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1. Resumé og konklusioner  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse, der skal 
øge forbrugernes kendskab til e-supermarkeder og dermed bidrage til at udvide 
deres valgmuligheder samt gøre det lettere for forbrugerne at sammenligne e-
supermarkeder på udvalgte parametre. Undersøgelsen består af tre delundersø-
gelser: En forbrugerpanelsundersøgelse, en analyse af e-supermarkeders han-
delsvilkår samt en test af e-supermarkeders varer og ydelser gennemført som 
anonyme prøvekøb (mysteryshopping).  

 
 
Boks 1.1: Undersøgelsens konklusioner 

Kendskabet til e-supermarkeder blandt danske forbrugere 
er begrænset: 90 pct. har ikke handlet hos e-supermarkeder 
inden for det sidste år, og 43 pct. af disse forbrugere har ik-
ke kendskab til specifikke e-supermarkeder. 
 
Forbrugerne lægger vægt på e-supermarkedernes priser: 
Næsten halvdelen af de forbrugere, der ikke har handlet hos 
e-supermarkeder, vil overveje dette, hvis varerne var billige-
re end i fysiske butikker.  
 
De praktiske rammer for handlen er også af betydning for 
forbrugerne: Henholdsvis 39 og 37 pct. af e-
supermarkedsbrugerne handler her for at spare tid og på 
grund af bekvemmelighed, og 36 pct. af de forbrugere, der 
ikke har handlet hos e-supermarkeder, vil overveje dette, 
hvis de kan vide præcis, hvornår varerne bliver leveret. 
 
Til en vis udstrækning ligner e-supermarkedernes handels-
vilkår og de øvrige rammer omkring handlen hinanden. På 
en række områder, såsom leveringsområde, -frekvens, -
metode samt fleksibilitet der kan anses som værende af in-
teresse for den enkelte forbruger i forbindelse med et valg 
eller fravalg af de enkelte e-supermarkeder, er der forskelle. 
 
E-supermarkederne præsterer forskelligt, men overvejende 
positivt med hensyn til kvalitet, levering og pris.  
 

 
Forbrugerpanelsundersøgelsen viser, at 10 pct. af forbrugerne benytter sig af e-
supermarkeder. Blandt de forbrugere, der ikke har handlet hos e-
supermarkeder, har 43 pct. ikke kendskab til hverken de e-supermarkeder, som 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplistet, eller andre, som de selv havde 
mulighed for at notere i spørgeskemaet.  
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Blandt forbrugere med kendskab til og/eller erfaring med e-supermarkeder an-
ses leveringsforhold og pris som vigtige faktorer. Forbrugere, der vælger at 
handle hos e-supermarkeder, lægger især vægt på, at de kan spare tid, at det er 
bekvemt at handle hos e-supermarkeder, og at leveringen er fleksibel. En stor 
del af forbrugere, der ikke handler hos e-supermarkeder, ville overveje at handle 
hos e-supermarkeder, hvis prisen for varerne var den samme eller lavere end i 
fysiske butikker.  
 
Undersøgelsen af e-supermarkedernes handelsvilkår viser, at e-
supermarkederne grundlæggende er meget ens, men varierer på en række cen-
trale parametre såsom leveringsområde, -frekvens og -metode samt fleksibilitet i 
forbindelse med bestilling og afbestilling. 
 
Testen af e-supermarkedernes varer viser en vis variation fra e-supermarked til 
e-supermarked med hensyn til kvalitet og levering samt nogen variation med 
hensyn til pris. De fleste e-supermarkeder klarer sig godt inden for et eller flere 
af parametrene.   

  

2. Delundersøgelser 

2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i samarbejde med TNS Gallup gennem-
ført en forbrugerundersøgelse med i alt 2.152 forbrugere i perioden 21.-27. juni 
2010. Forbrugerpanelsundersøgelsens formål er at afdække markedet for e-
supermarkeder og forbrugernes holdninger til disse. Undersøgelsens hovedre-
sultater gennemgås i det følgende med fokus henholdsvis på markedet for e-
supermarkeder, forbrugernes årsager til at benytte sig af e-supermarkeder, ikke-
brugere af e-supermarkeder og forbrugernes erfaring med e-supermarkeder. For 
yderligere metodebeskrivelse se bilag 1.  

2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 
Forbrugerpanelsundersøgelsens resultater indikerer, at det danske marked for 
e-supermarkeder er af begrænset omfang. 90 pct. af de adspurgte forbrugere har 
ikke benyttet et e-supermarked inden for det sidste år. De 10 pct. af forbrugerne, 
der benytter sig af e-supermarkeder, er ikke præget af særlige karakteristika. 
Gruppen fordeler sig således på tværs af køn, alder, indkomst, uddannelse og re-
gionale tilhørsforhold.    
 
Markedet for e-supermarkeder er præget af en række virksomheder, som for-
brugerne har et forholdsvis begrænset kendskab til. Der er dog to aktører på 
markedet, der skiller sig ud: Superbest.dk og Torvet.dk. Forbrugernes kendskab 
til de forskellige e-supermarkeder er afbilledet i figur 2.1.1.1. 
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Figur 2.1.1.1. Kendskab til og erfaring med e-supermarkeder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For ikke-brugere af e-supermarkeder: ”Har du hørt om et eller flere af følgende e-supermarkeder?”  
For brugere af e-supermarkeder: ”Har du handlet hos ét eller flere af de nævnte e-supermarkeder?”    
Kilde: Forbrugerpanelsundersøgelse 21.-27. juni 2010. Baseret på 2.152 besvarelser.   
 

Blandt forbrugere, der har benyttet sig af e-supermarkeder i løbet af de sidste år, 
er der 16 pct., der har handlet hos Superbest.dk, og 17 pct. der har handlet hos 
Torvet.dk, mens de øvrige e-supermarkeder har været frekventeret af under 5 
pct. Det samme mønster gør sig gældende blandt de forbrugere, der ikke har 
handlet hos e-supermarkeder det sidste år. 43 pct. af disse har hørt om Super-
best.dk og 27 pct. om Torvet.dk. De øvrige e-supermarkeder i undersøgelsen er 
kendt af under fem pct. af forbrugerne.  
 
At Superbest.dk og Torvet.dk adskiller sig positivt kan skyldes, at de dækker det 
største geografiske område og således har flere potentielle kunder end de øvrige 
e-supermarkeder. 

2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af  
e-supermarkeder 
En samlet fordeling af svar på spørgsmålet, om hvorfor forbrugerne køber dag-
ligvarer over nettet frem for i fysiske butikker, kan ses nedenfor i figur 2.1.2.1. 
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Figur 2.1.2.1. Hvorfor køber du dagligvarer over nettet frem for  
i fysiske butikker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* En forholdsvis stor del af forbrugerne har brugt svarkategorien ’andet’ i forbindelse med dette spørgs-
mål. Forbrugernes uddybende svar i denne forbindelse var dog ikke brugbare.  
Kilde: Forbrugerpanelsundersøgelse 21.-27. juni 2010. Baseret på 210 besvarelser. 
 

Faktorer, der knytter sig til bekvemmeligheden ved at handle hos e-
supermarkeder, har stor vægt. 39 pct. af de forbrugere, der har handlet hos e-
supermarkeder inden for det sidste år, anfører, at de køber dagligvarer over net-
tet frem for i fysiske butikker for at spare tid. 37 pct. foretrækker e-
supermarkeder, fordi det er bekvemt at kunne handle uanset tid og sted. Den 
fleksible levering fremhæves også af 18 pct. som en årsag til at handle hos e-
supermarkeder. 
 
Ønsket om bekvemmelighed er især højt blandt personer med en høj indkomst. 
Halvdelen (52 pct.) af de adspurgte e-supermarkedsbrugere med en indkomst 
over 700.000 kr. peger på dette hensyn. Samme svar gives af en fjerdedel (25 
pct.) af personer med en indkomst under 300.000 kr. og ca. en tredjedel (38 
pct.) af personer med en indkomst mellem 300.000 kr. og 699.999 kr. Det er li-
geledes især personer med en høj indkomst (68 pct.), der benytter e-
supermarkeder for at spare tid eller på grund af deres fleksible levering. Herud-
over er der en tendens til, at især yngre personer vægter hensynet til at spare tid 
i deres beslutning om e-supermarkeder. Ca. halvdelen (53 pct.) af de unge under 
30 år og halvdelen (47 pct.) af personer mellem 30 og 55 år, der har handlet hos 
e-supermarkeder, peger på denne faktor mod under en fjerdedel (24 pct.) af per-
soner over 55 år.  
 
E-supermarkedernes sortiment kan også spille en rolle for forbrugerens valg. 17 
pct. af e-supermarkedsbrugerne anfører, at e-supermarkedernes varesortiment 
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får dem til at købe dagligvarer over nettet. Dette forhold er af større betydning 
for de mandlige e-supermarkedsbrugere, idet 24 pct. af disse peger på sortimen-
tet over for 11 pct. af kvinder. Herudover er det især unge forbrugere (32 pct.), 
der lægger vægt på varesortimentet.    

2.1.3. Ikke-brugere af e-supermarkeder 
Undersøgelsen indikerer, at en vigtig del af forklaringen, på at mange forbrugere 
ikke benytter sig af e-supermarkeder, kan være manglende kendskab hertil. Så-
ledes anfører 43 pct. af de forbrugere, der ikke har benyttet sig af e-
supermarkeder, at de ikke har hørt om hverken de e-supermarkeder, som Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplistet, eller andre, som de selv har kunnet 
notere i spørgeskemaet. I denne gruppe er en vis overvægt af mænd, og tenden-
sen er herudover især udbredt i Syddanmark, hvor 54 pct. af forbrugerne ikke 
kender de navngivne e-supermarkeder. Størst kendskab er der i hovedstadsom-
rådet og på resten af Sjælland.   
 
Herudover indikerer undersøgelsen, at en række faktorer kunne få ikke-
brugerne til at handle hos eller overveje at handle hos e-supermarkeder. En 
samlet oversigt over disse faktorer kan ses i figuren nedenfor. 
 
Figur 2.1.3.1.: Hvad kunne få dig til at købe/overveje at købe dine  
dagligvarer i et e-supermarked? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*17 pct. af forbrugerne har svaret ’andet’ på dette spørgsmål. Blandt disse forbrugeres uddybende svar går 
visse faktorer igen. Således svarer 9 pct., at de slet ikke er interesserede i at handle hos e-supermarkeder. 
2 pct. svarer, at personlige forhold såsom sygdom eller handicap kunne få dem til at overveje at købe dag-
ligvarer i et e-supermarked.  
Kilde: Forbrugerpanelsundersøgelse 21.-27. juni 2010. Baseret på 1.942 besvarelser. 
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Omkostningerne ved at handle hos e-supermarkeder er et vigtigt element, hvis 
flere forbrugere skal overveje at handle dagligvarer hos e-supermarkederne frem 
for i fysiske butikker. Næsten halvdelen (48 pct.) af de forbrugere, der ikke har 
handlet hos et e-supermarked, ville overveje denne type indkøb, hvis varerne var 
billigere end i fysiske butikker og ca. en fjerdedel (24 pct.) ville overveje det, hvis 
varernes pris svarede til priser i fysiske butikker.  
 
En fjerdedel ville overveje e-supermarkeder, hvis leveringsomkostningerne var 
lavere end dem, der tilbydes nu. Det er især blandt unge forbrugere, at ønsket 
om varer til samme eller lavere priser end i de fysiske butikker samt lavere leve-
ringsomkostninger er udtalt. Herudover er det i særlig grad et ønske blandt per-
soner med en videregående uddannelse, at varernes priser svarer til priserne i de 
fysiske butikker. Endelig er der en overvægt blandt mænd, der ville overveje at 
handle hos e-supermarkeder, hvis varerne var billigere end i de fysiske butikker.  
 
Omstændigheder omkring levering har også betydning for ikke-brugerne. 36 pct. 
af forbrugere, der ikke har benyttet sig af e-supermarkeder, anfører, at de vil 
overveje køb af dagligvarer hos e-supermarkeder, såfremt de kan vide præcis, 
hvornår varerne bliver leveret. 32 pct. ville overveje at bruge e-supermarkeder, 
hvis der var mulighed for levering uden for arbejdstiden.  
 
Det er især i hovedstadsområdet, at ønsket om at vide præcis hvornår varerne 
bliver leveret, og ønsket om levering uden for arbejdstiden er udbredt. Herud-
over er det især de unge forbrugere, der lægger vægt på disse hensyn. Der er en 
overvægt af personer med en videregående uddannelse, der ønsker at kende det 
præcise leveringstidspunkt. Endelig er der en overvægt blandt mænd og perso-
ner med en høj indkomst, der ønsker få varer leveret uden for arbejdstiden.   
 
Endnu et element, der kan have betydning for ikke-brugeres interesse for e-
supermarkeder, er varernes kvalitet. Ca. en fjerdedel (23 pct.) af de adspurgte 
anfører, at de ville overveje at handle hos e-supermarkeder, såfremt varerne var 
mere friske end i de fysiske butikker. Dette synspunkt er især udbredt i hoved-
stadsområdet og Midtjylland, mens nordjyder i mindre grad lægger vægt herpå. 
Herudover er det især forbrugere under 55 år og forbrugere med en videregåen-
de uddannelse, der ville overveje at handle hos e-supermarkeder, hvis de bød på 
mere friske varer end i de fysiske butikker.    
 
Sidst er der visse demografiske variationer, når det kommer til en række andre 
hensyn. Blandt andet ville flere økologiske produkter end e-supermarkederne 
tilbyder på nuværende tidspunkt især få flere kvinder, flere personer med en vi-
deregående uddannelse og flere beboere i hovedstadsområdet til at overveje at 
handle hos e-supermarkeder. Herudover er der en overvægt blandt forbrugere 
over 55 år, der vurderer, at de ville overveje at handle hos e-supermarkeder, så-
fremt der var større sikkerhed ved at handle over nettet.  
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2.1.4. Forbrugernes erfaringer med e-supermarkeder 
De forbrugere, der har benyttet sig af e-supermarkeder, er forholdsvist tilfredse 
med de forhold, der har præget handlen. Således er den gennemsnitlige andel af 
utilfredse forbrugere på ni udvalgte parametre 3 pct., mens 47 pct. er tilfredse og 
14 pct. hverken er tilfredse eller utilfredse.  
 
Figur 2.1.4.1. E-supermarkedsforhold – tilfredshed blandt forbrugere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Forbrugerpanelsundersøgelse 21.-27. juni 2010. Baseret på 210 besvarelser.  

 
Utilfredsheden er størst, når det kommer til prisen for levering. 9 pct. af forbru-
gerne markerer en utilfredshed med dette forhold. Der er herudover en vis util-
fredshed at spore, når det kommer til antallet af daglige leveringstidspunkter og 
udbuddet af varer (begge 4 pct.) 
 
Tilfredsheden er højest med hensyn til levering af korrekte varer (66 pct.) og 
overholdelse af leveringstider (65 pct.). Herudover er der en høj tilfredshed med 
udbuddet af varer (57 pct.) og prisen for levering (51 pct.).  
 
Med hensyn til e-supermarkedernes udbud af varer og leveringspris er der såle-
des en forholdsvis stor gruppe af forbrugere, der er tilfredse, men også en række 
af forbrugere der er utilfredse. Dette kan skyldes, at forbrugerne har forskellige 
erfaringer med e-supermarkeder eller variation i forbrugernes forventninger.  
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2.1.5. Delkonklusion 
Visse mønstre går på tværs af resultaterne af forbrugerpanelsundersøgelsen. Så-
ledes er det spørgsmålet om praktiske forhold ved leveringen og priser, der især 
er af betydning for forbrugernes valg eller fravalg af e-supermarkeder. Brugere 
af e-supermarkeder peger især på de praktiske forhold, herunder at de kan spare 
tid, at det er bekvemt at handle hvor og når som helst, og at leveringen er fleksi-
bel, når de skal forklare, hvorfor de har valgt et e-supermarked. Samtidig er der 
en vis utilfredshed blandt disse brugere angående prisen for leveringen. 
  
For personer, der ikke benytter sig af e-supermarkeder, er det især prismæssige 
forhold, der ville få dem til at overveje at benytte sig af e-supermarkeder. Her-
udover kunne det øge deres interesse, hvis handlen var mere praktisk og fleksi-
bel. Overordnet set tyder dette på, at der for den enkelte forbruger er tale om en 
afvejning af, hvor bekvemt og praktisk man anser handlen hos e-supermarkeder 
for at være, over for hvor meget man er villig til at betale.   
 
Der er også en række andre faktorer på spil. Således er e-supermarkedernes va-
reudbud en bevæggrund for at handle her blandt en del forbrugere. Blandt årsa-
gerne til ikke at handle hos e-supermarkeder er manglende kendskab af betyd-
ning, idet op mod halvdelen af de forbrugere, der ikke har handlet hos e-
supermarkeder, ikke har hørt om hverken de e-supermarkeder, der indgår i un-
dersøgelsen eller andre.       
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2.2. Handelsvilkår 
En indsamling af data angående e-supermarkedernes handelsvilkår og lignende 
har dannet basis for følgende gennemgang af de enkelte e-supermarkeders han-
delsvilkår. Der indgår ti e-supermarkeder i undersøgelsen, som er markedsdæk-
kende.1 
 
Gennemgangen indeholder parametre, der forventes at være af betydning for 
den enkelte forbrugers valg af e-supermarked:  
� e-supermarkedernes leveringsområder, -perioder og -frekvenser 
� bestillings- og afbestillingsfrister 
� sortiment  
� procedure ved udsolgte varer  
� omkostninger ved levering  
� mulighed for omlevering  
� reklamationsregler 
� muligheder for at indlevere pant 
� betalingsformer 
� supportmuligheder  

2.2.1. Leveringsområde 
Ingen af e-supermarkederne tilbyder at levere overalt i landet, men tre e-
supermarkeder kommer tæt på.2 En række e-supermarkeder leverer til en ud-
valgt del af landet fokuseret omkring en enkelt region eller et mindre område. 
Således leverer tre e-supermarkeder i varierende omfang på Sjælland,3 tre e-
supermarkeder har specialiseret sig i leveringer i Jyllandsområdet,4 og et enkelt 
e-supermarked leverer kun på Fyn.5 
 
Det varierer fra e-supermarked til e-supermarked, i hvilke lokalområder levering 
er mulig. Med undtagelse af Indkøbslisten.dk, hvis leveringsområde er klart af-
grænset til Odense Kommune og Superbest.dk, hvis leveringsområde er klart af-
grænset til fastlandet og brofaste øer, vil det i mange situationer være nødven-
digt for en forbruger at undersøge, hvorvidt det enkelte e-supermarked leverer 
til netop dennes lokalområde. Mange af e-supermarkederne har en service, hvor 
det er muligt at indtaste sit postnummer og undersøge, hvorvidt e-
supermarkedet leverer i det postnummer, hvor man bor. Alternativt er det mu-
ligt at se en fuldstændig liste over de postnumre, der leveres i. Hos Shopon-
job.dk er det nødvendigt at oprette sig som bruger for at få adgang til disse op-
lysninger.  

                                                   
1 Torvet.dk, Superbest.dk, Sartorvet.com, Shoponjob.dk, Telebudet.dk, Supervare.dk, Jyskvareudbring-
ning.dk, Ricewood.dk, Osuma.dk og Indkøbslisten.dk. For yderligere information se bilag 1.  
2 Disse er: Sartovet.com (der leverer til ”Sjælland, Fyn, visse øer og dele af Jylland”), Superbest.dk (”Fast-
landet og alle brofaste øer”) og Torvet.dk (”Næsten hele landet”) 
3 Shoponjob.dk (leverer på det meste af Sjælland), Supervare.dk (Storkøbenhavn) og Telebudet.dk (Kø-
benhavn og omegn og visse andre dele af Sjælland) 
4 Jyskvareudbringning.dk (leverer i Århus og omegn, Vejle, Skanderborg m.fl.), Osuma.dk (Århus og om-
egn, Skanderborg) og Ricewood.dk (Århus og opland) 
5 Indkøbslisten.dk (der leverer i Odense Kommune).  
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2.2.2. Leveringsperioder 
Det er forskelligt hvilke leveringsmetoder, e-supermarkederne benytter sig af. 
Det varierer, hvor snæver en tidsperiode leveringen foregår indenfor, hvorvidt 
det er muligt at vælge mellem forskellige tidsrum for leveringen i løbet af en le-
veringsdag, og hvorvidt leveringen foregår personligt, eller varerne leveres på le-
veringsadressen. 
 
Det typiske er, at levering i kortere perioder er knyttet sammen med personlig 
levering, mens levering i længere perioder er knyttet til levering af varer på 
adressen. Der er dog også alternative muligheder. De enkelte e-supermarkeders 
løsninger kan ses i tabellen nedenfor. 
 

Tabel 2.2.2.1. Levering 

E-supermarked 
Leverings-
periode, længde 

Leverings-
periode, type 

Leverings-
metode 

Indkøbslisten.dk Kort Valgmuligheder Personlig 

Jyskvareudbringning.dk Kort Valgmuligheder Personlig/ved 
døren 

Osuma.dk Mellem Valgmuligheder Personlig/ved 
døren 

Ricewood.dk Kort Valgmuligheder Personlig /ved 
døren 

Sartorvet.dk Lang Fastlagt Ved døren 

Shoponjob.dk1 Kort Fastlagt  Personlig / ved 
døren 

Superbest.dk Mellem Fastlagt Ved døren 

Supervare.dk Mellem  Valgmuligheder Personlig 

Telebudet.dk Kort  Valgmuligheder Personlig/ved 
døren 

Torvet.dk2 Lang  Fastlagt Ved døren 

 
Leveringsperioden, længde: Kort: 3 timer og derunder, Mellem: 3-6 timer, Lang: 6 timer og derover. 
Fastlægges efter den længste af perioderne, ved e-supermarkeder med leveringstidsrum af forskellig stør-
relse. 
Leveringsperiode, type: Der skelnes mellem, at forbrugeren har flere valgmuligheder for tidsperioder i 
løbet af en leveringsdag, eller at der er en fastlagt leveringsperiode i løbet af en leveringsdag.  
Leveringsmetode: Der skelnes mellem personlig levering, hvor kunden skal være hjemme på leverings-
tidspunktet, levering på leveringsadressen og en løsning hvor kunden selv kan vælge mellem de to meto-
der.  
1Shoponjob.dk har ændret handelsvilkår efter dataindsamlingstidspunktet. Ifølge de nye handelsvilkår 
falder leveringsperioden også under kategorien kort, mens det nu er muligt at vælge mellem leveringspe-
rioder.   
2 Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   

 
Superbest.dk og Jyskvareudbringning.dk tilbyder i forbindelse med leveringen 
at fremsende besked pr. sms/e-mail med et mere præcist leveringstidspunkt.  
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2.2.3. Leveringsfrekvens 
Leveringsfrekvensen, defineret som antal leveringsmuligheder i løbet af en uge, 
varierer fra e-supermarked til e-supermarked. Da leveringsfrekvensen for det 
enkelte e-supermarked endvidere varierer fra lokalområde til lokalområde, fo-
kuseres der i tabel 2.2.3.1. på den minimale og maksimale leveringsfrekvens for 
det enkelte e-supermarked.  
 
Tabel 2.2.3.1. Leveringsfrekvenser 

E-supermarked Leveringsfrekvens (min. - maks.) 

Ricewood.dk 20 leveringer om ugen 

Indkøbslisten.dk 17 leveringer om ugen 

Osuma.dk 10 leveringer om ugen 

Supervare.dk 6-12 leveringer om ugen 

Superbest.dk 5 leveringer om ugen 

Shoponjob.dk1 4 leveringer om ugen 

Telebudet.dk 2-14 leveringer om ugen 

Jyskvareudbringning.dk 1-24 leveringer om ugen 

Sartorvet.dk 1-6 leveringer om ugen 

Torvet.dk2 1-4 leveringer om ugen 

 
Der tages udgangspunkt i en uge uden helligdage og lignende.  
1Shoponjob.dk har ændret handelsvilkår efter dataindsamlingstidspunktet. Ifølge de nye handelsvilkår er 
der otte leveringer om ugen.  
2Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   
 

 

Det varierer endvidere fra e-supermarked til e-supermarked på hvilket tids-
punkt/hvilke tidspunkter af dagen, det er muligt at få leveret varer. De enkelte e-
supermarkeders leveringsperioder kan ses i tabel 2.2.3.2. 
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Tabel 2.2.3.2. E-supermarkeders leveringstidspunkter 

E-supermarked 
For-
middag 

Efter-
middag Aften Nat 

Længere 
perioder 

Ricewood.dk  X X   

Indkøbslisten.dk X X X   

Osuma.dk  X X   

Supervare.dk X X X   

Superbest.dk     X 

Shoponjob.dk1 X X    

Telebudet.dk X X X   

Jyskvareudbringning.dk X X X   

Sartorvet.dk     X 

Torvet.dk2    X  

 
De markerede felter er tidspunkter, hvor leveringen er begrænset til visse områder eller ugedage. 
1Shoponjob.dk har ændret handelsvilkår efter dataindsamlingstidspunktet. Ifølge de nye handelsvilkår er 
der levering formiddag og eftermiddag. 
2Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   
 
 

Endelig varierer det, på hvilke ugedage det er muligt at få leveret varer. Fem af 
e-supermarkederne tilbyder daglig levering i hele det område, som de leverer 
til.6 Et enkelt e-supermarked leverer fire faste dage ugentligt.7 For de øvrige fire 
e-supermarkeder varierer det fra område til område hvilke dage, der leveres.8 
Ved disse e-supermarkeder kan man som forbruger på forhånd undersøge, hvil-
ke dage der leveres varer i det enkelte område.  

2.2.4. Seneste bestilling i forhold til levering 
Det varierer fra e-supermarked til e-supermarked, i hvor god tid forbrugeren 
skal bestille en levering. Antallet af timer, en levering skal bestilles før leverings-
tidspunktet, varierer fra to timer, hvilket tilbydes hos Telebudet.dk, og til 72 ti-
mer (tre døgn) ved Ricewood.dk.9  
 

                                                   
6 Indkøbslisten.dk, Osuma.dk, Ricewood.dk, Superbest.dk og Supervare.dk. 
7 Shoponjob.dk.  
8 Jyskvareudbringning.dk, Sartorvet.dk, Telebudet.dk og Torvet.dk. 
9 Da e-supermarkederne typisk benytter den samme bestillingsfrist for alle leveringer i løbet af en dag, 
men leveringerne er knyttet til forskellige tidspunkter, vil der ofte være variation, når det kommer til, 
hvor lang tid før leveringstidspunktet bestillingsfristen er. Der fokuseres her på den korteste periode, der 
tilbydes.  
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E-supermarkeder med bestillingsfrist 12 timer eller derunder før levering: 
� Telebudet.dk (to timer) 
� Osuma.dk (tre timer) 
� Shoponjob.dk (seks timer)10 
 
E-supermarkeder med en bestillingsfrist på 12-24 timer før levering: 
� Superbest.dk (16 timer) 
� Jyskvareudbringning.dk (17 timer) 
� Indkøbslisten.dk (19 timer) 
� Supervare.dk (21 timer) 
� E-supermarkeder med en bestillingsfrist på over 24 timer før levering: 
� Torvet.dk (34 timer)11 
� Sartovet.com (41 timer) 
� Ricewood.dk (72 timer) 
 
De fleste e-supermarkeder oplyser deres bestillingsfrister på deres hjemmesider. 
Som undtagelse har det dog været nødvendigt at tage kontakt til Sartovet.com og 
Supervare.dk for at blive oplyst herom.  

2.2.5. Mulighed for afbestilling 
En del e-supermarkeder (seks ud af de 10 i undersøgelsen) oplyser ikke på deres 
hjemmesider, hvorvidt og under hvilke vilkår det er muligt at afbestille varer.12 
Nærmere adspurgt oplyser alle e-supermarkederne, at det er muligt at afbestille 
varer. E-supermarkedernes afbestillingsfrister er præget af forholdsvis stor vari-
ation, når det kommer til, hvor mange timer før leveringstidspunktet afbestilling 
er mulig. De enkelte e-supermarkeders afbestillingsfrister er som følger:13 
 
E-supermarkeder med en afbestillingsfrist: 
- på seks timer og derunder før leveringstidspunktet: 
� Supervare.dk (Seneste afbestilling på tidspunktet for levering) 
� Jyskvareudbringning.dk (en time før levering) 
� Telebudet.dk (seks timer før levering) 
 
- mellem seks og 12 timer før leveringstidspunktet: 
� Osuma.dk (syv timer før levering) 
� Torvet.dk (mellem seks og 10 timer før levering)14 

                                                   
10 Shoponjob.dk har ændret handelsbetingelser efter dataindsamlingen. Inden for rammen af de nye han-
delsbetingelser er fristen for bestilling 18 timer før levering.  Den nye leveringsfrist hører således til i stør-
relsesordenen 12-24 timer før levering.  
11 Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. 
12 Dette gør sig gældende for Indkøbslisten.dk, Jyskvareudbringning.dk, Shoponjob.dk, Superbest.dk, Su-
pervare.dk og Torvet.dk. 
13 Blandt mange e-supermarkeder benyttes samme afbestillingstidspunkt for alle leveringer til en dag. Da 
leveringerne kan bestilles til forskellige tidspunkter, varierer afbestillingsfristen således fra leveringstids-
punkt til leveringstidspunkt. Der er taget udgangspunkt i det senest mulige afbestillingstidspunkt hos 
hvert enkelt e-supermarked. Det vil således være nødvendigt for den enkelte forbruger at undersøge den 
konkrete afbestillingsfrist for et specifikt leveringstidspunkt nærmere. 
14 E-supermarkedet var ikke i stand til at fastsætte en mere specifik afbestillingsfrist. Herudover er Tor-
vet.dk siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk Det er ikke klar-
lagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringerne i handelsvilkårene.   
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- mellem 12 og 18 timer før leveringstidspunktet: 
� Shoponjob.dk (15 timer før levering) 
� Superbest.dk (16 timer før levering) 
 
- mellem 18 og 24 timer før leveringstidspunktet: 
� Indkøbslisten.dk (19 timer før levering) 
 
- over 24 timer før leveringstidspunktet: 
� Sartorvet.com (41 timer før levering) 
� Ricewood.dk (96 timer før levering) 
 
2.2.6. Sortiment 
E-supermarkederne varierer ligeledes fra hinanden, når det kommer til varesor-
timent. Det bredeste udvalg findes hos Osuma.dk med gennemsnitligt 10 for-
skellige varer inden for en kategori. Det smalleste sortiment ses hos Indkøbsli-
sten.dk, der gennemsnitligt tilbyder fire forskellige varer.  
 
Tabel 2.2.6.1. Sortiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varesortimentet er blevet sammenlignet ud fra den standardkurv, der til brug for mysteryshoppingen er 
blevet udarbejdet på baggrund af Forbrugerundersøgelsen 2007 fra Danmarks Statistik. Se bilag 1 for 
yderligere oplysninger. Således er det blevet optalt, hvor mange valgmuligheder den enkelte forbruger har 
inden for en række kategorier og gennemsnittet beregnet som indikator for hvor bredt et sortiment af va-
rer det enkelte e-supermarked fører.   
Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   
 

2.2.7. Udsolgte varer 
I tilfælde hvor en bestilt vare er udsolgt, har e-supermarkederne forskellige pro-
cedurer. En udbredt løsning er, at forbrugeren selv vælger, om varen skal udgå 
eller erstattes. Dette er proceduren for fem af de 10 e-supermarkeder. Fire e-
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supermarkeder bruger erstatningsvarer, såfremt det er muligt. Hos et enkelt e-
supermarked udgår varen af bestillingen. 
 
Halvdelen af e-supermarkederne har taget konkret stilling til denne problemstil-
ling i deres handelsbetingelser, mens den anden halvdel (markeret med * i ne-
denstående tabel) har oplyst nedenstående oplysninger ved et uddybende tele-
foninterview.  
 

Tabel 2.2.7.1. Udsolgte varer 

E-supermarked Løsning ved udsolgte varer 

Indkøbslisten.dk* Kunden vælger om udsolgte varer skal erstattes 
eller udgå 

Jyskvareudbringning.dk* Udsolgte varer erstattes 

Osuma.dk Udsolgte varer erstattes  

Ricewood.dk* Udsolgte varer erstattes 

Sartorvet.dk Udsolgte varer udgår 

Shoponjob.dk Udsolgte varer erstattes 

Superbest.dk Kunden vælger om udsolgte varer skal erstattes 
eller udgå 

Supervare.dk* Kunden vælger om udsolgte varer skal erstattes 
eller udgå 

Telebudet.dk* Kunden vælger om udsolgte varer skal erstattes 
eller udgå 

Torvet.dk1 Kunden vælger om udsolgte varer skal erstattes 
eller udgå 

 

1Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   

2.2.8. Leveringsgebyr, bestillingsminimum  
og emballageafgift 
Oven i prisen for varerne kommer typisk et leveringsgebyr, der varierer fra e-
supermarked til e-supermarked. Nogle e-supermarkeder tager endvidere beta-
ling eller pant for den emballage, varerne pakkes i.  
 
Hos et enkelt e-supermarked – Ricewood.dk – skal der handles for minimum 
500 kr. for at gennemføre et køb. Hos de øvrige e-supermarkeder er det muligt 
at handle for et hvilket som helst beløb. Hos nogle e-supermarkeder afhænger 
prisen for levering af det beløb, der er indkøbt varer for, ligesom leveringsprisen 
kan variere med område og leveringstidspunkt. Nedenfor er opført det minimale 
og maksimale leveringsgebyr samt prisen for emballage.  
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Tabel 2.2.8.1. Leveringsgebyr og emballagepris 

E-supermarked   Leveringsgebyr Emballagepris 

Indkøbslisten.dk 0-40 kr. 0 kr. 

Jyskvareudbringning.dk 25-48 kr. 0 kr. 

Osuma.dk 19-69 kr. 10 kr. 

Ricewood.dk 0 kr. 0 kr. 

Sartorvet.dk 37,50 kr. 20 kr.1 

Shoponjob.dk 65 kr. 0 kr. 

Superbest.dk 49 kr. 3 kr. 

Supervare.dk 49-119 kr.2 0 kr. 

Telebudet.dk 70-100 kr. 0 kr. 

Torvet.dk3 0-59 kr. 0 kr. 

 

 

1Betalingen for emballage har form af pant, der kan fratrækkes ved senere leveringer, hvis kasserne leve-
res tilbage.  
2Efter skæringstidspunktet for dataindsamlingen (9/7 2010) har Supervare.dk ændret prisen for levering 
til 69-99 kr.  
3Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringer i handelsvilkårene.   

 
 

Prisen varierer fra gratis levering – hvilket dog kun er tilfældet ved forholdsvis 
store køb – til 119 kr., den maksimale pris hos supervare.dk.  
 
De fleste e-supermarkeder har ikke en særskilt pris for emballage, men blandt de 
der har, ligger prisen på 20 kr. og nedefter. Prisen er højest hos Sartovet.com, 
der dog tilbyder pantafregning af kassernes pris ved fremtidige køb.   

2.2.9. Mulighed for omlevering 
Blandt de e-supermarkeder, der enten kun leverer personligt til forbrugeren el-
ler giver mulighed for, at forbrugeren kan vælge personlig levering, tilbyder e-
supermarkederne typisk omlevering, i tilfælde af at forbrugeren alligevel er for-
hindret i at være til stede på leveringstidspunktet. I de fleste tilfælde er der knyt-
tet et gebyr, der svarer til det oprindelige leveringsgebyr, til denne ydelse.15 Visse 
e-supermarkeder tilbyder denne ydelse vederlagsfrit.16  

2.2.10. Reklamation og fortrydelse 
I det omfang e-supermarkederne forholder sig til forbrugernes reklamationsret i 
deres handelsbetingelser, er den typiske formulering, at reklamation skal foreta-

                                                   
15 Dette er tilfældet ved Osuma.dk, Indkøbslisten.dk, Jyskvareudbringning.dk og Supervare.dk. 
16 Disse er Ricewood.dk, Shoponjob.dk og Telebudet.dk (ved sidstnævnte e-supermarked kan der dog bli-
ve tale om et gebyr i særlige tilfælde). 
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ges så hurtigt som muligt.17 Ét e-supermarked henviser til dansk lovgivning,18 og 
ét har fastsat en specifik frist.19  
 
De fleste e-supermarkeder, der forholder sig til fortrydelsesret, fremhæver, at 
fortrydelsesretten ikke udstrækkes til varer til brug for husholdningens løbende 
forbrug. Flere e-supermarkeder fremfører, at de yder fuld returret på øvrige va-
rer.20 Shoponjob.dk referer til dansk lovgivning, og Telebudet.dk anfører, at for-
trydelse kan ske inden for rimelig tid. Indkøbslisten.dk anfører ikke noget i han-
delsbetingelserne angående fortrydelsesret.  
 
E-supermarkedernes handelsbetingelser indikerer ikke afvigelser fra de rettig-
heder, som lovgivningen sikrer forbrugerne med hensyn til reklamation og for-
trydelse, og handelsbetingelserne er på disse punkter forholdsvis ens fra e-
supermarked til e-supermarked.   

2.2.11. Pant 
De fleste e-supermarkeder tilbyder at afhente pant (fra tomme flasker og lignen-
de) ved leveringen af varer – visse e-supermarkeder mod gebyr. Nedenstående 
tabel opsummerer, hvorvidt det enkelte e-supermarked tilbyder denne ydelse og 
til hvilken pris.  

 
Tabel 2.2.11.1. Pant 

E-supermarked  Afhenter pant Gebyr 

Indkøbslisten.dk Ja 50 øre pr. flaske 

Jyskvareudbringning.dk Ja 0 kr. 

Osuma.dk Ja 0 kr.   

Ricewood.dk Nej  

Sartorvet.dk Ja 0 kr. 

Shoponjob.dk Ja, efter aftale 25 pct. 

Superbest.dk Nej  

Supervare.dk Ja, efter aftale 0 kr. 

Telebudet.dk Ja, efter aftale 0 kr. 

Torvet.dk1 Ja 0 kr. 

 

1 Torvet.dk er siden undersøgelsen blevet overtaget af Irma og bærer nu navnet Irmatorvet.dk. Det er ikke 
klarlagt, hvorvidt overtagelsen har medført ændringerne i handelsvilkårene.   
 

                                                   
17 Dette er tilfældet ved Jyskvareudbringning.dk, Osuma.dk, Ricewood.dk, Shoponjob.dk, Superbest.dk, 
Supervare.dk, Telebudet.dk og Torvet.dk. 
18 Indkøbslisten.dk. 
19 Sartovet.com (senest tre dage fra levering).  
20 Disse e-supermarkeder er Jyskvareudbringning.dk, Osuma.dk, Ricewood.dk, Sartorvet.com., Super-
best.dk, Supervare.dk og Torvet.dk. 
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2.2.12. Betalingsformer 
Det typiske system for betaling af e-supermarkedsvarer er med betalingskort i 
forbindelse med bestillingen. Der er variation fra e-supermarked til e-
supermarked med hensyn til, hvilke betalingsformer det er muligt at benytte. 
Blandt visse e-supermarkeder er det kun muligt at betale med Dankort og Vi-
sa/Dankort.21 En række e-supermarkeder giver mulighed for at betale med et 
bredere udsnit af betalingskort.22 
  
Hos to e-supermarkeder er det ikke muligt at betale online: Indkøbslisten.dk og 
Telebudet.dk. Her betaler forbrugeren i stedet ved leveringen eller efterfølgende 
pengeoverførsel. Indkøbslisten.dk bruger kun kontant betaling. Hos Telebu-
det.dk kan betalingen ske kontant, ved Dankort eller check. Det tilbydes herud-
over at opføre en PBS-aftale, hvis man fortsætter som kunde. Jyskvareudbring-
ning.dk, Ricewood.dk og Torvet.dk tilbyder ligeledes at oprette en PBS-aftale.  

2.2.13. Supportmuligheder  
Typisk tilbyder e-supermarkederne support via telefon eller e-mail. Herudover 
har to e-supermarkeder en FAQ-rubrik på deres hjemmeside.23 Variationen mel-
lem e-supermarkederne er begrænset på dette område.  

2.2.14. Delkonklusion 
Til en vis udstrækning ligner e-supermarkedernes handelsvilkår og de øvrige 
rammer omkring handlen hinanden. På en række områder, der kan anses som 
værende af interesse for den enkelte forbruger i forbindelse med et valg eller fra-
valg af de enkelte e-supermarkeder, er der forskelle.  
 
Det varierer fra e-supermarked til e-supermarked i hvilket område, der leveres, 
på hvilke tidspunkter og med hvilken frekvens ligesom det varierer, hvorledes 
selve leveringen foregår. Det overordnede mønster er, at e-supermarkederne 
grundlæggende deler sig i to grupper: E-supermarkeder med korte eller mellem-
lange leveringstidsrum, der leverer forholdsvis ofte, og e-supermarkeder med 
lange leveringstidsrum, der leverer mere sjældent. Den første gruppe er den 
største.24 Disse e-supermarkeder leverer alle i perioder, der er under seks timer 
lange og har minimum fire ugentlige leveringer. I den anden gruppe findes Tor-
vet.dk og Sartorvet.com. Disse e-supermarkeder leverer i længere perioder end 
seks timer og relativt sjældent. Fra disse e-supermarkeder leveres varerne typisk 
til hoveddøren. Uden for mønstret falder to e-supermarkeder,25 der begge leve-
rer i forholdsvis korte, sjældne perioder.  
 
Ligeledes er e-supermarkederne forskellige, når det kommer til den fleksibilitet, 
forbrugerne mødes med i forbindelse med bestilling og afbestilling. Visse e-
supermarkeder er præget af en ret høj fleksibilitet, både når det kommer til be-

                                                   
21 Dette er tilfældet ved Jyskvareudbringning.dk, Ricewood.dk, Sartorvet.com, Supervare.dk. og Tor-
vet.dk. 
22 Disse er Osuma.dk, Shoponjob.dk og Superbest.dk. 
23 Osuma.dk og Superbest.dk. 
24 Her findes Indkøbslisten.dk, Osuma.dk, Ricewood.dk, Shoponjob.dk, Superbest.dk og Supervare.dk. 
25 Jyskvareudbringning.dk og Telebudet.dk. 
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stilling og afbestilling.26 I modsætning hertil står to e-supermarkeder,27 der beg-
ge har forholdsvis ufleksible muligheder for bestilling og afbestilling, da disse 
skal ske over 24 timer før leveringstidspunktet. De øvrige e-supermarkeder pla-
cerer sig imellem disse to grupper.   
 
Herudover varierer e-supermarkederne fra hinanden på en række punkter. Med 
hensyn til e-supermarkedernes regler omkring reklamation og fortrydelse samt 
de supportmuligheder, de tilbyder forbrugerne, er variationen imellem dem be-
grænset. E-supermarkedernes handelsvilkår indikerer ikke afvigelser fra de ret-
tigheder, som lovgivningen sikrer forbrugerne med hensyn til reklamation og 
fortrydelse.  

2.3. Test af e-supermarkeders varer og ydelser 
E-supermarkederne adskiller sig som nævnt ovenfor på en række områder inden 
for rammen af handelsvilkår og lignende. Spørgsmålet er herefter, om der også er 
variation e-supermarkederne imellem, når det kommer til kvaliteten af e-
supermarkedernes faktiske levering. I de følgende afsnit gennemgås resultaterne 
af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens test af en række e-supermarkeder med 
fokus på henholdsvis kvalitet, pris og levering. Testen omfatter tre prøvekøb hos 
hvert af de e-supermarkeder, der leverer i henholdsvis København og Silkeborg. I 
alt indgår 27 prøvekøb i testen. Yderligere beskrivelse af metode kan ses i bilag 1.   

2.3.1. Kvalitet 
Der er foretaget to vurderinger af de leverede varers kvalitet: Holdbarhed og 
stand.  
 
Varernes holdbarhed er målt som antal dage, varen ifølge sidste holdbarhedsda-
to kan holde sig fra leveringsdagen. Målingen er foretaget for en række varer i 
undersøgelsen, såsom mælk og hakket oksekød, der er mærket med sidste hold-
barhed (se metodebilag for yderligere oplysninger). Dernæst er gennemsnittet 
udregnet for hvert e-supermarkeds tre leveringer. 
 
Den gennemsnitlige holdbarhed for alle varer, der indgår i vurderingen er 8,6 
dage. Ét e-supermarked leverede varer med en gennemsnitlig holdbarhed på 
10,1 dag. Et andet leverede varer med en gennemsnitlig holdbarhed på 7 dage. 
Dette e-supermarked leverede ved alle tre prøvekøb varer, der havde overskredet 
sidste holdbarhedsdatodato. De øvrige e-supermarkeder i testen placerer sig 
imellem disse.  
 
Varernes stand er et mål for en række varers kvalitet ved leveringen. Vurderin-
gen er foretaget for varegrupper som frugt og grønt, der ikke er påtrykt en sidste 
holdbarhedsdato. Varerne er vurderet på en skala fra 1 til 3, hvor 1 beskriver fri-
ske og uskadede varer. Der blev leveret én vare til vurderingen 3 (ikke friske eller 

                                                   
26 Det drejer sig om Jyskvareudbringning.dk, Osuma.dk, Supervare.dk, og Telebudet.dk. 
27 Ricewood.dk og Sartovet.com. 



 22 

beskadigede varer) i løbet af testen, og e-supermarkederne opnåede gennem-
snitlige vurderinger mellem 1,1 og 1,6.  
 
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at mange e-supermarkeder tilbyder 
refundering af dårlige eller skadede leverede varer. Dette forhold er ikke yderli-
gere inddraget i undersøgelsen. 

2.3.2. Pris 
Prisen for at handle hos et e-supermarked afhænger såvel af prisen for varerne, 
prisen for levering og eventuelt for emballage. Hos visse e-supermarkeder varie-
rer leveringsprisen efter område, leveringstidspunkt og leveringens størrelse.  
 
Den bestilte ”standardkasse” (se bilag 1 for beskrivelse af en standardkasse) ko-
ster mellem 312,08 kr. og 385,91 kr. hos de testede e-supermarkeder. Gennem-
snitsprisen er 336,90 kr.28 
 
Prisen for levering varierer fra 52 kr. til 112,33 kr. per levering. Den gennemsnit-
lige leveringspris for de 27 prøvekøb i testen er 68,70 kr.  
 
Testen viser, at e-supermarkedet med de dyreste varepriser har det laveste leve-
ringsgebyr, mens e-supermarkedet med den laveste varepris tager den højeste 
pris for levering. Begge placerer sig i toppen med den højeste samlede pris for 
prøvekøb, henholdsvis 437,91 kr. og 424,42 kr.  
 
Den laveste samlede pris er 395,62 kr., men seks e-supermarkeder har en samlet 
pris under 400 kr. Den gennemsnitlige samlede pris er 405,61 kr. 
 
Der forekommer således forholdsvis store prisforskelle på varer og levering, 
mens de samlede omkostninger for testens prøvekøb varierer i mindre omfang.  

2.3.3. Levering  
Parameteren levering er fordelt på tre underparametre, der alle omhandler i 
hvilket omfang e-supermarkedet leverer de korrekte varer. De tre underpara-
metre er præcision, erstatningsvarer og udeblevne varer.  
 
Præcision defineres som den andel af de bestilte varer, der leveres som bestilt 
(med hensyn til mærke, omfang og pris) og altså hverken udgår eller erstattes. 
Testen viser, at de fleste e-supermarkeder leverer de bestilte varer: Fem ud af ni 
testede e-supermarkeder leverer 95 pct. eller flere korrekte varer. Et enkelt e-
supermarked skiller sig negativt ud, idet de i testen har en leveringspræcision på 
55 pct. Dette skyldes primært, at en bestilling udeblev. Gennemsnitligt leverer e-
supermarkederne 87 pct. korrekte varer.  
 

                                                   
28 Der er så vidt muligt indkøbt de samme varer fra alle e-supermarkeder i testen. I de tilfælde  
hvor det ikke har været muligt at bestille varer i det ønskede omfang, er prisen omregnet.  
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I tilfælde hvor e-supermarkederne har erstattet varer, fx fordi den bestilte vare 
er udsolgt, er det vurderet, i hvor høj grad erstatningsvaren stemmer overens 
med den oprindelig bestilte vare. I 27 prøvekøb blev der i alt leveret 49 erstat-
ningsvarer. Resultaterne af testen viser, at de fleste erstatningsvarer i om-
fang/vægt og type svarer til den oprindelig bestilte vare. I 11 tilfælde modtog 
prøvekøberen varer af samme type, men af mindre omfang/vægt end bestilt.  
 
Endelig er udeblevne varer taget i betragtning. Seks e-supermarkeder havde in-
gen udeblevne varer i de tre prøvekøb, ét e-supermarked havde en enkelt ude-
blevet vare, mens to e-supermarkeder havde flere tilfælde af varer, der ikke blev 
leveret som bestilt eller erstattet med tilsvarende vare. Som ovenfor beskrevet 
udeblev i et enkelt tilfælde en hel bestilling (19 varer).  

2.3.4. Øvrige kommentarer til leveringen 
Generelt leverer e-supermarkeder på det aftalte tidspunkt. Alle prøvekøb i testen 
blev leveret inden for den aftalte tidsramme.  
 
I løbet af testen har der været enkelte problematikker, der har været knyttet til 
enkelte e-supermarkeder.  
 
� Ét e-supermarked holdt ferielukket i en periode midt i undersøgelsesperio-

den, hvilket forårsagede, at en levering, der var blevet bestilt inden ferien be-
gyndte, udeblev. Den anonyme prøvekøber blev ikke kontaktet i denne for-
bindelse. Der kan være tale om et enkeltstående tilfælde.   

� I forbindelse med undersøgelsen blev der benyttet to forskellige betalings-
kort. Ved seks køb hos ét e-supermarked (tre i København, tre i Silkeborg) 
blev begge betalingskort benyttet, således at forskellige kort blev brugt til for-
skellige køb. Hos dette e-supermarked er det nødvendigt at oprette en bruger 
for at handle varer. De seks køb blev bestilt gennem den samme brugerprofil. 
Betalingskortdataene for begge kort var således indtastet i forbindelse med 
denne brugerprofil. Dette førte til, at e-supermarkedet i tre tilfælde trak belø-
bet for et køb fra det kort, der ikke havde været benyttet ved købet. Det er 
muligt at tænke sig, at der kunne opstå lignende problemer, hvis en forbruger 
ønskede at handle ved e-supermarkedet til sig selv såvel som til andre og i 
den forbindelse benyttede flere kort.   

� Hos ét e-supermarked var der hjemmesideproblemer, der umuliggjorde be-
stilling og betaling via hjemmesiden i en længere del af undersøgelsesperio-
den. Bestilling og betaling blev i stedet gennemført via e-mail og efterfølgen-
de pengeoverførsel.  

� Hos ét e-supermarked blev der i forbindelse med to prøvekøb leveret på en 
anden adresse, end den der var blevet indtastet ved selve købet. Det andet 
prøvekøb blev leveret på denne adresse, selv om den anonyme prøvekøber 
forinden havde kontaktet e-supermarkedet pr. e-mail med henblik på at un-
derstrege den korrekte leveringsadresse.  
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2.3.5. Delkonklusion  
Testen af e-supermarkedernes varekvalitet, pris og levering viser, at ingen af de 
testede e-supermarkeder skiller sig negativt ud på flere parametre.  
  
I stort set alle tilfælde er der overensstemmelse mellem de bestilte varer, og de 
varer der leveres med hensyn til kvalitet og holdbarhed. Samlet set er der tale 
om begrænsede prismæssige udsving, om end der forekommer varepriser og le-
veringsgebyrer af varierende størrelse.  
 
Alle prøvekøb blev leveret inden for det aftalte tidsrum med undtagelse af en en-
kelt bestilling der udeblev helt. Størstedelen af e-supermarkeder leverer de kor-
rekte bestilte varer, og i de tilfælde hvor disse varer ikke er tilgængelige, modta-
ges som oftest erstatningsvarer af samme type og mængde.  
 

3. Konklusion 
 
De tre delundersøgelser i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 
e-supermarkeder giver anledning til en række overordnede konklusioner:  
� Forbrugerpanelsundersøgelsen viser, at en lille andel af forbrugerne benytter 

sig af e-supermarkeder, og at mange slet ikke har kendskab til e-
supermarkeder. Forbrugere med kendskab til e-supermarkeder lægger især 
vægt på pris og leveringsforhold, herunder blandt andet muligheden for at 
spare tid, bekvemmeligheden ved at kunne handle hvor som helst og når som 
helst samt den fleksible levering, når de vælger, hvorvidt de vil handle hos e-
supermarkeder. Herudover har e-supermarkedernes vareudbud betydning 
for nogle forbrugere. 

� Undersøgelsen af e-supermarkedernes handelsvilkår viser, at e-
supermarkederne generelt lever op til lovgivning angående reklamation og 
fortrydelse, men i øvrigt fungerer forskelligt, når det kommer til rammerne 
omkring bestilling og levering, herunder hvordan, på hvilke tidspunkter og 
med hvilken frekvens leveringerne foregår. 

� Testen af e-supermarkedernes varer viser en vis variation fra e-supermarked 
til e-supermarked med hensyn til varernes kvalitet, levering og pris. I stort set 
alle tilfælde er der overensstemmelse mellem bestilling og den faktiske leve-
ring – både når det gælder varernes kvalitet, og hvorvidt man modtager de 
korrekte varer til den aftalte tid.  
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Samlet set: 

� Kendskabet til e-supermarkeder blandt danske forbrugere er 
begrænset: 90 pct. har ikke handlet hos e-supermarkeder in-
den for det sidste år, og 43 pct. af disse forbrugere har ikke 
kendskab til specifikke e-supermarkeder. 
 

� Forbrugerne lægger vægt på e-supermarkedernes priser: næ-
sten halvdelen af dem, der ikke har handlet hos e-
supermarkeder, ville overveje dette, hvis varerne er billigere 
end i fysiske butikker.  
 

� De praktiske rammer for handlen er også af betydning for 
forbrugerne: Henholdsvis 39 og 37 pct. af e-
supermarkedsbrugerne handler her for at spare tid og på 
grund af bekvemmelighed, og 36 pct. af dem, der ikke har 
handlet hos e-supermarkeder, vil overveje dette, hvis de kan 
vide præcis, hvornår varerne bliver leveret. 
 

� Til en vis udstrækning ligner e-supermarkedernes handels-
vilkår og de øvrige rammer omkring handlen hinanden. På en 
række områder såsom leveringsområde, -frekvens, -metode 
samt fleksibilitet, der kan anses som værende af interesse for 
den enkelte forbruger i forbindelse med et valg eller fravalg af 
de enkelte e-supermarkeder, er der forskelle. 
 

� E-supermarkederne præsterer forskelligt, men overvejende 
positivt med hensyn til varernes kvalitet, levering og pris. 

 
   

 



Bilag 1: Metode 
Undersøgelsen af e-supermarkeder er delt op i tre dele med hver 
deres metodiske tilgang: en forbrugerpanelsundersøgelse, en ana-
lyse af e-supermarkeders handelsvilkår og en test af e-
supermarkeder baseret på anonyme prøvekøb (mysteryshopping).  
 

Forbrugerpanelsundersøgelse  
Forbrugerpanelsundersøgelsen, der har form af en webbaseret 
spørgeskemaundersøgelse er gennemført i perioden 21. til den 27. 
juni 2010. Fokus for undersøgelsen har været at belyse forbruger-
nes erfaringer med og holdninger til e-supermarkeder. Undersø-
gelsen er gennemført i Forbrugerpanelet, der er Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens faste online panel. Forbrugerpanelet drives af 
TNS Gallup, og tæller ca. 3.000 deltagere. Deltagerne er rekrutte-
ret repræsentativt på variablene køn, alder, geografi, uddannelse 
og beskæftigelse, fra Gallups internetpanel GallupForum, der be-
står af 40.000 ligeledes repræsentativt udvalgte danskere.  
 
2.152 forbrugere har deltaget i denne undersøgelse.  
 
Resultaterne af undersøgelsen blev efterfølgende viderebehandlet 
i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at afdække 
signifikante sammenhænge. Da resultaterne grundlæggende viser, 
at forholdsvis få forbrugere har benyttet sig af at handle hos e-
supermarkeder, er der i databehandlingen sat fokus på at arbejde 
med grupper af respondenter af en størrelse på min. 15 personer 
for at sikre en velfunderet analyse. Problemstillingen angående de 
forholdsvis få brugere af e-supermarkeder er yderligere under-
streget af, at svar på et spørgsmål indikerede, at forholdsvis man-
ge respondenter, blandt de der havde svaret ja til at have brugt e-
supermarkeder inden for det sidste år, havde misforstået under-
søgelsens emne og svaret mere overordnet på, om de havde hand-
let online.  
 
I afrapporteringen af resultater fra undersøgelsen beskrives kun 
statistisk signifikante sammenhænge og forskelle mellem grupper. 
Der er benyttet Chi2-test og gamma test og signifikansniveauet er 
fastsat til 0,05. 
 
Alle procenter er afrundede, hvorfor de i nogle tilfælde ikke sum-
merer til 100 pct.  
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Gennemgang af e-supermarkedernes  
handelsvilkår 
Gennemgangen og analysen af e-supermarkedernes handelsvilkår 
er gennemført som desk-research. E-supermarkedernes handels-
vilkår er indsamlet til og med den 9. juli 2010. Denne dato er der-
for benyttet som skæringsdato i forbindelse med afklaringen af, 
hvilke e-supermarkeder der findes på markedet. Undersøgelsen er 
markedsdækkende, men da markedet for e-supermarkedshandel 
er i løbende udvikling, har det været nødvendigt at benytte en så-
dan skæringsdato. Den 9. juli 2010 var følgende 10 e-
supermarkeder funktionelle på det danske marked: Indkøbsli-
sten.dk, Jyskvareudbringning.dk, Osuma.dk, Ricewood.dk, Sar-
torvet.com, Shoponjob.dk, Superbest.dk, Supervare.dk, Telebu-
det.dk og Torvet.dk. 
 
Efter indsamlingen af oplysninger fra e-supermarkedernes hjem-
mesider er handelsvilkårene blevet analyseret ud fra en række på 
forhånd fastlagte kategorier: leveringsområde, leveringsdage, le-
veringstider, seneste bestillingstidspunkt, leveringstype, leve-
ringsgebyr, emballageafgift, modtager pant, reklamation, bestil-
lingsminimum, afbestilling, betalingsformer, mulighed for omle-
vering, procedure ved udsolgte varer, fortrydelse og supportmu-
ligheder. I det omfang disse oplysninger ikke er tilgængelige på de 
enkelte e-supermarkeders hjemmesider, er de indsamlet via et op-
følgende telefoninterview med det formål at sikre det bredest mu-
lige sammenligningsgrundlag.  
 
Hjemmesiderne er endvidere blevet afsøgt med det formål at kort-
lægge de enkelte e-supermarkeders sortiment inden for de 15 va-
regrupper, der også indgik i mysteryshopping-undersøgelsen: 
rugbrød, æg, hakket oksekød, leverpostej, agurk, mælk, cherryto-
mater, æbler, salat, pasta, hakkede tomater på dåse, frisk mozza-
rella, kartofler, kylling og køkkenrulle. Varerne blev lokaliseret på 
hjemmesiderne enten via søgefunktioner eller menufunktioner og 
herefter optalt.   
   
Efter dataindsamlingen er data bearbejdet og inddelt i hovedkate-
gorier i det omfang, det har været nødvendigt for at facilitere en 
direkte sammenligning mellem e-supermarkedernes handelsvil-
kår.  

Test af e-supermarkeders varer og ydelser 
Testen af e-supermarkeder er baseret på anonyme prøvekøb 
(mystery-shopping) og er gennemført i perioden 18. august til 8. 
september 2010. Der blev gennemført tre prøvekøb ved hvert af 
de e-supermarkeder, der leverer varer i henholdsvis København 



 
 

28 

og Silkeborg. Disse er Torvet.dk (Købehavn og Silkeborg), Tele-
budet.dk (København), Sartovet.com (København og Silkeborg), 
Superbest.dk (Købenahvn og Silkeborg), Shoponjob.dk (Køben-
havn) og Supervare.dk (København). I alt 27 anonyme prøvekøb. 
Undersøgelsen er markedsdækkende for så vidt, at alle e-
supermarkeder, der leverer i disse områder, er inddraget, om end 
samtlige danske e-supermarkeder ikke er omfattet af testen.  
 
Testen er markedsdækkende for så vidt, at alle e-supermarkeder, 
der leverer i disse områder, er inddraget. Som nævnt i forbindelse 
med analysen af handelsvilkår har det været nødvendigt at benyt-
te skæringsdatoen den 9. juli 2010. Leveringsområderne Køben-
havn og Silkeborg er udvalgt på den baggrund, at det er prioriteret 
at inddrage såvel hovedstaden som en mindre provinsby i under-
søgelsen. Silkeborg blev udvalgt, idet en række e-supermarkeder 
leverer i dette område, og idet Erhvervs- og Byggestyrelsens loka-
ler i byen gav mulighed for at gennemføre en undersøgelse her.  
 
Bestillingerne af e-supermarkedsvarer er gennemført via de en-
kelte e-supermarkeders hjemmeside. Der blev til formålet oprettet 
en gmail-konto til den anonyme prøvekøber, således at købene ik-
ke kunne sættes i umiddelbar forbindelse med Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, ligesom den anonyme prøvekøber anvendte 
sit personlige telefonnummer i forbindelse med prøvekøbene. Be-
stillingerne blev foretaget senest 48 timer før bestillingsfristen.  
 
Købenes varesammensætning er sammensat ud fra Danmarks 
Statistiks Forbrugerundersøgelse 2007, dog under hensyn til at 
kassen skulle afspejle et realistisk køb, således at denne indeholdt 
varer beregnet til forskellige måltider samt både friske og tørre 
varer og en enkelt non-food vare.  
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Kassens sammensætning:  

� 1 kg. fuldkornsrugbrød 
� 10 stk. økologiske æg 
� 500 g. hakket oksekød min. 10 % 
� 200 g. leverpostej,  
� 2 agurker 
� 3 økologiske kartoner letmælk 
� 250 g. cherrytomater 
� 1,5 kg. æbler 
� 1 stk. icebergsalat 
� 500 g. pasta penne 
� 2 stk. hakkede tomater på dåse 
� 125 g. frisk mozzarella 
� 3 kg. kartofler 
� 1,2 kg. kylling (hel) 
� 4 ruller køkkenrulle. 
 

 
Bestillingerne er foretaget således, at det billigste produkt inden 
for hver kategori er valgt. I tilfælde hvor produktet ikke var ud-
budt i den rette størrelse, blev det forsøgt at finde mindre produk-
ter, der tilsammen kunne udgøre det fastlagte omfang. Alternativt 
blev det produkt, der lå tættest muligt i størrelse, valgt. Det var 
endvidere nødvendigt i løbet af bestillingerne at udvælge visse al-
ternative produkter. Således var det i mange tilfælde kun muligt 
at bestille æbler stykvis. I disse tilfælde blev i stedet 15 æbler be-
stilt med udgangspunkt i en forventning om, at et æble vejer 100 
g.29 Det var endvidere nødvendigt i et enkelt tilfælde at erstatte en 
hel kylling med kyllingelår og -ryg.  
 
I det omfang der har været indkøbt varer i en anden mængde end 
planlagt, er der efterfølgende kompenseret for dette i prissam-
menligningen, således at prisen for varen blev tilpasset til den ef-
terspurgte størrelse.    
 
Prøvekøbene blev bestilt til levering på en række forskellige adres-
ser. I København blev tre medarbejdere fra Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen, der boede i området, udvalgt til at modtage varer. 
I Silkeborg blev Erhvervs- og Byggestyrelsens adresse anvendt 
samt den anonyme prøvekøbers overnatningsadresse. Det er til-
stræbt ikke at anvende adresser, der kan sættes i umiddelbar for-
bindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Varerne blev 

                                                   
29 Jf. EUC Syd 
http://hjemmesider.eucsyd.dk/df/Hvad%20vejer%20f%C3%B8devarerne.doc. 
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efter gennemgangen doneret til henholdsvis Fødevarebanken i 
København og Kirkens Korshær i Silkeborg.  
 
Efter levering af varerne blev disse gennemgået med henblik på at 
indsamle en række data: varernes holdbarhed (for så vidt angår 
rugbrød, æg, hakket oksekød, leverpostej, letmælk, frisk mozzarel-
la og kylling), varernes stand (for så vidt angår agurker, cherry-
tomater, æbler, icebergsalat og kartofler), den samlede pris for 
købet, prisen for levering og emballage, leveringstidspunkt, leve-
ring af korrekte varer til korrekte priser/erstatningsvarer og for 
sidstes vedkommende disses karakteristika (omfang og type).  
 
Holdbarhedsdatoer, varernes stand samt erstatningsprodukter er 
dokumenteret via fotos.  
 
Varernes stand er vurderet på en skala fra 1 til 3, hvor 1 dækker 
over varer, der er gode (helt friske og uskadede), 2 over varer i 
mellem stand (varen er acceptabel, men ikke helt frisk eller uska-
det) og 3 dækker over dårlige varer (varen er enten ikke frisk eller 
skadet).  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iagttager, jf. Lov om æn-
dring af lov om Forbrugerforum, persondatalovens oplysnings-
krav og har på denne baggrund varslet e-supermarkederne om 
undersøgelsen pr. 22. juni 2010 og efterfølgende foretaget en hø-
ring, hvor de indsamlede data er fremsendt til de undersøgte e-
supermarkeder. Høringen foregik i perioden 17. september – 4. 
oktober 2010. I forbindelse med høringen er der indkommet i alt 
fire svar. To høringssvar (fra Ricewood.dk og Osuma.dk) relaterer 
sig primært til opgørelsen af e-supermarkedernes sortiment. I 
denne forbindelse ændredes optællingen af en enkelt vare (hakket 
oksekød) ved Osuma.dk. De to sidste høringssvar (fra Superva-
re.dk og Superbest.dk) indeholdt alene supplerende oplysninger.   
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Bilag 2: Supplerende bemærkninger 
 
Efter undersøgelsens gennemførelse er Torvet.dk overtaget af Ir-
ma og fungerer således pr. 10. oktober 2010 som Irmatorvet.dk. 
Ændringen kan have betydning for e-supermarkedets handelsvil-
kår, priser, sortiment m.m.  
 
I løbet af undersøgelsen er der endvidere fremkommet nye han-
delsvilkår blandt andet hos Supervare.dk og Shoponjob.dk. I det 
omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er vidende herom, er 
ændringerne indført som bemærkninger i forbindelse med gen-
nemgangen af handelsvilkårene. Da undersøgelsen af handelsvil-
kår havde skæringsdato for data den 9. juli 2010, er disse ændrin-
ger dog kun medtaget supplerende.    
 
Herudover er der efter undersøgelsen kommet nye aktører på 
markedet, bl.a. e-supermarkedet Nemlig.com. 
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