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E-handelsbarometeret viser, at samlet 76% 
af netbutikkerne har haft fremgang i 3. 
kvartal 2020. 80% har haft positiv udvikling 
mens 4% har haft en negativ udvikling ift. 
samme kvartal sidste år. 13% har 
nogenlunde ramt samme omsætning som i 
Q3 2019. 

9% har mindst fordoblet omsætningen ift. 
Q3 2019 og samlet har halvdelen af 
netbutikkerne mindst haft en vækst på 
50%.

I den tunge ende af skalaen har 4% oplevet 
en negativ udvikling, men det er en stor 
forbedring ift. årets første og andet kvartal.

CoVid fortsætter således med at sætte et 
aftryk i e-handelsudviklingen.

Status 3. kvartal
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Den er faldet mindst 25%
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Hvordan har din e-handelsomsætning udviklet sig i 3. kvartal 2020
ift. samme periode sidste år?
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E-handelsbarometeret er fortsat meget 
positivt, når netbutikkerne ser frem mod 
årets sidste kvartal. 77% har høje 
forventninger, men andelen, der forventer 
en negativ udvikling, heldigvis falder fra 9% 
til 3%.

Netto er 74% således optimistiske, mod 
68% efter Q2 og 58% efter Q3 i 2019.

Halvdelen forventer at omsætningen stiger 
mindst 25% i fjerde kvartal i forhold til 
samme kvartal sidste år og 9% forventer 
mindst at fordoble omsætningen ift. fjerde 
kvartal i 2019.

Med Black Friday, udbetalte feriepenge og 
en stramning af CoVid forholdsreglerne er 
der gode odds for, at netbutikkerne kan 
indfri egne høje forventninger.

Forventninger til 4. kvartal 2020
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Forventning til det efterfølgende kvartal
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Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i fjerde kvartal
2020 ift. samme periode sidste år?
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Singles Day 2020
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Ved ikke

Hvordan forventer I 
omsætningen bliver Singles 

Day ift. samme dag ugen før?

Blandt butikker, der udelukkende sælger til forbrugere, er der stigende 
opmærksomhed omkring Singles Day. Mere end hver tredje forventer at være med og 
forventningerne til øget omsætning og bedre bundlinje er store (NB lille stikprøve).
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Ja, for første gang

Ja, vi er med igen

Nej, det vælger vi fra

Nej, ikke relevant ift.
produkter

Kender ikke Singles
Day

Ved ikke

Holder I Singles Day med 
særlige 11/11 tilbud?

63 besvarelser
Har udelukkende salg B2C

28 besvarelser
Har Singles Day tilbud

Bonusinfo: e-handelsanalysen oktober 2020 viser, at 32% af de e-handlende forbrugere kender Singles Day og kun 6% af disse har klare forventninger om at købe 
særlige Singles Day tilbud – 25% svarer ved ikke. Butikkerne løber altså foran, men vi ved fra Black Friday udviklingen, at forbrugerne gerne deltager i en forbrugsfest.

54%

43%
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JA! Alt i alt er 11/11
godt for bundlinjen.

Nogenlunde det
samme - ikke på grund
af en bedre bundlinje at

vi er med

Nej - men det giver
mening alligevel

Forventer I en bedre
bundlinje 11/11 ift. samme dag

ugen før?



Returvarer



Returvarer & retursvindel – forbrugere – fokus på tøj/sko
97 virksomheder i analysen sælger fysiske varer med returret til forbrugere og 
forbrugere som en primær målgruppe.

Netbutikkernes returandelen var i gennemsnit 6%. Andelen svinger meget og er 20% i 
tøj/sko, mens den er på 3% blandt de øvrige. Returandelen er på samme niveau i 
virksomheder med omsætning hhv. over og under 50 mio. – det indikerer, at 
returandelen målt på varer også ligger i det niveau. Niveauet matcher også det niveau 
vi, vi ser fx i e-handelsanalysen halvår 2020, hvor 6% af forbrugerne returnerer 
hele/dele af ordrerne.

Særligt tøj & sko (inkl. til sport/fritid) trækker som nævnt voldsomt op i statistikken 
(18 svar). Her er returraten 20% - vi ved også fra forbrugeranalysen, at returårsagerne 
er forskellige, dvs. at tøj/sko typisk returneres, fordi størrelsen ikke passer. De fleste 
varer i tøj/sko kan derfor gensælges som nye (96%), men 4% af varerne har været i 
brug og butikkerne vurderer, at godt 1% købes med det sigte at de returneres efter 
brug. Af de returnerede tøj/sko må godt halvanden procent kasseres og yderligere 
1,6% kan kun sælges med prisnedslag. Stikprøven er lille, men giver et stort set 
samstemmende og dermed kraftigt fingerpeg om returudfordringerne for tøj & sko.

Omkostningerne til håndtering af returvarer er markante. Butikkerne har svært ved at 
opgøre de totale omkostninger inklusive returporto, mandetimer, med mere. Men 
eksempelvis vurderer virksomhederne i analysen med 11 – 50 ansatte og 26 mio+ i 
omsætning, at omkostningerne ligger mellem 0,4 – 1,7 mio. kroner. 
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Alle Tøj & Sko

Returrate 6% 20%

Returkvalitet: andel af de returnerede 
varer kan gensælges som nye

82% 96%

Andel returvarer, der viser tegn på at 
kunden ikke bare har prøvet varen, 
men har taget den i brug

11% 4%

Hvor stor en del af de returnerede 
varer kan kun sælges med 
prisnedsættelse?

11% 1,6%

Hvor stor en del af de returnerede 
varer kasseres?

8,6% 1,6%

Andel af returvarerne der 
(antageligvis) købes med brug og 
returnering for øje? (dvs. retursvindel)

2,5% 1,2%



Baggrundsinfo
& kryds



Udvikling i 3. kvartal 2020 ift. 2019: De rene netbutikker har haft højere vækst end omnichannel og B2C har 
haft en bedre udvikling end B2B. Højeste vækstrater ses hos de største virksomheder. 
Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som indikationer.

Faldet mindst 
5%

Nogenlunde det 
samme, +/- 5%

5 - 15% højere 15 - 25% højere 25 - 50% højere 50 - 100% højere
Mindst 100% 

højere

Total 4% 13% 14% 17% 20% 21% 9%

Små 3% 3% 20% 27% 20% 13% 10%

Mellem 0% 17% 13% 17% 27% 20% 7%

Store 2% 12% 7% 14% 21% 31% 10%

Omnichannel 5% 8% 18% 18% 22% 18% 7%

Pureplayer 2% 18% 9% 16% 18% 24% 11%

B2B 4% 23% 17% 15% 13% 15% 11%

B2C 4% 8% 13% 17% 22% 23% 10%

Hvordan har jeres e-handelsomsætning udviklet sig i TREDJE FJERDE kvartal 2020 ift. samme periode sidste år?
Svarkategorier med få svar er slået sammen



Forventninger til 4. kvartal 2020 ift. 2019: Der er lidt mere positive forventninger hos de rene netbutikker ift. 
omnichannel. B2B er klart mindre positive end butikker med B2C målgruppe. Størrelse er lidt mindre 
afgørende end de de to andre dimensioner.
Med stikprøvens størrelse in mente skal dette udelukkende ses som indikationer.

Hvordan forventer du, at jeres e-handelsomsætning udvikler sig i FJERDE kvartal 2020 ift. samme periode sidste år?
Svarkategorier med få svar er slået sammen

Falder mindst 5%
Nogenlunde det 
samme, +/- 5%

Bliver 5 - 25% 
højere

Bliver 25 - 50% 
højere

Bliver 50 - 100% 
højere

Bliver mindst 
100% højere

Total 4% 17% 27% 23% 17% 9%

Små 3% 13% 37% 17% 20% 7%

Mellem 0% 17% 27% 33% 13% 10%

Store 5% 12% 21% 29% 21% 10%

Omnichannel 3% 17% 33% 22% 13% 8%

Pureplayer 4% 18% 20% 25% 22% 9%

B2B 9% 28% 23% 17% 13% 9%

B2C 3% 13% 27% 26% 19% 10%



Baggrundsinfo – afsætningskanal og målgruppe
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Hvilken målgruppe henvender din virksomhed 
sig primært til? Max 2 svar
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Afsætningskanal: Hvad beskriver bedst din 
virksomhed?



Virksomhedsstørrelse – e-handelsansatte og omsætning
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Ansatte der arbejder med/deltager i 
virksomhedens e-handel
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mio

Over 100 
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Ved ikke Vil ikke 
svare

Hvor stor er virksomhedens årlige e-handels 
omsætning ca? (inkl moms)



Antal svar i delmålgrupper

Mindre (<11 mio E-kr.) 30 B2B 41 Omnichannel 60

Mellem (11-49 mio E-kr) 30 B2C 90 Pureplayer 55

Store (>50 mio E-Kr.) 42

Formål: En ”temperaturmåling” på e-handlen – hvordan er sidste kvartal lukket og hvad er forventningerne? 

Vi stiller ikke en dyb diagnose, men måler hvordan netbutikkerne har det overordnet. Undersøgelsen bygger 
derfor på få spørgsmål for at sikre, at den er nem og hurtig at besvare som e-handler. 

Målgruppen er virksomheder med e-handel (btb/btc). 97% af svarene er fra medlemmer af FDIH.

115 i målgruppen har deltaget i kvartalets undersøgelse, mindst 80% i ledelsesfunktion.

Bruttostikprøven var på 1.665 og der er udsendt 2 rykkere.

Data er indsamlet 27/10 – 5/11 2020

Om undersøgelsen


