
 

 
 

 

 

Sådan e-handler du sikkert 
E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før 

bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel 

udgøre omkring halvdelen af al detailhandel i Danmark. Derfor bør du 

som 'e-handlende' være opmærksom på, at dine handler foregår så 

sikkert som muligt. 
●●● 

 

Af Jacob Teilmann, Tekstwerk. 1. august 2012  
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Sådan e-handler du 

sikkert 

Der bliver klikket på ’køb’, som aldrig 

før på internettet i disse år, når 

danskerne handler. 

Vi køber både ikke-fysiske og fysiske 

varer, hvilket bl.a. er alt fra rejser, 

flybilletter, togbilletter, 

underholdning, film-musik-spil, 

bøger, tidsskrifter/aviser, optankning 

af mobiltelefoner til personlig pleje, 

lægemidler, tøj, udstyr til sport, mad, 

computerhardware/software, smykker 

og meget andet. 

I 2011 strøg der således danske 

handler ud i cyberspace for svimlende  

 

 

46 milliarder kroner, derfor bør du 

som 'e-handlende' være opmærksom 

på, at dine handler foregår så sikkert 

som muligt. 

Tips til sikker e-handel: 

- Brug betalingskort i stedet for 

kontant eller bankoverførsel 

- Oplys kun kortnummer, udløbsdato 

og sikkerhedskode 

- Afgiv aldrig oplysninger via mail 

- Afslør aldrig pinkoden til dit 

betalingskort 

- Giv kun personlige oplysninger 

(navn, adresse, telefonnummer), når 
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der er en logisk grund – f.eks. hvis en 

vare skal sendes til dig 

- Vær kritisk, hvis du bliver bedt om at 

oplyse cpr. nr. eller andet, sælgeren 

ikke har behov for 

- Vær kritisk, hvis et tilbud på nettet er 

for godt til at være sandt 

- Tjek, om forbindelsen på 

betalingssiden er sikker. Se efter 

hængelås eller https i din browser 

- Undersøg altid, hvem du handler 

med. På firmatjek på forbrug.dk kan 

du se virksomheder, som ikke har 

efterlevet afgørelsen i en tabt sag i 

Forbrugerklagenævnet. Vær kritisk 

over for dem 

- Kig efter e-mærket hos danske 

netbutikker. De er godkendt og 

kontrolleret af e-handelsfonden og 

skal efterleve skærpede krav 

- Brug shoppingassistenten Howard til 

at skelne seriøse netbutikker fra 

useriøse 

- Gem din kvittering – i DK har du 

almindeligvis 14 dages fuld returret, 

når du handler i danske netbutikker 

- Brug eventuelt gratis hotline hos 

enten Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen eller e-

handelsfonden. Henvend dig til 

- Forbruger Europa ved uenighed 

mellem dig og sælger i et andet EU-

land 

- Henvend dig til 

Forbrugerklagenævnet, hvis du vil 

klage over en e-handel 

- Vær opmærksom på, at der gælder 

andre regler, hvis du køber varer 

privat (f.eks. online brugtmarked) og 

overfører penge direkte til sælgeren 

- Fri fragt mange steder Kig efter om 

du kan få fri fragt på varen eller 

varerne. Mange webshops tilbyder fri 

fragt på dyre varer, eller når du køber 

stort ind 

- Få fuld returret på dine varer Når du 

handler i en fysisk butik, så behøver 

sælger ikke give returret. Større kæder 

giver dog ofte 8 dages returret, men 

mange steder så kan man ikke få 

pengene tilbage men kun bytte til 

noget andet i butikken. På danske 

webshops er det lovpligtigt at give 14 

dages fuld returret på varerne ( ikke 

dagligvarer) 

- Undersøg priserne på nettet Du kan 

spare mange penge på at undersøge 

priser i flere webshops inden du køber. 

Brug evt. prissammenligningssider 

som edbpriser. dk, spilpriser.dk, 

hifipriser. dk, pricerunner. dk, kelkoo. 

dk for at få et overblik. 

- Automatiske mængderabatter Mange 

webshops beregner automatisk 

rabatter, hvis du køber flere af samme 

varer. I de fysiske butikker sker dette 

kun på udvalgte varer. 
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De 20 mest populære 

netbutikker i DK  

De 20 mest populære netbutikker i 

Danmark udgør over en tredjedel af 

hele markedet. 

DSB: 4,2 pct. 

Telmore: 2,9 pct. 

Cdon.com: 2,7 pct. 

Billetnet: 2,3 pct. 

Amazon: 2,3 pct. 

Nettorvet (Coop): 2,1 pct. 

iTunes: 1,9 pct. 

Wupti.com: 1,6 pct. 

Elgiganten: 1,6 pct. 

Saxo: 1,4 pct. 

Ebay: 1,4 pct. 

SAS: 1,3 pct. 

H&M: 1,3 pct. 

Ellos: 1,2 pct. 

Danske Spil: 1,2 pct. 

Norwegian: 1,2 pct. 

Gyldendal: 1,1 pct. 

Just-Eat: 1,1 pct. 

Billetlugen: 1 pct. 

Hotels.com: 0,9 pct. 

Kilde: Dansk e-handelsanalyse 2011 

 

 

 

 

 

Gode links til at læse mere om 

handel på nettet: 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen 

www.kfst.dk 

www.forbrug.dk 

Digitaliseringsstyrelsen -

www.netsikker.like.st 

EU-side 

www.dk.theshoppingassistant.com 

Emærket - den danske ordning for 

sikker ehandel 

www.emaerket.dk 
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Vi elsker e-handel 

Der bliver klikket på ’køb’, som aldrig 

før på internettet i disse år, når 

danskerne handler. 

Vi køber både ikke-fysiske og fysiske 

varer, hvilket bl.a. er alt fra rejser, 

flybilletter, togbilletter, 

underholdning, film-musik-spil, 

bøger, tidsskrifter/aviser, optankning 

af mobiltelefoner til personlig pleje, 

lægemidler, tøj, udstyr til sport, mad, 

computerhardware/software, smykker 

og meget andet. 

I 2011 strøg der således danske 

handler ud i cyberspace for svimlende 

46 milliarder kroner, og det enorme  

 

 

tal var da også en stigning på 15 

procent i forhold til året før. Samtidig 

handlede danskerne også ud over 

landets grænser og lagde ni milliarder 

i udenlandske butikker via handler 

over internettet. 

Og intet tyder på, at denne udvikling 

vil standse, vurderer direktør i 

interesseorganisationen Foreningen 

for Dansk Internet Handel (FDIH), 

Annette Falberg: 

- Nethandel er kommet for at blive. 

Der er ingen tvivl om, at hvis man 

ønsker at undgå, at detailhandlen skal 

stagnere i fremtiden, så skal 

virksomheder og butikker på nettet. I 

dag udgør e-handel 15 procent af al 
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detailhandel, og mit bud er, at det i 

2020 minimum udgør 50 procent.  

Stiller krav til butikker 

Cross Channel er nøgleordet i 

detailhandlen i øjeblikket – altså, at 

man er til stede på flere forskellige 

platforme både elektronisk og fysisk, 

for kunderne vil stadig både eftersøge 

fysiske butikker og e-handel. Disse 

platforme skal spille sammen. 

- De to kanaler – fysisk og nettet – 

smelter mere sammen, og kunderne 

vil forvente, at de to kanaler 

genkender dem og behandler dem ens 

med tilbud. Folk shopper på en anden 

måde i dag. Sælgeren er nødt til at 

have et mobilt site, der er tilpasset 

kundernes behov, siger Annette 

Falberg. 

De senere år er det ikke alene 

computeren, der er blevet brugt til e-

handel. I takt med, at danskerne har 

taget smartphones og forskellige 

tablets til sig, ser man også en stigning 

i e-handel her. Fra begyndelsen af 

2010 til slutningen af 2011 steg 

antallet af e-handler via 

mobiltelefoner således med 300 

procent. 

Her er det i høj grad de yngste 

forbrugere under 25 år, der bruger 

mobilen til handler, men voksne 

mellem 25-50 år følger godt med. 

- Tidligere satte folk sig kun foran 

computeren om aftenen. Det er stadig 

det primære, men man glider  

 

 

FAKTA: Fordele og 

ulemper ved e-handel 

Fordele: 

Du har ofte mulighed for at 

spare penge 

Du kan tjekke varer, så 

meget du vil - uden at blive 

forstyrret 

Du kan handle, når du vil 

Udbud er ofte større 

Du skal ikke slæbe varer, 

men får dem sendt hjem 

Du sparer tid på transport 

og kø 

Ulemper: 

Du får ikke den fysiske 

oplevelse af at handle 

Du får ikke f.eks. personlig 

service 

Du kan ikke prøve f.eks. tøj 

og udstyr eller holde varen i 

hænderne 

Du har måske en frygt 

omkring sikkerhed, når du 

handler 
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langsomt væk fra denne form og over 

på sin smartphone eller tablet og er 

online 24/7. I dag bliver der researchet 

eller handlet i venteværelset hos 

lægen, i toget, eller mens folk ser 

nyhederne i TV, siger Annette Falberg. 

Denne tendens genkender man hos 

takeawayfirmaet Room Service. Her 

lavede man for nylig et mobilt site, da 

man konstaterede en stigning i 

henvendelser via smartphone og tablet 

frem for computeren. I dag handler 20 

procent af kunderne hos Room 

Service, hver gang 100 besøger sitet 

via en tablet. For computerens 

vedkommende er tallet 12 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi fandt ud af, at det er vigtigt med 

en mobil platform, for udviklingen på 

området går hurtig, og det er virkelig 

eksploderet. Det er jo ikke altid, folk 

har lyst til at vente med at bestille 

mad, til de sidder hjemme foran 

computeren, hvis de f.eks. kan gøre 

det fra en mobil eller tablet i toget på 

vej hjem, siger Nick Rasmussen, 

direktør i Room Service. 
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Sådan mobilhandles i 

Danmark 

E-handel via mobiltelefoner bliver 

stadig mere populært. Fra 

begyndelsen af 2010 og frem til 

slutningen af 2011 er mobilhandler 

tredoblet, og i 2011 alene skete der en 

fordobling. 

Stigningen hænger sandsynligvis 

sammen med, at danskerne i stigende 

grad får smartphones og bliver stadigt 

mere fortrolige med e-handel. 

Det er primært de unge under 25 år 

samt personer mellem 25 og 50 år, 

som handler via mobilen.  

Der mobilhandles mest i 

hovedstadsområdet 

Hovedstadsområdet står for de fleste 

handler via mobilen. Her er det i 

gennemsnit 17 pct. af beboerne, der e-

handler med mobilen. 

Det skyldes, at der bor flere unge, og at 

uddannelsesniveauet er højt. I landets 

øvrige regioner er der i gennemsnit 

mellem 10-14 pct. af beboerne, der 

handler via mobilen. 

Sådan e-handles der geografisk i 

Danmark 

Nordjylland: 
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Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og 

rejser 

12 pct. handler via mobiltelefonen 

Markedsandel: 11,5 pct. 

Midtjylland: 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og 

underholdning 

12 pct. handler via mobiltelefonen 

Markedsandel: 21,5 pct. 

Syddanmark: 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og film, 

musik, spil 

10 pct. handler via mobiltelefonen 

Markedsandel: 23,5 pct. 

 

 

Sjælland: 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og 

rejser 

14 pct. handler via mobiltelefonen 

Markedsandel: 14,5 pct. 

Hovedstaden: 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og film, 

musik, spil 

14 pct. handler via mobiltelefonen 

Markedsandel: 28,5 pct.  

Kundegrupper og e-handel i 

Danmark 

Unge under 25 år: 

Handler 3,4 gange om måneden i 

gennemsnit 

Køber oftest beklædning, optankning 

af mobil og film, musik, spil 

Handler oftest i Telmore, itunes, 

Cdon.com, Amazon og DSB 

27 pct. handler via mobiltelefonen  

Par eller single uden børn (25-50 

år): 

Handler 3,5 gange om måneden 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og film, 

musik, spil 
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Handler oftest i Cdon.com, Amazon, 

DSB, Just – Eat og itunes 

20 pct. handler via mobiltelefonen 

Børnefamilier (25-50 år): 

Handler 3,6 gange om måneden 

Køber oftest beklædning, 

computerhardware, elektronik og film, 

musik, spil 

Handler oftest i DSB, H&M, 

Cdon.com, Elgiganten og Telmore 

18 pct. handler via mobiltelefonen 

Personer mellem 50 og 64 år: 

Handler 3,8 gange om måneden 

Køber oftest computerhardware, 

elektronik, beklædning og rejser 

Handler oftest i DSB, Nettorvet 

(Coop), Billetnet, Telmore og Wupti 

6 pct. handler via mobiltelefonen  

Personer over 64 år: 

Handler 3,5 gange om måneden 

Køber oftest rejser, 

computerhardware, elektronik og 

beklædning 

Handler oftest i DSB, Nettorvet 

(Coop), Wupti, Billetnet og Gyldendal 

3 pct. handler via mobiltelefonen 

 

Kilde: Dansk e-handelsanalyse 2011 

 

 


