
AL HANDEL BLIVER DIGITAL – OGSÅ JULEHANDLEN 

Niels Ralund, direktør

FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel



Agenda

 Hvem er Niels Ralund
 Kort om FDIH
 E-handel er detailhandel…
 Konkurrencen udefra vokser
 Julen på nettet

www.fdih.dk 2



3

Hvem er Niels Ralund?



Kort om FDIH
 Stiftet i 1997 (1. sag: Dankort som betaling på nettet) 
 For alle virksomheder med digital handel
 Knap 900 medlemmer
 Over 2000 netbutikker i Danmark
 Medlemmerne står for op mod 60 % af danskernes e-

handelsforbrug (+60 mia. kr.)
 Fokusområder - Politik, Analyse, Viden, Service, 

Netværk 

FDIH er en interesseorganisation drevet af 
medlemmernes behov
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E-HANDEL ER DETAILHANDEL
& DETAIL ER E-HANDEL
Slut med B2C og B2B – nu hedder det H2H
Forbrugeren er ”gud”



 13 kategorier, 84 varegrupper
 Fysisk og ikke-fysiske varer
 Ordrestørrelser 
 Smartphone vs. tablet
 Kundens vej til køb

Copyright © 2015 FDIH

Forbruget
online og offline 

Gratis for FDIH medlemmer
Pris ikke-medlemmer kr. 3.995,- ekskl. moms

14.844 
respondenter

(1.200 pr. måned)

Danmarks største forbrugeranalyse om e-handel
1.200 respondenter pr. måned – 15.000 pr. år



Dansk e-handel steg med 16 % i 2016  (+14% I 2017)
Antal handler 

(mio.)
Antal handler (udvikling ift. året 

før)
Forbrug

online (mia. kr.)
Forbrug 

(udvikling ift. året før)

2010 63 +31% 40 +25%

2011 76 +21% 46 +15%

2012 90 +18% 54,7 +19%

2013 106 +18% 62,4 +14%

2014 127 +20% 73,7 +18%

2015 148 +16% 86,9 +18%

2016 162 +10% 100,7 +16%

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets Danmarks Dankort transaktioner på nettet 2015 samt  FDIH e-handelsanalyse 2015
* Tallet for 2014 er revideret ned med 5 mio. handler efter revision af antal mobilbetalinger hos markedets aktører.

Estimat 
2017

175 +8% 115 +14%



Danskerne som netkunder – 2016
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 82 % af danskerne har handlet på nettet inden for det seneste år

 6 ud 10 køb både on- og offline, starter med en søgning på nettet
 Især unge søger på nettet, men handler tøj i fysiske butikker

 8 ud af 10 køb på nettet betales med kort 

 7 ud af 10 køb på nettet er planlagt/rutinekøb

 +50 år bruger mest på nettet. Børnefamilierne handler oftest. 

 Bekvemmelighed og Udvalg overhaler Pris som begrundelse for 
seneste netkøb

 Flere ønsker ”selvhenter-levering” end hjemme (58%) – (halvår 
2017)

 Mobile enheder ved e-handel stiger – 14 % sker med mobiltelefon 
og 18 % sker med tablets  (halvår 2017)



Hvad købte vi oftest og hvor meget bruger vi ?
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Fordeling på antal handler og forbrug i første halvår 2017 
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Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud

Tøj, sko og smykker

Sports- og fritidsudstyr

Auto-, både- og cykeludstyr

Hobby- og kontorartikler

Bolig, have og blomster/planter

Elektronik og hvidevarer

IT, Tele og Foto

Film, musik, bøger, spil og legetøj

Rejser

Kulturoplevelser

Andet og Finansielle produkter

Andele af handler

Andele af forbruget



Kunden      starter købet  på nettet 

 71 % af kæderne har 
webshops – det var 
55% i 2011
Kilde: ICP 2017

 Flest vil ”selvhenter” 
fx Click n’ Collect (52%)
Kilde: FDIH E-handelsanalyse

 79 % af danskerne har 
e-handlet
det seneste år

27 % af 74-89 år har e-
handlet seneste år
Kilde: Danmarks Statistik 
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Danskernes ændring i købsadfærd 2011 – 2016: 



Omnichannel – Detail og e-handel smelter sammen (2016) 

Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU5 og FU10, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2016
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Dagligvarer, mad og drikke

Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud

Tøj, sko (inkl. sport/fritid) samt smykker

Auto-, både- og cykeludstyr

Bolig, have og blomster

Elektronik/IT/Tele/Hvidevarer

Film, musik, bøger, spil og legetøj

Rejser

Kulturoplevelser

Online Offline

Mia. 
totalt



FDIH mener:

E-handel er ikke et 
problem for detailhandlen

…Det er løsningen
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Statements on retail in a digital world
Citater fra Global Ecommerce Summit i Barcelona 2017 + Business Insider

 Julie Bowerman, Coca-Cola: 
Even the greatest brands will have to look to and work with the biggest 
shops, like Amazon 

 Anthony Long, Kimberly-Clark (Kleenex mm): 
The future is 100 percent eCommerce

 Brian McBride, ASOS: 
Future Of Retail In A Digital World – Disrupt Or Be Disrupted

 Warren Buffet, selling his USD 900 m Wallmart stock efter Amazon købte 
Whole Foods: 
Retail as we know it, is dead
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KONKURRENCEN UDEFRA VOKSER
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38 mia. kr. går til udlandet i 2017 
Væksten i digital grænsehandel er større end hjemlig vækst

Forbrug i Danmark
(mia. kr.)

Forbrug i Danmark 
(årlig udvikling)

Forbrug i udlandet 
(mia. kr.)

Forbrug i udlandet
(årlig udvikling)

2013 45,2 +7,3% 17,1 +36,3%

2014 50,1 +10,8% 23,6 +37,5%

2015 60 +19,8% 26,9 + 14%

2016 68,2 +13,7% 32,4 + 20,4%

1. Halvår 
2017

74,8 +10% 38,8 +20%



De 20 oftest brugte netbutikker – 1. halvår 2017

4 netbutikker i 
top 5 er 
udenlandsk 
ejede 

Hvad hed netbutikken du senest handlede i? 

Pct.. af antal handler



Kunderne søger efter pris og udvalg i udland 
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15%
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1%

Jeg sparer penge ved at handle i en udenlandsk
internetbutik

Varen kan kun fås i en udenlandsk internetbutik

Jeg tænkte ikke nærmere over internetbutikkens
nationalitet

Netbutikken har et udvalg der matcher mine
behov/ønsker

Jeg er fast kunde i denne internetbutik

Andet

Netbutikken giver bedre service
2017H1 2016H1



Konkurrencen udefra: Big is Beautiful (for the big ones) 

 Zalando – tøj - tysk

 Massiv markedsføring, fri fragt og retur, tæt samarbejde med 
producenter som Bestseller – meget lille indtjening

 Ebay – auktionssite – US, men agerer globalt (ejer fx DBA og Bilbasen)

 Kæmpestort udvalg – lille andel af brugte varer – 81% er nye = B2C salg

 Wish – stormagasin med alle varer - kinesisk 

 Ser amerikansk/britisk ud

 Mistanke om EU momsundgåelse i stor stil

 AliBaba – kinesisk e-handelsplatform mm

 sidder på alle dele af handlen fra handelsplatform distribution over apps 
som WeChat og AliPay – På vej til Europa

Kinesiske webshops har fordel af portostøtte fra UPU-aftale

 Amazon – mere følger
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Konkurrencen udefra - Don’t get Amazoned
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 Amazon solgte globalt for over 900 mia. kr. i 2016

 Dominerer e-handel i USA, Tyskland og England

 Ca. 180 mia. kr. i Europa 

 Størst i Tyskland og England

 I USA søger 44% af forbrugerne først på Amazon

 Amazon står for 52% af væksten i den amerikanske nethandel

 60 mio. amerikanske husholdninger har Amazon prime abb. 

 Amazon går i mursten – 200 butikker AmazonGo + opkøb af 
WholeFoods over 400 butikker

 Amazon bliver en del af hverdagen med  

 Prime Knap  

 Amazon Echo (Alexa), 

 Integreres i smartphones fx Samsung

 Timelevering i større byer

 70% af US-bogsalg sker online – Amazon står for 2/3 af 
onlinesalget

”We want Prime to be
such a good value, you’d
be irresponsible not to 
be a member”



JULEN PÅ NETTET
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Julen starter med Black Friday

 BF–køb er primært til kunden selv – men en mindre del kigger 
også efter julegaver = Overvej byttefrist

 Danske kunder forventer ens vilkår on- og offline

 Husk regler for før & nu-priser – det gør Forbrugerombudsmand

 I skal have styr på kapacitet

 Webshop skal kunne håndtere kø mm  ( DIBS +800% betaling i spids)

 Varer skal være på lager og sendes = Luk vare på webshop ved tomt lager

 Er jeres kundeservice tilstrækkeligt bemandet

Fordi:

Trustpilot har flest dårlige anmeldelser efter BF og julehandel med brok over 
service og forsendelse
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Julesalget online
 2 ud af 3 danskere vil købe mindst en julegave online
 De mener

 At de sparer tid
 At de har nemmere ved at finde den rette gave online
 At de slipper for trængsel i butikker 
 At de sparer penge

 ”Ikke-e-handel”er delt mellem dem, der ikke har 
taget stilling, og de andre, som fravælger nettet, fordi 
 De holder af stemningen i butikkerne
 De synes at er for det besværligt for modtageren at bytte



Alt sælger – Legetøj er dog topscorer i e-handel til jul

1,7%

33,5%

32,0%

31,1%

15,5%

22,8%

39,8%

7,2%

10,5%

22,2%

30,7%

36,1%

18,8%

Andet

Bøger

Film, spil, musik og software (inkl. gavekort til fx iTunes)

Gavekort, oplevelser, restaurantbesøg, koncert- og teaterbil

Hårde hvidevarer, elektronik og IT

Kosmetik og helseprodukter (fx parfume, cremer, body…

Legetøj til børn

Mad og drikke (fx chokolade, vin, spirtus, luksus og gourmet

Rejser (pakkerejser og transportbilletter)

Sports- og fritidsudstyr (inkl. artikler til husdyr)

Ting til boligen - service/vaser/lamper og lign

Tøj, sko og smykker

Ved ikke

Hvilke typer gaver vil du købe på nettet 2016?



Hvad er dette?
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TAK FORDI I LYTTEDE
- SPØRG BARE
Niels Ralund
nra@fdih.dk


