i en fysisk butik

Har afbrudt et online køb

Har købt online fra udlandet

Foretrækker at betale med kort

Unge familier uden børn er 
vilde med at handle online på 
udenlandske webshops. Faktisk 
har mere end halvdelen købt 
varer fra udlandet. Denne gruppe 
er desuden frontløber, hvad an-
går køb af mad på nettet. 

Unge familier med små børn 
har travlt, og det ses i tallene. Det 
er denne gruppe, som uden sam-
menligning handler allermest fra 
mobilen, og så har hele 47 pro-
cent afbrudt et køb. Hvis det er 
for besværligt at handle online,  
gør de det ikke.

Familier med ældre børn er 
den gruppe, som sammen med 
unge småbørnsfamilier handler 
mest fra mobilen. 22 procent 
af familierne med ældre børn 
handler mad online, og så fore-
trækker 66 procent at betale 
med kort.

Erhvervsaktive voksne uden 
børn er den familietype, som er 
gladest for at betale med kort, 
når de shopper online. Samtidig 
foretrækker denne gruppe at 
kunne returnere deres online 
varer i en fysisk forretning.

Pensionister shopper i mindre 
grad end andre familietyper 
online. Alligevel handler 34 pro-
cent online fra mobilen, og 36 
procent har shoppet online på 
udenlands ke webshops. Pensio-
nisterne vil helst betale med kort.



45-54 år
 . . . og han bor i 
København .

Bruger

12.290
kroner om måneden 

på at handle 
online . 
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Vi har kigget på  

de 100 forbrugere,  
der bruger flest  
penge på nettet .  
Mr .Big Spender  
repræsenterer  
gennemsnittet .

Mr. Big Spender

TV-streaming  
og skønhedsprodukter
Er de produkter han har online abonnement på .

Handler i høj grad i 
udlandet – specielt fra 
Kina og England .

Her er et indblik i, hvordan den typiske online storforbruger ser ud

Elektronik
er den varetype han  
bruger flest  
penge på .

Afbryder køb: 
Fordi den totale pris  
inkl . levering var for høj .

Shopper  
online: 
For at spare tid .

STORFORBRUGERE // FORBRUGERE
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Shopper online: 
Mere end 25 gange på 3 måneder .

35-44 år
 . . . og hun bor i 
København .

Bruger

6.240
kroner om måneden 

på at handle 
online . 
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Vi har kigget på de  
forbrugere, der handler 

oftere end 25 gange på tre 
måneder . Ms . Shop A Lot  

repræsenterer  
gennemsnittet .

STORFORBRUGERE // FORBRUGERE

Ms. Shop A Lot

Skønhedsprodukter
Er et af de produkter hun har online abonnement på .

Handler i høj grad i 
udlandet – specielt fra 
Kina og England .

I år har vi også kigget på den typiske online forbruger, der foretager flest køb på nettet

Tøj
er den 
varetype hun  
bruger flest 
penge på .

Vil gerne slippe 
for at 

indtaste 
kortoplysninger .

Afbryder køb: 
Fordi den totale pris inkl .  
levering var for høj .
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Mennesket er dovent og bange. Det lyder 
tungsindigt og højtravende, men faktisk for-
klarer det interessante aspekter af forbruger-
nes adfærd. Bekvemmelighed er den primære 
årsag til, hvorfor vi shopper online, og vi stiller 
derfor høje krav til, at e-handel er nemt og 
hurtigt. Hvis vi møder for mange forhindringer 
i købsprocessen, afbryd er vi ganske enkelt 
vores køb. Øjeblikket, hvor vi er shoppelystne 
og klar til at købe, er nemlig både kort og flyg-
tigt. Samtidig kan vi bedst lide det, vi kender 
og har prøvet før. Det er også forklaringen på, 
hvorfor forbrugerne trods alt har været en del 
år om at tage mobil e-handel til sig. Nu - efter 
en årrække med smartphones - er shopping fra 
mobilen blevet velkendt og trygt.

Det er ikke kun mobilen, som har ændret 
forbrugernes adfærd de seneste år. So-
ciale medier har også påvirket de nordiske 
shoppere. En bemærkelsesværdig tendens 
er nemlig, at forbrugerne gerne vil købe 
deres varer direkte fra brands og ikke 
gennem forhandlere. Forbrugerne vil have 
direkte kontakt med det enkelte brand, og 
der hersker ingen tvivl om, at det er sociale 
medier, som har muliggjort og affødt den 

Nordisk forbrugeradfærd er 
i konstant forandring . DIBS’ 
e-handelsekspert Patrik 
Müller giver her et indblik i 
nutidige såvel som fremtidige 
forbrugertendenser .

nære kontakt mellem forbruger og brand. 
Når vi køber en vare, vil vi have hele pakken, 
direkte fra Helly Hansen, Hay eller Lego. Vi 
vil have fortællingen om varen og brandet. 
Det er en udvikling, som i høj grad udfordrer 
forhandlerne. 

Hvis vi vender blikket mod fremtidens for-
brugere, er der meget i vente. De nordiske 
forbrugere vil snart blive præsenteret for en 
ny spiller på e-handelsmarkedet: Den ame-
rikanske mastodont Amazon. I USA sidder 
Amazon på 44 procent af al e-handel, mens 
det i Tyskland er imponerende 46 procent. I 
de kommende år vil Amazon også sætte sit 
præg på det nordiske marked, og konkurren-

cen vil naturligvis blive hård for de nordiske 
webshops. Men Amazons indtog i Norden er 
ikke nødvendigvis negativt. Tværtimod. I an-
dre lande har vi set, at Amazon får e-handlen 
til at accelerere voldsomt, alene fordi de er til 
stede, og fordi de gør online shopping nem-
mere. Samtidig kan de nordiske forbrugere 
se frem til hurtigere levering, lavere priser og 
et enormt produktudvalg. Der findes stort set 
ikke det, som du ikke kan få på Amazon. 

Også forbrugernes måde at handle på vil 
ændre sig i de kommende år. Allerede nu 
findes der forskellige løsninger med kunstig 
intelligens. Et eksempel er chatbots, hvor for-
brugerne kan skrive til en robot og få hjælp 

til bestilling eller returnering af en vare. Et 
andet eksempel er billedgenkendelse, hvor 
forbrugerne kan tage et billede af en fysisk 
vare, som de ønsker at købe, og servicen 
vil så lede online efter præcis samme vare 
eller lignende varer. Den slags forbløffende 
teknologiske landvindinger vil endnu flere 
virksomheder tage til sig i fremtiden. I USA 
ser vi eksempelvis, at forbrugerne begynder 
at bruge stemmekontrol, når de shopper on-
line. Det vil tage tid for de nordiske forbrug-
ere at blive trygge ved teknologien, men 
stemmekontrol er utvivlsomt den næste store 
milepæl i online shopping. 

FORBRUGERTENDENSER // FORBRUGERE
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 Hvorfor har du afbrudt et køb?16

5%

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved betaling, f .eks . SMS-kode

4%

Ingen mulighed for personlig afhentning af produktet

18%

Tekniske problemer med hjemmesiden

16%

Betalingsprocessen virkede ikke

54%

Samlet pris inklusiv levering var for høj

16%

Usikker på de generelle vilkår og betingelser (returpolitik, leveringspolitik etc .)

17%

Registrering af personoplysninger var for besværligt

15%

Butikken tilbød ikke den betalingsmetode, jeg ønskede at benytte

24%

Manglende tillid til butikken

Hvorfor shopper danskerne online? Det spørgsmål 
er ikke svært at besvare. Den klart væsentligste 
årsag er, at det er bekvemmeligt. Faktisk svarer 29 
procent af forbrugerne, at den vigtigste årsag til, 
at de shopper online, er, at det er tidsbesparende 
og nemt.  

Når danskerne omvendt afbryder et online køb, 
er det ofte på grund af den samlede pris. Faktisk 
svarer 54 procent, at de afbrød deres køb, fordi 
prisen inklusiv levering var for høj. Samtidig har 
15 procent afbrudt et køb, fordi webshoppen 
ikke tilbød deres ønskede betalingsmetode. Det 
tyder på, at det er vigtigt, at web shops efterkom-
mer forbrugernes betalingspræferencer og gør 
opmærksom på leveringsomkostninger tidligt i 
processen. 

Hele 18 procent af danske forbrugere har afbrudt 
et køb online, fordi der var tekniske problemer 
med hjemmesiden. Taget i betragtning af at vi 
skriver 2018, er det tal ganske højt. 
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Har afbrudt et køb:

31%

Har afbrudt et køb:

33%

FORBRUGERE

Handler fra udlandet:

51%

Handler fra mobilen: 

54%

Abonnerer eller har abonneret på musikstreamning:

46%

Afbryder et online køb, hvis den totale pris inkl . 
levering er for høj:

55%
Handler ikke i udenlandske webshops, fordi de gerne 
vil støtte danske butikker:

37%

Abonnerer eller har abonneret på transporttjenester,  
fx parkering eller metrokort:

34%

Vil gerne slippe for at indtaste deres kortoplysninger:

37%

JUNIOR VS. SENIOR // FORBRUGERE

Der er stor forskel på den unge og den ældre 
shopper. Hvis du skal sælge til den unge mål-
gruppe, er det en god idé at tilbyde en mobiltil-
passet købsoplevelse. 54 procent af de 15-24-åri-
ge handler nemlig online fra deres mobiler. 
Som webshop skal du samtidig have leverings-
omkostningerne for øje, hvis du ønsker at sælge 
til en ung målgruppe. Over halvdelen af de unge 
shoppere afbryder faktisk deres køb, hvis den 
samlede pris er for høj. 

Hvis du derimod ønsker at sælge til senior 
shopperne, skal du have in mente, at denne 
gruppe går meget op i sikkerhed, når de hand-
ler online. Hele 80 procent vælger at betale 
med kort, oftest fordi de anser det for at være 
sikrest. Samtidig vil 37 procent gerne slippe 
for at skulle indtaste deres kortoplysninger, 
og det er derfor noget, som du bør overveje at 
tilbyde, hvis du ønsker at ramme den ældre 
målgruppe.

 Seniorforbruger (66-74 år)18 Juniorforbruger (15-24 år)17

1635 
KRONER

Gennemsnitligt 
forbrug per måned:

2172 
KRONER

Gennemsnitligt 
forbrug per måned:

Vælger især kort, oftest fordi de anser det som sikrest:

80%
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Klassisk flow-TV er døende, mens streaming 
og video on demand blomstrer. Kunderne vil 
selv bestemme, hvad de skal se, hvornår og 
hvordan. Det har den svenske TV-leverandør 
C More om nogen mærket. På blot 15 år er C 
More gået fra at være en analog TV-kanal til at 
være den største og hurtigst voksende stream-
ingtjeneste i Sverige. I løbet af de sidste fire år 
har C More vokset sig 10 gange større, og hvert 
år fordobler virksomheden sin omsætning på 
abonnementer. Her fortæller C Mores Business 
Manager, Sara Sjöman, om fremgangen såvel 
som udfordringerne.

Hvilken e-handelsløsning har I?
Vi har valgt at bygge vores egen e-handels-
løsning, for vi er ikke en typisk webshop. Vi 
har ikke tusindvis af varer, som vi vil sælge, 
og vi har ikke brug for fysisk distribution af 
produkter. Vores løsning består i virkelighe-
den kun af to dele: Vores e-handelsside, som 
er bygget i Contentful, og vores købsside, 
som er lavet in-house. 

Har I haft nogle udfordringer?
Vi har haft mange udfordringer! Vores største 
udfordring har været at skabe en god balance 
mellem vores tekniske afdeling og vores 
afdeling for salg og marketing. Jeg tror faktisk, 
at det er en udfordring i mange virksomheder. 

Det har været svært at prioritere mellem at til-
fredsstille vores eksisterende kunder og at ska-
be salg og vækst i antallet af nye kunder. I den 
forbindelse har SEO også været et problem.

Hvordan har I løst dem?
Vi endte med en løsning, hvor salg og vækst 
dikterer udviklingen af vores hjemmeside, 
fordi vi ønsker at konvertere hjemmesidens 
besøgende til medlemmer. Vi har sammensat 
et godt udviklingsteam, som arbejder tæt 
sammen med vores tekniske hold for oplevelse 
og design, og nu fungerer det rigtig godt. I dag 
kan vi prioritere SEO og salg uden at lave større 
ændringer i den tekniske og designmæssige 
oplevelse af C More-tjenesten for eksisterende 
brugere. 

Hvordan sikrer I en  
god kundeoplevelse?
Lige nu fokuserer vi meget på, hvordan tekno-
logi kan gøre livet endnu lettere for vores kun-
der. Sagen er, at vi rigtig gerne vil give vores 
kunder det indhold, som passer til netop dem. 
Vi vil ikke bare give det samme indhold til alle. 
Vi er ikke i mål endnu rent teknisk, men det er 
noget, vi arbejder på, og noget som vi allerede 
gør, når vi kommunikerer med vores kunder på 
e-mail og lignende marketingkanaler. Udover 
det har vi stadig stort fokus på, at teknologien 

Svenske C More har taget springet fra TV-kanal til 
streamingtjeneste - og det med stor succes . Virksomheden 
vokser i takt med, at kunderne tager streaming til sig . 

og kvaliteten af vores streaming er i top, så 
vores kunder får en god oplevelse.

Hvad er afgørende for succes?
Teamwork. For os har nøglen til succes også 
været at stole på, at vi kan sælge abon-

nementer online og samtidig skabe en fed 
brugeroplevelse på C Mores hjemmeside og 
i vores app. 

C More er gået fra at være en TV-kanal til at være en streamingtjeneste. Business Manager ved C More, 
Sara Sjöman, fortæller om C Mores udvikling. 
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MOBILE FORBRUGERE // FORBRUGERE

I 2017 så vi for første gang, at mere end 
halvdelen af forbrugerne havde shoppet 
online fra deres tablet eller mobil. I år er 
der stadigt flere forbrugere, som handler 
online på deres mobile enheder. Faktisk 
shopper hele 54 procent af danskerne on-
line på deres mobiltelefoner, hvilket er en 
stigning på 3 procentpoint sammenlignet 
med sidste år. Den udvikling vil kun stige 
i takt med, at forbrugerne tager mobil 
shopping mere og mere til sig. Aldrig har 
det været vigtigere at optimere sin web-
shop til mobile enheder.

Hvis vi kigger på fordelingen af mænd og 
kvinder, er der ingen tvivl om, hvilket køn 
der oftest griber mobilen i forbindelse 
med online shopping. Kvinderne er større 
tilhængere af at handle mobilt. 56 pro-
cent af kvinderne har shoppet fra mobile 
enhed er, mens det kun er 51 procent af 
mændene.

Den aldersgruppe, som handler mest fra 
mobilen, er de 35-44-årige, men tag ikke 
fejl: De ældre aldersgrupper bliver også 
gladere og gladere for at handle mobilt. I 
2012 handlede 6 procent af de 55-65-årige 
online fra mobile enheder, i år er det 47 
procent. Dette er en stor stigning fra blot 
37 procent sidste år i denne aldersgruppe. 

 Handler fra mobilen19

 Udvikling fordelt på alder20

Kvinder:

56%

Mænd:

51%

2012
2018

54%
TOTALT

Hele 54 procent af danske 
forbrugere har nu shoppet 

online fra deres mobil 
eller tablet .

15-24 år

23%

54%

25-34 år

35%

60%

35-44 år

26%

65%

45-54 år

17%

54%

55-65 år

6%

47%

66-74 år

7%

29%
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 Hvorfor brugte du mobil/tablet til at handle?21  Hvordan handler du fra dine mobile enheder?22

Forbrugerne handler særligt mobilt, fordi 
mobilen er lige ved hånden, når de øns-
ker at shoppe. Det faktum ses tydeligt i 
tallene. 51 procent af danskerne, som har 
handlet online mobilt, svarer nemlig, at 
de brugte deres mobil eller tablet, fordi 
den var lettest tilgængelig på tidspunktet 
for købet. 

Det har stor betydning for forbrugerne, at 
online shopping er nemt, og det er også 
en af årsagerne til, at vi ser mobil e-han-
del stige. 26 procent af forbrugerne svarer, 
at det ganske enkelt er nemmere at shop-
pe fra deres mobil eller tablet.

Dykker vi ned i, hvordan danske forbruge-
re handler på deres mobiler, ser vi, at køb 
i apps er støt stigende. 52 procent af dem, 
som shopper fra mobilen, gør det via en 
app. Generelt ser e-handel fra mobilen 
en stigning. Køb fra tablets er der imod 
faldende. 

Overraskende er det, at 6 procent af 
dem som har handlet mobilt svarer, 

at de slet ikke har en computer. Det 
er en stigning på 159 procent i for-

hold til sidste år! Flere forbrugere 
er altså gået helt væk fra at have 
en computer. 

5%

Ved ikke

7%

Andet

26%

Det var nemmest

2%

Jeg har ikke nogen anden internetforbindelse derhjemme

6%

Jeg har ikke en computer

Jeg klikkede på en annonce

6%

51%

Min mobil / tablet var lettilgængelig på købstidspunktet

23%

Browser / tablet

15%

Jeg åbnede et tilbud via e-mail

25%

App / tablet

38%

Jeg brugte en app til at købe produktet eller tjenesten

35%

Browser / mobil

4%

Jeg var i en butik, men købte produktet på internettet i stedet

52%

App / mobil
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UDENLANDSHANDEL // FORBRUGERE

Sidste år så vi for første gang andelen af 
danskere, som handler i udenlandske 
webshops, falde. I år ser udenlandsk 
e-handel dog en fremgang. Lavere priser 
og større udvalg end på danske webshops 
gør udenlandsk e-handel populært blandt 
forbrugerne. 

55 procent af danske mænd har nu hand-
let online på en udenlandsk hjemmeside, 
mens det for kvinderne er 43 procent. 
Mændene er tydeligt mere begejstrede for 
udenlandsk online shopping. Forklaringen 
kan være, at mændene i højere grad jagter 
unikke produkter, og udvalget er større på 
udenlandske webshops. 

Shopping på udenlandske webshops er 
stigende i alle aldersgrupper, men det er 
oftest de 35-44-årige, som tyer til uden-
landske webshops. I denne aldersgruppe 
er det hele 55 procent, som køber produk-
ter online på udenlandske hjemmesider. 
De 66-74-årige er den gruppe, som hand-
ler mindst på udenlandske webshops. Det 
er dog stadig 34 procent, som har shoppet 
på en udenlandsk hjemmeside. Sidste år 
var det kun 26 procent. 

 Køb fra udenlandske websites23

 Udvikling fordelt på alder24

Kvinder:

43%

Mænd:

55%

49%
TOTALT

Hele 49 procent af danske 
forbrugere har nu handlet 

online fra udenlandske 
websites .

15-24 år

47%
51%

25-34 år

48% 50%
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54% 55%

45-54 år

48%
52%

55-65 år

38%
45%

66-74 år

26%
34 %

2017
2018
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 UDENLANDSHANDEL // FORBRUGERE

Danskerne er vilde med at handle på 
udenlandske webshops, hvor særligt pris 
og produktudvalg er tiltalende for dem. 
Hele 69 procent af danskerne udtrykker, at 
lavere priser er den væsentligste grund til, 
at de handler på udenlandske webshops, 
mens 42 procent vælger udenlandske 
webshops, fordi de ønskede et produkt 
som ikke kan købes i Danmark.

13 procent af danskerne er ligeledes faste 
kunder hos én eller flere udenlandske 
webshops, hvilket vidner om, at flere og 
flere danskere er begyndt at føle sig trygge 
ved at handle i udlandet.

Selvom flere danskere handler på uden-
landske webshops i 2018 sammenlignet 
med sidste år, er deres bekymringer 
stadig mange. 36 procent af danskerne 
afholder sig fra at handle på udenlandske 
webshops, fordi de synes, det er svært at 
returnere produkterne, mens 35 procent 
føler sig usikre på told- og momsreglerne. 
Faktorer som lang leveringstid og usikker-
hed omkring forbrugerrettigheder er også 
fremtræende grunde til, at nogle danskere 
fravælger at shoppe på udenlandske 
webshops. Hertil er det værd at nævne, at 
hver fjerde dansker ikke stoler på uden-
landske webshops, ligesom 31 procent 
udelukkende ønsker at støtte butikker i 
eget land. 

 Hvorfor handler du på  udenlandske websites?25  Hvorfor handler du ikke på  udenlandske websites?26

2%

Ved ikke

3%

Produktet kan ikke sælges i Danmark

13%

Jeg er en fast kunde hos en eller flere udenlandske webshops

2%

Mere tillid

3%

Mere kundefeedback om produktet og butikken

Større udvalg

37%

42%

Produktet kunne ikke købes i Danmark

18%

Unikt produkt / service

7%

Hurtigere levering

69%

Lavere priser

12%

Ved ikke

10%

Andet

25%

Stoler ikke på udenlandske webshops

16%

Samlet pris inkl . levering var for dyr

30%

Usikker på mine rettigheder som forbruger (garanti og returnering mv .)

19%

Lang leveringstid

16%

Ønsker support på mit eget sprog

Sværere at returnere produkterne

36%

25%

Usikker på vilkårene i butikken (betalingsbetingelser og returpolitik mv .)

7%

Etiske årsager (f .eks . kriminalitet, børnearbejde mv .)

31%

Ønsker at støtte butikker i mit eget land

35%

Usikker på told / moms
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44%

40%

har handlet 
digitale medier .

har handlet bil, båd 
og motorcykler .

Eksempelvis 
tilbehør til bilen eller 

racercyklen . 

På udenlandske webshops 
kan danskerne ofte spare 

penge og få et større udvalg 
af produkter .

Eksempelvis  
film på Netflix eller 
musik fra iTunes .

HVAD KØBER DANSKERNE I UDLANDET

30%
har købt uddannelse 
eller kurser .

Uddannelse 
og læring er gået 

globalt. Og ofte kan 
man få undervisning 

over nettet . 

43%
har handlet tøj .

25%
svarer, at de har 

handlet på 
Zalando

UDENLANDSHANDEL // FORBRUGERE
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Når danskerne fylder deres virtuelle ind-
købskurve i udlandet, har de deres favorit- 
leverandører. Knap halvdelen af dem, som 
shopper på udenlandske hjemmesider, 
har handlet på engelske webshops. 

England er stærkt efterfulgt af 
konkurrence  dygtige Kina. I år svarer hele 
37 procent af danskerne, som har shop-
pet på udenlandske webshops, at de har 
handlet fra Kina. Danske forbrugere har 
ganske enkelt fået øjnene op for kinesiske 
webshops, som tilbyder både billige pro-
dukter og et stort udvalg. To afgørende 
faktorer, som sætter danske webshops på 
prøve. 

På tredjepladsen over de mest populære 
lande at shoppe fra ligger vores kære 
nabo, Tyskland. På fjerde- og femteplad-
sen kommer henholdsvis USA og Sverige. 

Pudsigt nok – og dog logisk – er det, at 
danskernes mest brugte udenlandske 
webshops stemmer overens med, hvilke 
lande vi særligt shopper fra. Helt i top 
ligger favoriterne Wish, Zalando, Amazon 
og Ebay, og hver repræsenterer de et land 
i danskernes top fem lande at handle 
fra. Hvor Wish er en kinesisk webshop, er 
Zalando oprindeligt tysk. Amazon er et 
amerikansk fænomen, og Ebay er engelsk.  

 Fra hvilke lande handler danskerne?27  Hvilke udenlandske websites handler danskerne på?28
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England

20%
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30%

Tyskland

17%

Sverige
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Spanien

3%

Norge
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3%

Italien

1%

Indien

6%

Frankrig

1%

Finland

25%

Amazon

25%

Wish

25%

Zalando

24%

Ebay

2%

Etsy

10%

Asos

8%

AliExpress

25%
har handlet online på 

Amazon, Wish eller 
Zalando .
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I det store billede er der fælles fodslag mellem Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland: E-handel vækster 
i alle fire lande. På tværs af de nordiske lande er 
forbrugerne enige om, at de handler online for at få 
billigere produkter og samtidig for at gøre hverdagen 
lidt lettere. De nordiske forbrugere stiller høje krav til 
webshops priser og service. Det betyder blandt andet, 
at forbrugerne i de nordiske lande afbryder deres køb, 
hvis leveringen bliver for dyr, og at de foretrækker at 
kunne shoppe hurtigt og nemt uden at skulle indtaste 
deres kortoplysninger.

De fire lande har dog også deres nationale særpræg. For 
eksempel er det vigtigt for norske og finske forbrugere, 
at webshops tilbyder den betalingsmetode, som de 
foretrækker. Hvis det ikke er tilfældet, har de en tilbøje-
lighed til at afbryde købet. Svenskerne har en tendens 
til at droppe et online køb, hvis den personlige registre-
ringsproces er for bøvlet, ligesom danskerne afbryder 
deres køb, hvis de ikke har tillid til webshoppen. Også i 
forhold til betaling er forbrugerne forskellige. Svensker-
ne er glade for at betale med faktura og finnernes favorit 
er netbank, mens danske og norske forbrugere elsker 
kortbetaling. Alle disse finurlige træk er væsentlige, hvis 
man som virksomhed ønsker at sælge til vores nordiske 
naboer.

NORDENS LANDE ER ENS 
OG DOG FORSKELLIGE

INTRO // NORDISK SAMMENLIGNING

PATRIK MÜLLER,
E-handelsekspert,

DIBS Payment Services
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133
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37%
SVERIGE

17%
FINLAND

25%
DANMARK

21%
NORGE
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 Online forbrug i Norden29

Population med 
adgang til internettet: 

Danmark: 
4,2 millioner 

Sverige:
7,1 millioner

Norge:
3,6 millioner

Finland: 
3,8 millioner
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BETALINGSMETODER // NORDISK SAMMENLIGNING

 Anvendte betalingsmetoder online30

De nordiske forbrugere er på én gang lig 
hinanden og samtidig forskellige, hvad 
angår betal ing, når de shopper online. Be-
taling med kort er stadig meget udbredt 
i Danmark, Norge og Sverige. Svimlende 
92 procent af danskerne betaler med 
kreditkort, når de handler på internettet, 
mens det i Norge er 86 procent. Selvom 
svenskerne også i høj grad bruger kortbe-
taling, sætter de også stor pris på andre 
betalingsmetoder. 

Halvdelen af svenskerne bruger for ek-
sempel faktura som betalingsmiddel. 
Faktura er slet ikke så populært i de andre 
nordiske lande. Til sammenligning bruger 
kun 6 procent af danskerne faktura, når de 
betaler online.

Finnerne er knapt så begejstrerede for 
kortbetaling som de øvrige nordiske lan-
de. Den mest populære betalingsmetode i 
Finland er netbank. Brugen af netbank har 
dog set et fald sammenlignet med sidste 
år, hvor 76 procent af finnerne betalte ved 
hjælp af netbank. 

I alle fire lande går én bestemt tendens 
igen: Betalingsapps vinder frem. 39 
procent af danskerne bruger MobilePay, 
37 procent af svenskerne bruger Swish 
og 30 procent af nordmændene Vipps. 
Selv i Finland, hvor betalingsapps ikke 
engang var med i forbrugernes anvendte 
betalingsmetoder i 2017, ser vi betalings-
metoden vinde frem. 4 procent af finnerne 
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 Foretrukne  betalingsmetoder online31

Også når vi kigger på foretrukne betalings-
metoder blandt de nordiske forbrugere, 
er der synlige forskelle såvel som lighe-
der. Grundlæggende holder de enkelte 
lande fast i deres favoritter, hvad angår 
foretrukne betalingsmetoder. Vi ser det 
som et tegn på, at forbrugerne trods alt er 
vanedyr, som foretrækker det, de kender 
og har prøvet før.

Danskerne og nordmændene foretrækker 
i høj grad stadig at betale med kort, når de 
shopper online. 33 procent af svenskerne 
vil også helst betale med kort, men de 
svenske forbrugere er alligevel mere split-
tede end de danske og norske. I Sverige 
vil 25 procent af forbrugerne helst betale 
med faktura. Også sidste år stod faktura 
stærkt blandt svenskerne. 

Samtidig ser vi, at Finland er et fragmente-
ret land i forhold til foretrukne betalings-
metoder. Finnerne foretrækker primært 
at betale via netbank og dernæst kort. 
Finland er samtidig det land, hvor færrest 
forbrugere ønsker at betale med apps. Me-
get tyder dog på, at betalingsapps også vil 
vokse i popularitet blandt finnerne, lige-
som vi har set i de andre nordiske lande. 
Flere og flere af de øvrige nordiske forbru-
gere foretrækker nemlig betalingsapps. I 
2017 indtog MobilePay favoritpositionen 
blandt 9 procent af danskerne. I år er 
det 16 procent. 10 procent af svenskerne 
foretrækker at betale med Swish, ligesom 
8 procent af nordmændene foretrækker 
Vipps.
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 Hvor mange foretrækker at slippe for at taste deres kortoplysninger?32  Væsentligste grunde til at afbryde et køb33

Hvis vi kigger på, hvorfor de nordiske forbru-
gere typisk afbryder køb online, ser vi, at det 
især handler om leveringen. Den væsentlig-
ste grund til, at nordiske forbrugere afbryder 
et køb er uden sammenligning, at leveringen 
er for dyr. For en webshop handler det altså 
om at være gennemsigtig i forhold til leve-
ringsomkostninger, så forbrugeren ikke først 

opdager den ekstra udgift ved check-out. 
Særligt norske og svenske forbrugere dropper 
at købe online, hvis registreringsprocessen 
tager for lang tid. På det punkt er budskabet, 
at webshops skal sørge for at gøre e-handel 
så let som muligt for forbrugerne. Forbruger-
ne handler netop online, fordi det er nemme-
re. Hvis det bliver for svært, opgiver de købet.

Online shopping skal være nemt og hurtigt. 
Sådan tænker mange nordiske forbrugere, 
og det ser vi på flere forskellige måder. Et 
af de steder, hvor vi ser denne tendens, er i 
forhold til indtastning af kortoplysninger. Det 
generelle billede er, at de nordiske forbrugere 
gerne vil slippe for at taste deres kortoplys-
ninger, når de foretager et køb online. Hele 61 

procent af nordmændene vil gerne være fri 
for at skulle registrere deres kortoplysninger, 
mens det i Finland og Sverige er henholdsvis 
55 og 54 procent af forbrugerne. Selv i Dan-
mark, hvor forbrugerne er mest villige til at 
skulle indtaste deres kortoplysninger, ønsker 
42 procent stadig at slippe for indtastningen 
af kortoplysninger.
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 Så mange har handlet via mobilen34  Hvorfor handler du i udlandet?35

Nordiske forbrugere handler – ikke overra-
skende – stadigt mere og mere online fra deres 
mobile enheder. I Norge, Sverige og Danmark 
er det således over halvdelen af forbrugerne, 
som har shoppet via deres mobil eller tablet. 
Og Finland følger stærkt trop: 46 procent af 
finnerne har nemlig handlet mobilt. Sidste år 
var det kun 40 procent af finnerne.

Også handel på udenlandske webshops er et 
hit. De nordiske forbrugere siger enstemmigt, 
at de særligt handler online på udenlandske 
webshops, fordi priserne er lavere. Andre væ-
sentlige årsager til udenlandsk e-handel er, at 
produktudvalget er større, og at udenlandske 
webshops har produkter, som de nordiske 
forbrugere ikke kan få i deres hjemland.
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Tænk kreativt, 
tænk abonnement
Forbrugerne er vilde med abonne-
mentsordninger, og meget tyder på, at 
fænomenet kun bliver større i fremtiden. 
42 procent har eller har haft et abonne-
ment på TV-streaming, mens 13 procent 
har abonneret på mad. Vær kreativ og 
rid med på abonnementsbølgen.

Vil du gøre dine kunder glade og opnå succes med e-handel? 
Vi giver dig vores fem bedste tips til, hvordan du kan optimere 
din webshop, gøre livet lidt lettere for kunderne og dermed  
se bedre resultater . 

Mobile first
Over halvdelen af forbrugerne handler 
mobilt, og de stiller høje krav til den 
enkelte mobile shoppeoplevelse. Det er 
derfor uhyre vigtigt at mobiloptimere dit 
website. Dertil kommer, at Google frem-
adrettet indekserer mobile versioner 
først i søgeresultaterne.

Tag kampen  
op med udlandet
Det kan være svært at konkurrere med 
udenlandske webshops på pris, og bud-
skabet må derfor være at konkurrere på 
god kundeservice og kreative produkter. 
Tilbyd den kundeoplevelse, som kunder-
ne ikke får med i købet, når de handler 
på for eksempel Wish. 

Gem kundernes  
kortoplysninger
Gør livet lettere for dine kunder og gem 
deres kortoplysninger, så de hurtigt og 
nemt kan foretage deres køb. Vi ved, 
at 42 procent foretrækker at slippe 
for at indtaste kortoplysninger, når de 
shopper online. 

Vær gennemsigtig
Tydeliggør for dine kunder, hvad varens 
samlede pris er. De må ikke først opdage 
fragtomkostningerne ved  
kassen. Den primære årsag 
til, at forbrugerne afbryder 
køb, er nemlig, at  
prisen inklusiv  
levering er for høj.
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