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Side 1

Hvor mange har adgang til nettet?
88 % af befolkningen (4.5 mio.) i aldersgruppen 16–89 år har adgang til en pc, og heraf har 97 % (3.9 
mio.) adgang til internettet. I aldersgruppen 75-89 år har 141.953 adgang til internettet, svarende til 40 % 
af aldersgruppen.

Hvem og hvor mange har købt noget på nettet?
62 % har inden for de seneste 3 måneder bestilt varer eller tjenester via nettet – og det er nogenlunde 
lige mange mænd og kvinder, der køber over nettet. 

Tre ud af fire personer med adgang til internettet har inden for det seneste år købt varer over nettet, dvs. 
2.9 mio. personer. Den flittigste handlende aldersgruppe er de 35-44-årige, som udgør 23 % af køberne, 
mens de 45-54-årige udgør 20 %, og de 25-34-årige udgør 18 % af køberne. Gruppen af 75-89-årige 
udgør kun 1,5 % af alle handlende på nettet. Men dem mellem 75 og 89 år udgør 36 % af alle i alders-
gruppen med adgang til internettet.

Hvor mange køber ikke varer på nettet?
15 % af hele befolkningen mellem 16 og 89 år har aldrig købt varer til privat brug over nettet.

Hvem er de flittigste købere på nettet?
Det er gruppen over 50 år, der handler flittigst på nettet – de står for 41 % af den samlede omsætning, 
selvom de udgør mindre end 30 % af alle internetkøbere.

Hvordan betaler, dem der handler på nettet?
86 % af køberne anvender betalingskort ved køb på nettet. Dette er en stigning på 2 % i forhold til 2010.

Hvad bliver der købt på nettet?
Der blev gennemført 76 mio. e-handler i 2011 og omsat for i alt 46 mia. kr. Omsætningen af fysiske 
varer udgør 48 % af totalomsætningen, mens omsætningen af ikke fysiske varer, som fx rejser, software, 
film og billetter, udgør 52 % af omsætningen. I forhold til antallet af gennemførte handler udgør fysiske 
varer imidlertid 61 % af alle køb. Beklædning er den mest populære vare målt i antal, efterfulgt af com-
puterhardware. I forhold til samlet omsætning udgør rejser den største del efterfulgt af flybilletter.
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Hvad bliver der købt mest af på nettet?
De fleste handlende køber billetter til teater, koncerter, biograf mm., overnatning i forbindelse med ferie 
samt andre rejseprodukter. To ud af tre, der har handlet på nettet det seneste år, har således købt billet-
ter, 60 % af køberne har også købt overnatning, mens 55 % af køberne har købt andre rejseprodukter. 
Halvdelen af køberne har købt tøj, sports– og fritidsudstyr via nettet det seneste år.

Hvor handler man?
Ud af den samlede omsætning på e-handler gik de 9 mia. kr. til udenlandske sælgere.
82 % af køberne har handlet hos danske e-handlere, og køberne fordeler sig med nogenlunde lige mange 
mænd og kvinder. 40 % har gennemført køb hos e-handlere inden for EU. Mændene udgør 58 % af disse 
købere. Kun 17 % af køberne har været på indkøb uden for EU, og her udgør mændene 63 % af køberne.

Sikkerhed – misbrug af oplysninger
1,8 %, dvs. godt 70.000, af alle med adgang til internettet har været ude for økonomiske tab som følge 
af misbrug af betalingskort i forbindelse med køb på nettet. Det er især aldersgruppen 45-54 år, der har 
oplevet tab pga. misbrug af betalingskort. 

2 %, eller godt 79.000, har været udsat for økonomiske tab som følge af falske e-mails (phishing) eller 
bedrageriske hjemmesider (pharming). Det er især aldersgrupperne fra 35-44 og 45-54, der har haft tab 
pga. falske e-mails mm.

OBS: Der forefindes desværre ikke detaljerede oplysninger omkring hvor store økonomiske tab, 
der er tale om.

Hvor mange har afholdt sig fra at købe noget på nettet?
26 % af alle med internetadgang, dvs. 1 mio., har det seneste år afholdt sig fra at foretage indkøb over 
nettet pga. sikkerhedsbekymringer. Bekymringerne er nogenlunde lige fordelt mellem aldersgrupperne. 
Imidlertid er dette en stigning på 200.000 personer i forhold til 2010.

Hvor mange har installeret sikkerhedsværktøj på 
computeren?
85 % af alle med adgang til internettet har installeret sikkerhedsværktøjer på pc’en, og 76 % af alle med 
adgang til internettet sørger for ofte eller en gang imellem at opdatere sikkerhedssoftware.


