E-handel i Norden
2018
Trend: E-handlen stadig mere mobil

Telefonen bruges
til alt fra at handle,
tage billeder af varer,
researche og tage
venner med på råd.
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Om E-handel i Norden
PostNord har fulgt udviklingen inden for
e-handel i Norden de sidste ti år. PostNord stræber løbende efter at forbedre
sine undersøgelser og rapporter. I de
seneste to år er undersøgelsen, der ligger
til grund for E–handel i Norden, derfor forbedret og udvidet markant. I januar 2016
blev datamaterialet i rapporten øget fra i
alt 16 forbrugerundersøgelser pr. år (4 pr.
land) til samlet 48 forbrugerundersøgelser pr. år (12 pr. land). Dette resulterer i et
bedre og mere retvisende datamateriale,
men betyder samtidig, at sammenligneligheden med tidligere år begrænses og
bør ske med stor forsigtighed.
Fra januar 2017 blev målingen af
forbrugstallene også opdateret ned til
produktkategori og i fritekstformat, hvilket
øger præcisionen yderligere. Sammenligninger af netop forbrugstal bør derfor foretages med forsigtighed mellem denne og
tidligere rapporter, mens de øvrige tal kan
sammenlignes med sidste års rapport.
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Den del af undersøgelsen, der vedrører
det samlede anslåede e-handelsforbrug
i Norden, bygger på forbrugernes vurdering af, hvor meget de har købt for på
nettet i alt og fra udenlandske netbutikker.
E-handel i Norden 2018 er baseret på
forbrugerundersøgelser, der er gennemført månedligt i perioden fra februar
2017 til og med januar 2018 i Sverige,
Danmark, Norge og Finland. I alt 92.656
respondenter har svaret.
E-handel defineres i denne rapport som
internetsalg af varer, som leveres hjem til
forbrugeren, til et udleveringssted eller
afhentes af forbrugeren i en butik, på et
lager eller i et udleveringslokale.
Det vil sige, at følgende ikke defineres som e-handel:
»K
 øb i butik, som først er bestilt via
internettet
» S alg af tjenesteydelser (f.eks. rejser,

hotelophold og koncertbilletter), som
sker via internettet
» Internetsalg mellem virksomheder
» Internetsalg mellem privatpersoner
Forbrugerundersøgelserne er gennemført med et repræsentativt udvalg af
de respektive landes befolkninger i alderen 18-79 år. Undersøgelserne er gennemført ved hjælp af markedsundersøgelsesinstituttet TNS SIFO's webpanel på 12
forskellige tidspunkter i perioden februar
2017-januar 2018. Der deltog i alt 19.186 respondenter i Sverige, 21.293 respondenter
i Danmark, 21.766 respondenter i Norge
og 30.411 respondenter i Finland.
Da resultaterne er fundet via en internetundersøgelse, er de repræsentative for
den del af befolkningen, der har adgang til
internettet. I de tilfælde, hvor der er tale om
estimater for hele befolkningen, er resultaterne omregnet på grundlag af internetpenetrationen på det pågældende marked.

Forord

Det bliver stadig
vigtigere at
kortlægge hele
kunderejsen

D

et nordiske e-handelsmarked
fortsætter sin markante vækst, og
den fysiske handel udfordres på flere
og flere områder. I takt med at de nordiske forbrugere fører en stadig mere
digital livsstil, som gennemsyrer alle
aspekter af livet, bliver det vigtigere for e-handelsaktørerne at følge og kortlægge hele kunderejsen – før,
under og efter købet – for at vide, hvordan kunderne
agerer.
Købsprocesser og kundeadfærd ændrer sig hurtigt,
og viljen til at udvikle sig i takt med markederne er
afgørende for at lykkes. Det er allerede vigtigt for netbutikkerne i dag at bruge ressourcer på at skaffe sig
viden om forbrugerne, men det bliver endnu vigtigere i de kommende år, hvis man skal have succes på
et nordisk marked med stadig stigende konkurrence.
Selvom det nordiske marked på mange måder
går i retning mod at blive mere homogent, er der
fortsat en række forskelle mellem landene. For
netbutikkerne gælder det om at have styr på det
enkelte land for at kunne tilpasse og optimere alt
fra markedsføring og udbud til leveringsalternativer
og betalingsløsninger ud fra det, forbrugerne reelt
gerne vil have.
Denne rapport indeholder meget spændende
viden. For eksempel er det en tydelig tendens og en
yderligere tegn på, hvordan digitaliseringen øges, at
de nordiske e-handelsforbrugere anvender mobilen i stadig større udstrækning i forbindelse med
onlinekøb. Det handler ikke længere kun om at søge
oplysninger om varer, inden man køber, nu anvendes for eksempel også mobilens kort- og GPS-funktioner samtidig med, at mobilkameraet er blevet en
naturlig del af købeadfærden på en måde, som vi
ikke har set tidligere.

”Købsprocesser og kundeadfærd
ændrer sig hurtigt, og viljen til at
udvikle sig i takt med markederne
er afgørende for at lykkes.”
Vi er i PostNord stolte over at kunne tilbyde de
mest komplette logistik- og kommunikationstjenester
på det nordiske marked. Norden er vores hjemmemarked, og vi er det naturlige valg som forretningspartner for e-handelsaktører med aktiviteter i et eller
flere nordiske lande. Vi kombinerer viden om lokale
forhold på samtlige markeder med omfattende
distributionsnet og muligheden for at sammensætte
komplette logistikløsninger til distribution til, fra og
inden for Norden.
”E-handel i Norden” udgives i år for tiende gang,
og jeg håber, at rapporten byder på ny viden og en
hel del inspiration, både for dig som allerede er etableret i Norden, og for dig som ser på muligheden for
at ekspandere til denne e-handelsvenlige, digitale og
fremtidsorienterede region.
Håkan Ericsson
Administrerende direktør og koncernchef
PostNord
E-handel i Norden 2018
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Oversigt

Svenskere
handler 21%
mere med mobilen
end de nordiske
forbrugere
generelt.
s. 24

Nordmænd er
19% mere tilbøjelige
til at købe
sportsartikler på
internettet end
nordiske forbrugere
i almindelighed.
s. 32

73% flere danskere
foretrækker
at bruge kort ved
e-handel
end de nordiske
forbrugere
i gennemsnit.

Finner handler
27% mere
fra udlandet end
det nordiske
gennemsnit.

s. 28

En gennemsnitlig
måned i 2017

s. 36
*I alderen 18-79 år

SVERIGE

DANMARK

NORGE

FINLAND

3,6

1,9

1,8

1,4

millioner
forbrugere e-handlede*

66%

61%

millioner
forbrugere e-handlede*

63%

millioner
forbrugere e-handlede*

46%

Andel af befolkningen*

Andel af befolkningen*

Andel af befolkningen*

Andel af befolkningen*

1.487
DKK

1.704
DKK

1.634
DKK

1.164
DKK

Gennemsnitlig
anslået værdi
pr. person
(baseret på personer,
der har e-handlet)

4

millioner
forbrugere e-handlede*
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Gennemsnitlig
anslået værdi
pr. person
(baseret på personer,
der har e-handlet)

Gennemsnitlig
anslået værdi
pr. person
(baseret på personer,
der har e-handlet)

Gennemsnitlig
anslået værdi
pr. person
(baseret på personer,
der har e-handlet)

Oversigt

20,2

36,5

161,8

64,4

milliarder DKK

40,7

Køb på nettet – nordisk e–handel 2017
Beregnet ud fra det gennemsnitlige svar fra respondenterne
i de respektive lande på spørgsmålet: ”Hvor mange
penge vurderer du, at du har købt varer for på internettet den
seneste måned?” (Grundlag: Har handlet på internettet
den seneste måned) På grund af ændringer i målemetoden
kan årets resultat ikke sammenlignes med tidligere år.
 Sverige  Danmark  Norge  Finland

Nordisk e-handel kort fortalt:

60

161,8

17,6

Procent af den nordiske
befolkning mellem 18
og 79 år handlede på
internettet
i en gennemsnitlig
måned i 2017.

Milliarder DKK
beløb de nordiske
forbrugeres
e–handel sig til
i 2017.

Procent af
forbruget
udgjordes af
e–handel i
udlandet.
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Overblik

Valgfrihed
er nøglen
til succes
Øgede krav til
fleksibilitet og
valgfrihed.
Markedspladser
og dagligvarer
på fremmarch.
Og de elskede
mobiltelefoner.
Her kommenterer PostNords
e-handelseksperter udviklingen
i de nordiske
lande.
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Arne Andersson,

Jørgen Fischer, e-handelsekspert,

e-handelsekspert, PostNord

PostNord Danmark

Tidligere har vi fokuseret meget på
markante forskelle mellem de nordiske
landes forbrugere hvad angår e-handel,
men nu begynder vi at se, at de bliver stadig mere ens. Det kan skyldes, at mange
virksomheder sælger til hele Norden, og
på den måde også eksporterer adfærd
og forventninger. Tag for eksempel leveringer. Tidligere har vi set, at danskerne
foretrækker at få varerne leveret til døren,
mens svenskerne ønsker at hente dem i
en postbutik. Jeg tror, at disse forskelle på
sigt bliver udlignet. Allerede i dag efterspørger stadig flere forbrugere øget valgfrihed og bekvemmelighed – de ønsker at
kunne få varerne hvor de vil, hvordan de
vil, og når de vil.
Samtidig er der forskelle, som er vigtige
at have styr på. I dag tales der meget om
at kortlægge hele kunderejsen, både før,
under og efter købet, og det bør gøres
for hvert enkelt land. Snapchat har for eksempel betydeligt ældre brugere i Norge
end i Sverige, hvilket naturligvis påvirker
markedsføringen.
Ønsket om valgfrihed gælder også betalingsmåderne. For at opfylde kundernes
præferencer i samtlige nordiske lande
bør en netbutik tilbyde mindst tre: faktura,
kort og direkte betaling via bank. Men vi
ser også, at overførsel via apps, som er
knyttet til bankkontoen, stiger i popularitet, i Sverige Swish, i Norge Vipps, og i
Danmark MobilePay.

De danske e-handelsforbrugere bliver
stadig mere modne og sikre, når det
handler om at købe online. Men for at
opleve yderligere vækst er det nødvendigt, at e-handelsvirksomhederne giver
kunden mulighed for mere kontrol, både
før, under og efter købet. Især hvad angår

”Hvis vi tænker fremad, tror
jeg, at markedspladser som
Amazon vil få øget popularitet. I Danmark har wupti.
com allerede taget et skridt
i den retning.”
levering. Danskerne er allerede vant til at
få pakker leveret til det sted, de foretrækker, og nu ønsker de endnu større
fleksibilitet. Hvis kunden ikke er hjemme,
når varen leveres, skal det alligevel være
muligt at tage imod den, for eksempel
ved at den afleveres ved bagdøren eller
hos naboen. Kunden bestemmer selv,
hvordan det skal foregå. Hvis vi tænker
fremad, tror jeg, at markedspladser som
Amazon vil få øget popularitet. I Danmark
har wupti.com allerede taget et skridt i
den retning. De solgte i begyndelsen kun
egne varer, men nu har de inviteret andre
forhandlere til at sælge gennem dem.
Hvis danske e-handelsvirksomheder skal
kunne konkurrere globalt, er de nødt til at
tænke stort, gerne indgå samarbejder og
rette eksportblikket mod lande som Kina.

Overblik

”Allerede i dag efterspørger stadig flere forbrugere øget
valgfrihed og bekvemmelighed – de ønsker at kunne få
varerne hvor de vil, hvordan de vil, og når de vil.”
ARNE ANDERSSON, NORDISK E–HANDELSEKSPERT, POSTNORD

Carin Blom, e-handelsekspert

Sinikka Eloranta, e-handels-

Rikke Kyllenstjerna, e-handels-

PostNord Sverige

ekspert, PostNord Finland

ekspert, PostNord Norge

Vi befinder os for øjeblikket i en
brydningstid for svensk detailhandel. I
2017 stod e-handlen for størstedelen af
væksten inden for udvalgsvarehandlen
i Sverige, det vil sige alt ud over mad.
Vi er en moden e-handelsnation, og
forbrugerne stiller høje krav, både til de
hjemmesider, de køber fra, og til leveringerne. Vi ønsker tydelig information
om, hvornår varen kommer, og hvordan
den leveres, og vi ønsker at kunne styre
det selv. Desuden elsker vi vores mobiltelefoner og bruger dem i stadig større

”Vi er en moden e-handelsnation, og forbrugerne
stiller høje krav, både til de
hjemmesider, de køber fra,
og til leveringerne.”
udstrækning til at købe på nettet, ikke
bare til at søge oplysninger om varer. I år
tales der meget om viden om kunderne,
og det er min anbefaling at forsøge at
strukturere kundedataene for at kunne
gøre købsoplevelsen mere personlig og
komme tættere på kunderne. Der sker
også meget på den teknologiske front,
som gør hjemmesiderne hurtigere, mere
relevante og leveringerne mere fleksible.
Svenske forbrugere er gode til at tage
teknologi og innovationer til sig, hvilket
gør landet til et godt testmarked for
nye tiltag.

I Finland er e-handlen ikke så stor som
i de andre nordiske lande. Det kan delvis
skyldes, at vi længe har befundet os i en
lavkonjunktur. Men i takt med at økonomien bliver bedre, er også nethandlen
taget til. Det er mest populært at købe
tøj og sko, ofte fra udlandet, og det der

”Overordnet vil jeg
sige, at Finland har et
stort vækstpotentiale, når
det gælder e-handel
fremadrettet.”
tiltrækker, er først og fremmest det brede
udbud. Finland er et lille land, og mange
varemærker har ikke egne butikker i
landet. At vi ikke er så vant til at købe på
nettet, mærkes også på, hvordan vi foretrækker at betale. Det er mest populært
at overføre direkte fra bankkontoen, og
jeg tror, det skyldes, at mange fortsat ikke
har vænnet sig til tanken om at udlevere
kreditkortoplysninger på nettet. Overordnet vil jeg sige, at Finland har et stort
vækstpotentiale, når det gælder e-handel
fremadrettet. Vi har fortsat ingen store
aktører, som satser på omnichannel-løsninger, men derimod flere lovende mellemstore virksomheder, som kombinerer
e-handel og fysiske butikker. Ligesom i
mange andre lande ser vi også, at e-handel med dagligvarer er et stærkt voksende segment.

I Norge har vi længe kunnet se høje
gennemsnitlige købsbeløb pr. e-handelsforbruger og pr. måned. Den store udfordring
for e-handelsvirksomheder, som sælger til
Norge, er returnering. Eftersom vi ikke er
med i EU, kan det tage lang tid for returnerede varer at krydse grænsen og komme
tilbage til virksomhederne, og kunderne
oplever, at de må vente for længe på
pengene. E-handelsvirksomhederne er
derfor nødt til at håndtere returforsendelser så enkelt og fleksibelt som muligt, og
også kommunikere det på hjemmesiden.

”Når det gælder fremtiden,
er dagligvarer på nettet
det hurtigst voksende
segment i Norge.”
Når det gælder fremtiden, er dagligvarer
på nettet det hurtigst voksende segment i
Norge. 2018 tror jeg også bliver året, hvor
markedspladser virkelig begynder at slå
igennem. Kommunikation er i øvrigt noget,
som diskuteres flittigt i norske e-handelskredse, specielt i lyset af at EU's nye persondataforordning, GDPR, træder i kraft
til maj og også gælder Norge. På grund
af forordningen skal e-handelsvirksomhederne være meget forsigtige med, hvilken
information de gemmer om kunderne, og
overveje nøje, hvad der virkelig er relevant.
Jeg tror, det vil føre til mere præcis kundekommunikation fremover.
E-handel i Norden 2017
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Derfor handler nordiske
forbrugere på nettet
De primære fordele ved at handle på nettet (december)
Hvad er den største fordel ved at købe varer på
internettet?
Grundlag: Har handlet på internettet
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Jeg kan handle,
når det passer mig
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Billigere

Større og bedre
udbud

Tidsbesparende

Mere bekvemt

Andet, nemlig

I tvivl, ved ikke

Nordisk e-handel i 2017

Varekategorier, som nordiske forbrugere køber på nettet (gennemsnit pr. måned januar-december)
Hvilke typer fysiske varer har du købt på nettet de seneste 30 dage? (I alt)
Grundlag: Har købt varer på internettet de seneste 30 dage
 Norden  Sverige  Danmark  Norge  Finland

27 %

36 %

26 %

24 %

25 %

18%

36%

22%

20%

34%

37%

26 %

28%

10 %

28%
15 %

24%

27%

2. Medieprodukter

3. Forbrugerelektronik

35%

1. Tøj/sko

23%

26 %

11 %

7%

11 %

9%

4. Skønhed/sundhed
4%

9%

7%

7%
10 %

10%

13 %
12 %

13 %

5. Møbler/boligindretning

11 %

11%

6. Sport/fritid

10 %

11 %

7. Dagligvarer

8%

8%

8. Artikler til børn/legetøj

E-handel for 161,8 milliarder DKK
De nordiske lande er veludviklede e–handelsnationer. Den digitale
infrastruktur blev tidligt udbygget, og forbrugerne har haft god
tid til at vænne sig til både internet og e-handel. I 2017 købte de
nordiske forbrugere i alt for 161,8 milliarder danske kroner.
Sverige har en høj e-handelsandel og
den største befolkning, hvilket resulterede i det største e–handelssalg i Norden
med 64,4 milliarder danske kroner. Når
det kommer til e–handelssalg pr. indbygger havde Danmark det højeste tal med
1.704 danske kroner pr. e–handelsforbruger og måned og overtog dermed førstepladsen fra Norge takket være højere
gennemsnitsværdier primært i anden
halvdel af året.
Andelen af nordiske forbrugere, som
køber på nettet, er generelt høj, selvom

Finland halter noget efter de andre lande. Væksten skyldes derfor primært, at
eksisterende forbrugere flytter en større
del af deres forbrug til nettet. Årsagerne
til at handle på nettet varierer dog stadig
på tværs af landene. I Finland sætter man
først og fremmest pris på et stort udbud,
mens man i Danmark og Sverige i større
udstrækning værdsætter at kunne handle, når man har lyst. Prisen er også en
relevant faktor for de fleste, når de vælger
at handle på nettet.
Modevarer topper fortsat listen over

de oftest e–handlede varer og er den
mest almindeligt købte produktgruppe
blandt de nordiske forbrugere. Medier
og forbrugerelektronik er andre produktgrupper, som gerne købes på nettet. Der
er dog variationer. Skønheds- og sundhedsprodukter er en kategori, hvor Sverige skiller sig ud henover året. Tæt på 3
ud af 10 af de svenskere, som har købt
på nettet den seneste måned, oplyste,
at de købte varer i denne kategori. Et tal,
som ligger klart højere end i de nordiske
nabolande.
E-handel i Norden 2018
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E-handel i udlandet

Fem lande dominerer
Her shopper de nordiske
forbrugere, når de køber varer
fra udlandet

10 %

16 %
15 %

24 %

4
27 %

23 %

11 %
34 %

Finland og Norge handler
mest i udlandet
En følge af digitalisering og e–handel er, at handlen på tværs
af landegrænserne øges. I 2017 oplyste i gennemsnit en ud af
tre nordiske e–handelsforbrugere, at de havde købt varer fra
udlandet den seneste måned.
I 2017 udgjorde det samlede nordiske
e-handelsforbrug fra udlandet 28,5 milliarder danske kroner.
Finland og Norge er de nordiske lande,
hvor man oftest handler i udlandet. Både
den finske og den norske e–handel præges i en vis udstrækning af nærheden til
Sverige og tilgængeligheden til svenske
e–handelsvirksomheder. Norge skiller sig
også ud ved en andel af e-handel i USA.
Favoritdestinationerne for udenrigshandel varierer mellem de nordiske lande,
men de fire største er fortsat Kina, Storbritannien, Tyskland og USA. E–handlen
fra Kina har været på stærk fremmarch
i løbet af året og er vokset i alle nordiske
lande – først og fremmest målt i antal
forsendelser. Købesummerne for varer fra
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Kina er dog lavere end købesummerne
for varer fra Europa og USA, hvilket indebærer, at den kinesiske e–handel ikke er
lige så stor målt i salgsværdi som i antal
forsendelser. En af grundene til dette er,
at de kinesiske e–handelsaktører som for
eksempel Wish og Aliexpress profilerer
sig med meget lave priser.
De varegrupper, som dominerer varer
fra udlandet, er omtrent de samme som
dem, forbrugerne køber i hjemlandet. Tøj
og sko ligger også i top, når det gælder
køb fra udlandet med forbrugerelektronik på andenpladsen. Danmark har den
højeste andel af forbrugere, der købte tøj
og sko fra udlandet, mens Norge har den
højeste andel af forbrugere, der købte
forbrugerelektronik fra udlandet.

De lande, som de nordiske
forbrugere e-handler mest i
Fra hvilke lande ud over dit eget land har
du købt varer via internettet den
seneste måned?
Grundlag: Har købt varer fra udlandet via
internettet de seneste 30 dage.
Bemærk: De vægtede gennemsnit for
de nordiske lande afspejler kun tre ud af
de fire lande (det land, spørgsmålet
handler om, medregnes ikke).

E-handel i udlandet

13%

21%

13%

5
2
30%
24%
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21 %
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36%

8%

34 %

25 %

24%

De 5 varekategorier, som
nordiske forbrugere køber
oftest fra udlandet
1. Tøj og sko
Sverige: 31%
Danmark: 32%
Norge: 26%
Finland: 38%

31%
44%

2. Forbrugerelektronik
Sverige: 21%
Danmark: 20%
Norge: 23%
Finland: 21%

35 %
Hele Norden

31%

39%

 Sverige  Danmark  Norge  Finland

Finner køber oftest udenlandske varer
Har du på et tidspunkt i den seneste
måned købt varer fra udlandet via
internettet?
Grundlag: Har købt varer på nettet den seneste
måned. Med udlandet menes, at du oplever, at
netbutikkens hjemsted er uden for dit hjemland, og/eller at levering sker fra et land uden
for dit hjemland.

3. Medieprodukter
Sverige: 11%
Danmark: 21%
Norge: 18%
Finland: 14%
4. Skønhed og sundhed
Sverige: 10%
Danmark: 11%
Norge: 13%
Finland: 12%
5. Sport og fritid
Sverige: 10%
Danmark: 9%
Norge: 8%
Finland: 7%
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Omnichannel – samspil mellem digitale og fysiske kanaler

Mobilen
E-handlen er blevet mere og mere
mobil de seneste år. Sverige er det
land, som er kommet længst i den
henseende. Godt 4 ud af 10 svenske
forbrugere oplyser, at de har handlet
med mobilen sammenlignet med godt
en tredjedel i Norden generelt. De svenske forbrugere skiller sig også ud ved,
at de i høj grad har anvendt mobilen
som hjælpemiddel i købsprocessen
– eksempelvis for at søge produktinformation eller tjekke lagerstatus.
Det var en tydelig tendens i de nordiske lande i december, at en noget højere andel kvinder end mænd oplyste,
at de foretog køb med mobiltelefonen.
En udvikling som især var markant i
Norge, hvor forskellen mellem kønnene
var cirka ti procentpoint. I Danmark var
forskellen meget mindre.
En anden faktor, som tydeligt

påvirker tilbøjeligheden til at handle
på nettet ved hjælp af mobiltelefonen,
er alder. Aldersgrupperne 18-29 og 3049 år oplyser i meget højere udstrækning end de ældre aldersgrupper,
at de handler med mobiltelefonen.
Samtidig er det ikke nødvendigvis de
yngste, som bruger mobilen mest, når
de køber på nettet. I både Norge og
Sverige er den aldersgruppe, som oplyser at handle mest med mobiltelefonen, de 30-49 årige. I Danmark ligger
grupperne tæt på hinanden, mens det
i Finland er de yngste, som køber klart
mest. Den finske mobilandel påvirkes
desuden sandsynligvis af, at e-handelsniveauet generelt er lavere end i de
andre nordiske lande og i højere grad
består af yngre forbrugere, som er
mere tilbøjelige til at bruge mobiltelefonen.

Mobil forbrugeradfærd
50%

Har handlet med mobilen
Hvor mange e-handelskøb af fysiske varer har du foretaget med
din mobiltelefon i de seneste 30 dage? Andel, som har
angivet et antal større end 0 (gennemsnit juni og december)
Grundlag: Har handlet på internettet

40%

41
30%

36

39
32

32

SVERIGE DANMARK NORGE

FINLAND

20%

10%

0

NORDEN
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Eftersom den mobile teknologi bliver stadig mere
sofistikeret, er der opstået flere muligheder for at kunne
anvende mobiltelefonen til mere end blot at gennemføre
selve købet. Den almindeligste mobile forbrugeradfærd
i Norden er, at man har accepteret at modtage tilbud på
sin mobiltelefon fra en butik, hvor man er kunde. Det er
også almindeligt, at nordiske forbrugere søger oplysninger om en vare på mobiltelefonen. Produktresearch
via mobilen foretages først og fremmest i hverdagen,
når forbrugeren ikke befinder sig i forretningen, men en
del, cirka 25 procent, af de nordiske e-handelsforbrugere,
søger også oplysninger om varer, mens de befinder sig i
forretningen eller indkøbscenteret.
Også de smarte mobilers øvrige funktioner tages i brug
af forbrugerne. En tredjedel af de nordiske forbrugere
oplyser eksempelvis, at de har brugt mobiltelefonens
kort- og GPS-funktion til at finde forretninger i nærheden.
Af og til bruges også mobiltelefonens kamera. Godt en ud
af fem nordiske forbrugere oplyser, at de har taget et foto
af en vare eller et prisskilt, ligesom der er nicheadfærd i
specifikke forbrugergrupper. Unge kvinder er eksempelvis
en gruppe, som i betydelig højere udstrækning end andre
bruger mobilkameraet i prøverummet til at få tips og gode
råd af venner og bekendte, når de køber noget.

Webrooming/Showrooming

Flere virksomheder anlægger
en omnichannel-strategi
Snarere end rendyrkede satsninger på udelukkende
fysisk handel eller e-handel har flere og flere virksomheder anlagt en omnichannel-strategi med tilstedeværelse
både på nettet og i fysiske butikker. Virksomhederne
ønsker at møde kunderne, hvor de er, uanset salgskanal.
To typer forbrugeradfærd, som belyser vigtigheden af
at have en god omnichannel-strategi, er showrooming og
webrooming. Webrooming betyder, at forbrugeren søger
oplysninger om et produkt på nettet for efterfølgende
at købe varen i en forretning. Dette er den almindeligste
af de to typer forbrugeradfærd, og tæt på halvdelen
af de nordiske e-handelsforbrugere oplyser, at de har
praktiseret webrooming den seneste måned. Den mest
almindelige varegruppe når det kommer til webrooming
var forbrugerelektronik, hvilket sandsynligvis skyldes de
tekniske produkters kompleksitet, hvor forbrugerne kan
have brug for at sætte sig ind i tekniske detaljer.
Showrooming er det omvendte af webrooming. Her
undersøger forbrugeren et produkt i en fysisk butik for
efterfølgende at købe varen på nettet. I gennemsnit siger
cirka 14 procent af de nordiske e-handelsforbrugere, at de
har praktiseret showrooming den seneste måned. Adfærden var mest almindelig i Danmark og mindst almindelig
i Finland. De som benytter sig af showrooming gør det
først og fremmest når det gælder tøj og sko, hvor størrelse og pasform spiller en afgørende rolle.

Har du på et tidspunkt i de seneste
tre måneder brugt din mobiltelefon
til en af følgende ting?
Grundlag: Har købt på nettet i december
1. Modtaget tilbud på
mobiltelefonen fra en
butik, hvor du er kunde.
Norden: 44%
Sverige: 57%
Danmark: 36%
Norge: 45%
Finland: 29%
2. Søgt oplysninger om en
vare med din mobiltelefon
på et tidspunkt, hvor
du ikke befandt dig i
en fysisk butik eller et
indkøbscenter.
Norden: 37%
Sverige: 45%
Danmark: 36%
Norge: 41%
Finland: 21%
3. Søgt efter en butik i
nærheden.
Norden: 37%
Sverige: 43%
Danmark: 35%
Norge: 38%
Finland: 27%

4. Søgt oplysninger om en
vare på din mobiltelefon,
mens du befandt dig i
en fysisk butik eller et
indkøbscenter.
Norden: 25%
Sverige: 33%
Danmark: 22%
Norge: 25%
Finland: 13%
5. Taget et foto af en vare
og/eller et prisskilt med
din mobiltelefon i en fysisk
butik med henblik på et
eventuelt senere køb.
Norden: 22%
Sverige: 28%
Danmark: 22%
Norge: 22%
Finland: 13%
6. Tjekket lagerstatus, før
du har besøgt en butik.
Norden: 29%
Sverige: 41%
Danmark: 19%
Norge: 29%
Finland: 16%

WEBROOMING

SHOWROOMING

Forbrugeren søger
information om et produkt
på internettet for siden at
købe det i en fysisk butik

Forbrugeren prøver eller
ser på et produkt i en
fysisk butik for siden at
købe det på internettet.

DE 3 MEST POPULÆRE
VAREKATEGORIER, SOM
KØBES PÅ NETTET PÅ
DENNE MÅDE

DE 3 MEST POPULÆRE
VAREKATEGORIER, SOM
KØBES PÅ NETTET PÅ
DENNE MÅDE

1. Forbrugerelektronik

1. Tøj og sko

Norden: 33%
Sverige: 34%
Danmark: 28%
Norge: 36%
Finland: 32%

Norden: 47%
Sverige: 45%
Danmark: 45%
Norge: 49%
Finland: 51%

2. Tøj og sko

2. Forbrugerelektronik

Norden: 24%
Sverige: 22%
Danmark: 25%
Norge: 29%
Finland: 22%

Norden: 19%
Sverige: 22%
Danmark: 21%
Norge: 17%
Finland: 15%

3. Sport og fritid

3. Skønhed og sundhed
Norden: 13%
Sverige: 13%
Danmark: 19%
Norge: 13%
Finland: 9%

Norden: 15%
Sverige: 15%
Danmark: 8%
Norge: 24%
Finland: 15%
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Levering

E-handelsvirksomheder skal være fleksible
Inden for e-handel er det vigtigt, at netbutikker og logistikaktører tilpasser sig
forbrugernes forventninger både hvad angår købsoplevelse og levering.
Hvad angår levering er de nordiske forbrugere store tilhængere af valgfrihed.
Fire ud af fem nordiske forbrugere,
som har handlet på nettet, mener, at
det er vigtigt at kunne vælge, hvor og
hvordan de får deres vare leveret. Dette
gælder generelt på tværs af køns- og
aldersgrænser. Det er derfor vigtigt, at
e-handelsvirksomhederne er fleksible og
tilbyder forskellige leveringsalternativer
for at kunne tilbyde det serviceniveau,
som kunderne forventer.

14
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På trods af at de nordiske forbrugere generelt er relativt ens, er der til
tider betydelige forskelle hvad angår
leveringspræferencer. For eksempel
er de danske forbrugere de varmeste
fortalere for valgfrihed. Godt 90 procent af de internethandlende danskere
synes, det er vigtigt at kunne vælge,
hvor og hvordan varen leveres, og seks
ud af ti mener, det er vigtigt at kunne

vælge hvilken specifik logistikaktør, der
håndterer leveringen. I Norge synes
kun en tredjedel, at det er vigtigt at
kunne vælge logistikaktør, mens over
8 ud af 10 anser det for vigtigt at få
tydelig besked om, hvornår varen
leveres. I Sverige anses det i stedet for
meget vigtigt, at varen kan leveres til
et udleveringssted, hvilket skiller sig ud
sammenlignet med det øvrige Norden.

Levering

Valgmuligheder for levering og foretrukne leveringsmåder
Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering (Andel, som har svaret "meget vigtigt" eller
"temmelig vigtigt") (december). Hvor vigtige er følgende funktionaliteter, når du skal beslutte,
i hvilken netbutik/på hvilken hjemmeside du vil købe en vare?
Grundlag: Har handlet på internettet
 Norden  Sverige  Danmark  Norge  Finland
0

20%

40%

60%

80%

100%

At det tydeligt fremgår, hvordan varen bliver leveret (postkassen, postbutik/ekspeditionssted, levering til døren etc.)

At få tydelig besked om, hvornår varen leveres

At der er tydelig information om returprocedurer

At jeg kan vælge, hvordan og hvor jeg får varen leveret

At der er gratis returnering

At der er gratis fragt

At varen kan leveres til et udleveringssted

At leveringen er hurtig (1-2 dage)

At jeg kan vælge den logistikaktør, der skal levere varen

At jeg kan bestille levering til døren på et tidspunkt, der
passer mig

At varen kan leveres direkte i min postkasse

At varen kan leveres til en pakkeboks/automat
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Returnering

Kunderne efterspørger gratis returnering
E-handlen medfører ikke kun varestrømme fra butikker til forbrugere. Der returneres
mange varer, især tøj, sko og produkter, hvor der er et stort behov for at kunne føle
og mærke på varen. Det er af stor betydning, at butikkerne har returprocedurer, som
lever op til forbrugernes forventninger.
Cirka 11 procent af de nordiske forbrugere, som har købt på nettet, oplyser, at de har sendt en vare retur inden
for den seneste måned. Andelen var
cirka lige stor i de nordiske lande med
Danmark i spidsen en anelse over de
andre. I takt med at de nordiske forbrugere er blevet forholdsvis erfarne
e-handelsforbrugere, er returprocedurerne blevet et spørgsmål, som mange
tænker over allerede undervejs i

16
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købsprocessen. Tæt på 9 ud af 10
nordiske forbrugere, som har købt på
nettet, anser det som vigtigt, at der
er tydelig information om returprocedurer, når de handler på nettet. Især
svenske og danske forbrugere skiller
sig ud og mener, at tydelige returprocedurer er særligt vigtige.
Et andet aspekt i forbindelse
med returnering som er centralt
for mange e-handelsforbrugere, er

spørgsmålet om gratis returnering.
Blandt de nordiske forbrugere anså
8 ud af 10 gratis returnering som en
vigtig faktor i forbindelse med valg af
netbutik. Ønsket om gratis returnering synes i en vis udstrækning også
at hænge sammen med forbrugerens alder. I samtlige nordiske lande
anser ældre e-handelsforbrugere det
i højere grad end yngre for vigtigt, at
returnering er gratis.

Returnering
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At der er tydelig
information om
returprocedurer

AR

Hvor mange af de
varer, som du har købt
på nettet den seneste
måned, har du
sendt tilbage?
(gennemsnit juni og
december) Andel,
som har angivet et
antal større end 0.
Grundlag: Har handlet
på internettet

11

M

Andel, som har
returneret
en forsendelse
den seneste måned

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering
(andel, som har svaret "meget vigtigt"
og "temmelig vigtigt")
Grundlag: Handler på internettet

At der er gratis
returnering

 Norden  Sverige  Danmark  Norge  Finland
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40%

40%
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Interview

Lokal, relevant og
personlig
Sådan planlægger Bubbleroom
at blive størst i Norden
Størst i Norden når det gælder festtøj til
unge kvinder. Det er målet for e–handelsvirksomheden Bubbleroom. Adm. direktør Ville
Kangasmuukko fortæller, hvordan virksomheden arbejder for at nå sit mål.

E
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-handelsvirksomheden Bubbleroom
sælger mode og accessories til kunder
i hele Norden. Selskabet blev etableret
allerede i 2005 og var lidt af en pioner på
det svenske e–handelsmarked. Samtidig
kæmpede selskabet med tab. Men i år
2015 vendte det. En ny varemærkestrategi blev taget i brug, sortimentet blev
ændret, og herremoden forsvandt. Nu
satser Bubbleroom på at blive størst i
Norden på festtøj til unge kvinder, og resultatet har ikke ladet vente på sig. Fra et
tab på 21 millioner svenske kroner i 2016
til et overskud på 9 millioner svenske
kroner i 2017.
Det er naturligt at sælge til hele Norden, mener Bubblerooms administrerende direktør Ville Kangasmuukko.
– Vi har aldrig set det som et alternativ
kun at fokusere på ét nordisk land, for
der er så store synergieffekter i at sælge
til hele regionen. For eksempel kan man
nøjes med ét lager og stadig have gode
leveringstider til kunderne, fortæller han.
Det gør det også lettere, at forbrugerne
i de nordiske lande er så tilpas ens, mener
Ville Kangasmuukko. De samme varer
kan i princippet bruges overalt, selvom
efterspørgslen og markedstrends kan variere. I Norge har det for eksempel været
populært med dyrere svenske vinterjakker i vinterens løb, mens finnerne har
foretrukket tøj til en attraktiv pris.

Samtidig er der væsentlige forskelle
mellem landene, og derfor gælder det
om at være til stede lokalt, enten i form
af egen virksomhed eller en partner.
Bubblerooms medarbejdere, hovedkontor og lager findes i Borås i den sydvestlige del af Sverige. Men virksomheden har
også åbnet et showroom i Helsingfors og
samarbejder med et finsk PR–bureau.
– Vi mærker, at det giver en bedre forståelse for det finske marked, siger Ville
Kangasmuukko.
Som eksempel på hvor vigtigt lokalt
kendskab kan være, nævner han en kampagne for to år siden, hvor Bubbleroom
markedsførte hvide kjoler til finske
studenter. Problemet er bare, at hvide
kjoler til studenter er en svensk tradition. I
Finland bruges pastelfarver.
– Det hvide tøj solgte selvfølgelig ikke,
og senere fandt vi ud af hvorfor, fortæller
Ville Kangasmuukko.
Han pointerer, at hele udbuddet skal
føles lokalt, relevant og personligt.
– Det er ikke tilstrækkeligt med gode
produkter og priser for at stå sig godt i
konkurrencen på dagens e-handelsmarked, fortæller Ville Kangasmuukko.
Bubbleroom tilpasser derfor al kommunikation til de lokale sprog, fra hjemmesiden til de sociale medier og retursedler – og oversættelserne kvalitetstestes

Ville Kangasmuukko blev adm.
direktør for Bubbleroom i 2015.
Inden da var han blandt andet
ansvarlig for ekspansion og
forretningsudvikling online i H&M
New Business for varemærkerne
COS, Other Stories, Cheap
Monday, Monki og Weekday.
Han har også haft ansvaret for
ekspansionen af H&M online
til Storbritannien og USA.
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”Nu taler ingen i organisationen
om, hvad de tror, kunderne
ønsker at købe, men i stedet
foretager vi undersøgelser og
møder løbende kunderne.”

20 E-handel i Norden 2018

Interview

BUBBLEROOM
» Grundlagt: I 2005 i Sverige.
» Marked: Blev lanceret i Sverige i 2005,
i Finland og Danmark i 2010 og i Norge
i 2011. Har også en engelsksproget EU–
hjemmeside.
» Ejere: Har siden 2008 været ejet af Consortio fashion group, en e–handelskoncern, som
blandt andet ejer Haléns og Cellbes.
» Ansatte: 45.
» Omsætning 2017: Godt 200 millioner
svenske kroner.

grundigt. Også kundeservice outsources
til lokale aktører, og Bubbleroom har
ansat en customer experience manager,
som træner dem i produktkendskab.
Men først og fremmest skyldes
succesen det seneste år ifølge Ville
Kangasmuukko, at Bubbleroom har fået
et fastere greb om kunderne.
– Nu taler ingen i organisationen om,
hvad de tror, kunderne ønsker at købe,
men i stedet foretager vi undersøgelser og
møder løbende kunderne, fortæller han.
Bubbleroom har blandt andet valgt at
forbedre og satse på produktpræsentationen. Tidligere var der kun fotos, men
nu er der også kommet videoer til. Kunderne kan også uploade egne billeder af
varer, de har købt, så andre kan se dem i
et naturligt miljø.
– Vi har valgt at investere kraftigt i den
virksomhed, som tager vores produktog kampagnebilleder, fortæller Ville
Kangasmuukko.
Hvad angår levering vil Bubblerooms
kunder gerne have varerne inden for
2-3 dage, og det ser nogenlunde ens ud
i hele Norden. Men præferencerne for,
hvordan pakken skal leveres, varierer.
Danskerne vil for eksempel have levering
til døren, mens svenskerne foretrækker at
hente pakken i en postbutik. For at kunne
levere hurtigt og ikke skulle håndtere alt
for store mængder om mandagen, er
Bubbleroom også begyndt at plukke og
pakke varer i weekenden.
– Jeg er overbevist om, at det er en vigtig del af vores tilbud til kunderne, siger
Ville Kangasmuukko.

3 tips til e–handelsvirksomheder, som
ønsker at etablere sig i Norden
1
LOKALKENDSKAB
Sørg for at have lokal
tilstedeværelse på de
markeder, du sælger
til. Enten i form af egen
virksomhed eller en
partner, for eksempel et
PR–bureau. Ellers er det
svært at forstå kundernes behov fuldt ud.

2
TILPAS SPROGET
Alt skal findes på det
lokale sprog, fra hjemmesiden til retursedler,
nyhedsbreve og kundeservice. Det anbefales
også at kvalitetssikre
oversættelser, gerne
af en partner på det a
ktuelle marked.

3
LAD KUNDERNE VÆLGE
Kunderne i de nordiske
lande har meget tilfælles,
men der er også forskelle.
Få styr på, hvad kunderne
foretrækker, for eksempel
når det handler om, hvilke
betalings– og leveringsmåder der er mest populære
i de forskellige lande.
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Indledning – de nordiske lande

Sverige

Danmark

Svenskere e-handler
21% mere med
mobilen end de
nordiske forbrugere
generelt

73% flere danskere
ønsker at bruge kort
ved e-handel end de
nordiske forbrugere
i gennemsnit

Befolkning (1. januar 2017)

Befolkning (1. januar 2017)

9.995.153

5.748.769

Andel, som har adgang til internettet (2015)

Andel, som har adgang til internettet (2015)

95%
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97%

Norge

Finland

Nordmænd er
19% mere tilbøjelige til
at købe sportsartikler
på internettet end
de nordiske forbrugere
i almindelighed

Finner handler
27% mere fra udlandet
end det nordiske
gennemsnit

Befolkning (1. januar 2017)

Befolkning (1. januar 2017)

5.258.317

5.503.297

Andel, som har adgang til internettet (2015)

Andel, som har adgang til internettet (2015)

97%

97%
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Sverige

Andel, som
køber via nettet
hver måned*

66%

Andel, som
køber fra
udlandet
via nettet hver
måned**

31%

Anslået beløb,
som hver
e-handelsforbruger bruger
på internettet
pr. måned**

Andel, som
handler med
mobilen hver
måned***

41%

1.487 DKK

Andel, som
har undersøgt
varer online og
derefter købt
i en butik
(december
2017)

Andel, som har
undersøgt
varer i en butik
og derefter
købt online
(december
2017)

54%

13%

Veludviklet e–handelsnation med
teknikkyndige forbrugere
Sverige indtager i mange henseender
en førerposition som e–handelsnation
i relation til det øvrige Norden. Sverige
har den højeste andel forbrugere i de
nordiske lande, som handler på nettet,
og svenskerne har vist sig villige til at afprøve nye hjælpemidler til at effektivisere
deres indkøb og forenkle hverdagen. For
eksempel foretog mere end fire ud af ti e–
handelsforbrugere i gennemsnit mindst
et køb med mobilen om måneden i 2017,
hvilket er en markant stigning i forhold til
de foregående år. Ud over til selve købet
24 E-handel i Norden 2018

bruges mobilen også flittigt til at søge
oplysninger om varer, finde butikker og
kontrollere lagerstatus.
Svenske virksomheder drager fordel
af en veludviklet infrastruktur, svenskproducerede varers gode rygte verden
over og høj tillid til moderne betalingsløsninger blandt de svenske forbrugere. Selvom mange forbrugere oplever,
at de indenlandske aktører tilbyder
et tilfredsstillende produktudbud, er
konkurrencen imidlertid taget til. Ikke

mindst svenskernes import af relativt
billige varer fra Kina er steget kraftigt
de seneste år, hvilket resulterer i, at de
svenske virksomheder, som konkurrerer
på lave priser snarere end unikke produkter, er nødt til at skærpe deres tilbud
til kunderne yderligere for at kunne
fastholde og styrke konkurrenceevnen.
Generelt kan man dog slå fast, at svenske
virksomheder har gode forudsætninger for at opfylde forbrugernes krav og
ruste sig til den fortsatte overgang fra
fysisk til digital handel.

I fokus: Sverige

64,4

Samlet beløb, som
svenskerne anslår,
at de har e-handlet for
i 2017 (mia. DKK)
Heraf varer købt fra
udlandet 16 %

De 5 mest populære
lande at handle i*****

28%

Har taget et foto af en vare i en
fysisk butik med henblik på et
eventuelt senere køb.

33 %

Har søgt oplysninger om
en vare med mobilen, mens de
befandt sig i en fysisk butik.

41 %

1. Kina 36%
2. Storbritannien 24%
3. Tyskland 21%
4. USA 15%
5. Danmark 7%

Har tjekket lagerstatus
på mobiltelefonen, før
de har besøgt butikken.

43 %

Har søgt efter en butik
i nærheden ved hjælp af
mobilen.

*Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Hele befolkningen
18-79 år.
**Gennemsnit januar–december
2017. For produktkategorien
møbler/boligindretning vedrører
tallene perioden april–december
2017.
Grundlag: Har købt varer på nettet

den seneste måned.
***Gennemsnit for månederne juni
og december. Grundlag: Har købt
varer på internettet den seneste
måned.
*****Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Har købt varer fra
udlandet via nettet den seneste
måned.

De oftest købte varer på nettet**
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28 %
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I fokus: Sverige

De 5 mest populære
betalingsmåder
ved e-handel
1. Faktura 37%
2. K
 ontokort eller
kreditkort 26%
3. Betaling via bank 17%
4. Paypal, Payson
og lignende 8%
5. Swish 8%

Vigtig funktionalitet
i netbutikken – betaling
Faktura er den mest populære
betalingsmåde for svenske e–handelsforbrugere. At svenskerne er
mest tilbøjelige til at betale med
faktura i Norden bunder sandsynligvis til dels i tradition og til dels i
forekomsten af dygtige nicheaktører, som har specialiseret sig i
digitale fakturaløsninger, der gør
det lettere for både kunder og
virksomheder at opnå sikre og

fleksible betalinger. Herudover
efterspørger svenske forbrugere
også fleksibilitet i udvalget af betalingsalternativer. Det er i mange
tilfælde vigtigt at give mulighed
for både kort– og bankbetaling.
Det er desuden værd at notere, at
også betaling via mobiltjenesten
Swish er gået stærkt frem, siden
tjenesten blev lanceret for virksomheder i 2014.

Hvordan vil du helst betale for en
vare, som du har købt på internettet?
Grundlag: Har købt varer via internettet
den seneste måned (december)

Derfor handler svenskere på nettet
En forbruger flytter sit forbrug
til nettet, fordi fordelene ved at
handle dér opleves som større
end fordelene ved fysisk handel.
Muligheden for at kunne handle
når som helst og dermed slippe
for at planlægge i forvejen er gennemgående en væsentlig årsag til
at blive mere digital i sine indkøb,
ikke mindst i Sverige. Svenske

TIDSBE–
SPARENDE

9%
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forbrugere ser imidlertid flere andre fordele ved at købe via nettet
i stedet for i fysiske butikker. De
værdsætter det store udbud og
de lave priser online, og en større
andel end i de andre nordiske lande køber på nettet, fordi det opleves som mere bekvemt end at
handle i almindelige forretninger.

MERE
BEKVEMT

16 %

BILLIGERE

20 %

Hvad er den største
fordel ved at købe
varer på internettet
frem for i en
traditionel butik?
Grundlag: Har købt
varer via internettet
den seneste måned
(december)

STØRRE
OG BEDRE
UDBUD

22 %

JEG KAN
HANDLE, NÅR
DET PASSER
MIG

29 %

I fokus: Sverige

18

Så mange returneringer
gennemfører 100 svenske
e–handelsforbrugere
i gennemsnit
pr. måned.

Vigtig funktionalitet
i netbutikken
– levering
Svenskerne stiller høje krav til e-handelsvirksomheder og logistikaktører når det
handler om leveringen. De efterspørger valgfrihed i forhold til, hvordan varen leveres, og
anser tydelig information om leveringen som
standardinformation. Betalingsviljen i forhold
til fragt er også blevet mindre gennem tiden.
Andelen af e–handelsforbrugere, som betragter fragtfri levering som væsentligt, er steget
siden 2016 og udgør nu flere end tre ud af
fire respondenter. Der stilles også høje krav
til returhåndteringen. Flere end fire ud af fem
anser gratis returnering som en vigtig faktor,
når de vælger netbutik, og de efterspørger
i meget høj grad tydelig information fra
e-handelsvirksomhederne om den politik, der
gælder i forbindelse med returnering.

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering (Andel, som har svaret
"meget vigtigt" eller "temmelig vigtigt")
Grundlag: Handler på internettet
100%

93%

91%

80%

81%

81%

77%

66%

60%

”Svenske forbrugere
er gode til at
tage teknologi og
innovationer til sig,
hvilket gør landet til
et godt testmarked
for nye tiltag.”
CARIN BLOM,
E-HANDELSEKSPERT, POSTNORD
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Danmark

Andel, som
køber via nettet
hver måned*

61%

Andel, som
køber fra
udlandet
via nettet hver
måned**

31%

Anslået beløb,
som hver
e-handelsforbruger bruger
på internettet
pr. måned**

Andel, som
handler med
mobilen hver
måned***

32%

1.704 DKK

Andel, som
har undersøgt
varer online og
derefter købt
i en butik
(december
2017)

Andel, som har
undersøgt
varer i en butik
og derefter
købt online
(december
2017)

47%

21%

Køber mest på internettet
pr. person i Norden
Danmark er en moderne og handelsorienteret økonomi med god infrastruktur.
Indbyggerne handler ofte og gerne på
internettet. En typisk dansk e-handelsforbruger køber for 1.704 DKK pr. måned.
Det betyder, at danskerne i 2017 overhalede nordmændene og indtog førstepladsen hvad angår netforbrug pr. indbygger i Norden. Populære varer at købe
på nettet er blandt andet tøj, bøger og
boligindretning. Man køber gerne varer
i Storbritannien og foretrækker i større
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udstrækning end sine nordiske naboer at
betale med kort.
Danskerne handler først og fremmest på
nettet, fordi de værdsætter fleksibiliteten i
at kunne afgive en ordre, når og hvor de vil.
Det er nemt at regne ud, at sådanne behov
også gavner og styrker tendensen mod
øget handel via mobilen. Næsten hver
tredje danske e-handelsforbruger, som blev
spurgt i 2017, havde brugt mobiltelefonen
til at foretage køb den seneste måned,

hvilket er en kraftig stigning sammenlignet
med 2016, hvor det var knap hver fjerde. I
samme periode er andelen, som har søgt
oplysninger om en vare online og derefter
har købt den i en fysisk butik steget til
næsten halvdelen af respondenterne. Virksomheder, som ønsker at konkurrere om
danskernes købekraft, skal med andre ord
tage hensyn til, at forbrugernes vaner hurtigt ændrer sig, og tilpasse købeoplevelsen
derefter, for eksempel ved at mobiltilpasse
deres hjemmeside.

I fokus: Danmark

40,7

Samlet beløb, som
danskerne anslår,
at de har e-handlet for
i 2017 (mia. DKK)
Heraf varer købt fra
udlandet 16 %

De 5 mest populære
lande at handle i*****

22%

Har taget et foto af en vare i en
fysisk butik med henblik på et
eventuelt senere køb.

22 %

Har søgt oplysninger om
en vare med mobilen, mens de
befandt sig i en fysisk butik.

1. Storbritannien 34%
2. Kina 25%
3. Tyskland 24%
4. Sverige 13%
5. USA 11%

19 %

Har tjekket lagerstatus
på mobiltelefonen, før de har
besøgt butikken.

*Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Hele befolkningen
18-79 år.
**Gennemsnit januar–december
2017. For produktkategorien
møbler/boligindretning vedrører
tallene perioden april–december
2017.
Grundlag: Har købt varer på nettet

35 %

Har søgt efter en butik
i nærheden ved hjælp af
mobilen.

den seneste måned.
***Gennemsnit for månederne juni
og december. Grundlag: Har købt
varer på internettet den seneste
måned.
*****Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Har købt varer fra
udlandet via nettet den seneste
måned.

De oftest købte varer på nettet**
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I fokus: Danmark

De 5 mest populære
betalingsmåder
ved e-handel
1. Kontokort eller
kreditkort 75%

Vigtig funktionalitet
i netbutikken – betaling
De danske forbrugere er meget
tydelige, når det handler om, hvilken betalingsløsning de foretrækker: tre ud af fire betaler helst med
kort. Denne præference præges
sandsynligvis af, at danske e-handelsvirksomheder belønner de
nationale betalingskort, eksempelvis Dankort, hvilket antageligt

2. MobilePay 16%
3. Paypal, Payson
og lignende 4%
4. Betaling
via bank 2%
5. Faktura 1%

til dels skyldes, at virksomheden
slipper for at betale gebyrer til
banken, når forbrugerne anvender disse kort. Ud over kortbetalinger har mobilløsningen MobilePay fordoblet sin popularitet siden
2016, og 16 procent af danskerne
angiver nu denne løsning som
førstevalget ved e-handelskøb.

Hvordan vil du helst betale for en
vare, som du har købt på internettet?
Grundlag: Har købt varer via internettet
den seneste måned (december)

Derfor handler danskere på nettet
Danske forbrugere sætter i
højere grad end deres nordiske
naboer stor pris på muligheden
for at handle, når det passer
dem via internettet. Flere end to
ud af fem forbrugere, som har
handlet via nettet den seneste
måned, angiver dette som den
største fordel i forhold til handel
i en fysisk butik. Priser og udbud

MERE BEKVEMT

10 %
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havner dermed noget længere
nede på prioriteringslisten end i
nabolandene. Danmarks befolkning er geografisk koncentreret,
så der må formodes at være store
butikker med et forholdsvis bredt
udbud og konkurrencedygtige
priser inden for rimelig afstand for
en større befolkningsandel end i
mange sammenlignelige lande.

TIDSBE–
SPARENDE

10%

STØRRE
OG BEDRE
UDBUD

15 %

Hvad er den største
fordel ved at købe
varer på internettet
frem for i en
traditionel butik?
Grundlag: Har købt
varer via internettet
den seneste måned
(december)

BILLIGERE

15 %

JEG KAN
HANDLE, NÅR
DET PASSER
MIG

42 %

I fokus: Danmark

19

Så mange returneringer
gennemfører 100 danske
e–handelsforbrugere
i gennemsnit
pr. måned.

Vigtig funktionalitet
i netbutikken
– levering
Danskerne stiller de højeste krav i Norden,
når det handler om hurtig levering. Næsten
tre ud af fire er af den opfattelse, at en leveringstid på maks. to dage er temmelig vigtigt
eller meget vigtigt. Dette skyldes antageligt,
at Danmark i geografisk henseende er et
relativt lille land med små afstande, hvilket
har øget forventningerne til hurtig levering.
Danmark ligger også i toppen i Norden, når
det handler om ønsket om gratis returnering.
Alt i alt betyder ovenstående, at de logistiske
udfordringer og krav til virksomheder, som
sælger til danske forbrugere via internettet,
kan være betydelige. Samtidig er danskerne
de mest tilfredse i Norden med leveringen af
den senest købte vare, hvilket tyder på, at det
lykkes for de fleste virksomheder at tilfredsstille eller overgå de høje krav.

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering (Andel, som har svaret
"meget vigtigt" eller "temmelig vigtigt")
Grundlag: Handler på internettet
100%

94%
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”De danske e-handelsforbrugere bliver stadig
mere modne og sikre,
når det handler om at
købe online. Men for
at opleve yderligere
vækst er det nødvendigt,
at e-handelsvirksomhederne giver kunden
mulighed for mere
kontrol, både før, under
og efter købet.”
JØRGEN FISCHER, E-HANDELSEKSPERT,
POSTNORD DANMARK
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Norge

Andel, som
køber via nettet
hver måned*

63%

Andel, som
køber fra
udlandet
via nettet hver
måned**

39%

Anslået beløb,
som hver
e-handelsforbruger bruger
på internettet
pr. måned**

Andel, som
handler med
mobilen hver
måned***

39%

1.634 DKK

Andel, som
har undersøgt
varer online og
derefter købt
i en butik
(december
2017)

Andel, som har
undersøgt
varer i en butik
og derefter
købt online
(december
2017)

57%

13%

Købestærke forbrugere med
høj digital tilstedeværelse
Norge er det rigeste land i Norden
regnet i BNP pr. indbygger. Det er således
ikke overraskende, at nordmændene
har et højt gennemsnitligt købsbeløb pr.
e-handelsforbruger, nemlig 1.634 DKK
pr. måned, selvom de i 2017 måtte se sig
overgået af danskerne. Over 1/8 af de
nordmænd, som har handlet på nettet
den seneste måned, har købt i Sverige,
hvilket blandt andet skyldes gode historiske forbindelser og relativt små sprogbarrierer. Herudover er netbutikker i Kina,
32

E-handel i Norden 2018

Storbritannien og USA attraktive. Hvad
angår produktkategorier står tøj, bøger og
kosmetik højst på indkøbslisten, men det
fremgår også, at nordmænd er idrætsinteresserede, da de i højere grad end deres nordiske naboer køber idrætsartikler.
I næsten to tredjedele af købstilfældene
henter norske forbrugere deres e-handlede
vare på et udleveringssted.
Norge er ikke medlem af EU, hvilket gør,
at der er andre regler omkring told og

moms at tage hensyn til end i de øvrige
nordiske lande. De fleste varer, med
undtagelse af tøj, sko og fødevarer, er
toldfrie, men alle importerede varer med
en højere værdi end 350 norske kroner,
inklusive fragt, pålægges moms. Lovbestemmelserne fremmer derfor import
af billigere varer, mens en virksomhed,
som planlægger at sælge dyrere varer til
Norge, har brug for at overveje løsninger
til indbetaling og håndtering af moms for
at kunne stå sig i konkurrencen.

I fokus: Norge

36,5
22%

Har taget et foto af en vare i en
fysisk butik med henblik på et
eventuelt senere køb.

25 %

Har søgt oplysninger om
en vare med mobilen, mens de
befandt sig i en fysisk butik.

Samlet beløb, som
nordmændene anslår,
at de har e-handlet for
i 2017 (mia. DKK)
Heraf varer købt fra
udlandet 16 %

De 5 mest
populære lande
at handle i*****

29%

1. Kina 34%
2. Storbritannien 27%
3. USA 23%
4. Sverige 13%
5. Tyskland 8%

Har tjekket lagerstatus
på deres mobiltelefon, før
de har besøgt en butik.

38 %

Har søgt efter en butik
i nærheden ved hjælp af
mobilen.

*Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Hele befolkningen
18-79 år.
**Gennemsnit januar–december
2017. For produktkategorien
møbler/boligindretning vedrører
tallene perioden april–december
2017.
Grundlag: Har købt varer på nettet

den seneste måned.
***Gennemsnit for månederne juni
og december. Grundlag: Har købt
varer på internettet den seneste
måned.
*****Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Har købt varer fra
udlandet via nettet den seneste
måned.

De oftest købte varer på nettet**
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I fokus: Norge

De 5 mest populære
betalingsmåder
ved e-handel
1. Kontokort eller
kreditkort 59%

Vigtig funktionalitet
i netbutikken – betaling
Nordmændene har høj tillid til
moderne betalingsløsninger. De
betragter det som meget vigtigt
at kunne betale for internetkøb
med konto- eller kreditkort. I meget
højere grad end i de øvrige nordiske
lande er det også sådan, at en
e-handelsvirksomhed sandsynligvis
mister handel, hvis der ikke tilbydes

2. Paypal, Payson
og lignende 17%
3. Faktura 15%
4. Vipps 7%
5. Efterkrav 1%

betaling via tjenester som Paypal
eller Payson. Blandt de mest anvendte betalingsmåder er det dog
mobiltjenesten Vipps, som er steget
mest i popularitet det seneste år.
Syv procent af de norske e-handelsforbrugere angiver Vipps som
førstevalget, hvilket skal sammenlignes med to procent et år tidligere.

Hvordan vil du helst betale for en
vare, som du har købt på internettet?
Grundlag: Har købt varer via internettet
den seneste måned (december)

Derfor handler nordmænd på nettet
Frihed og fleksibilitet i købsoplevelsen synes at være et gennemgående tema for, hvordan man gør sine
nordiske kunder tilfredse. I lighed
med deres nordiske naboer flytter
norske forbrugere i stadig højere
grad deres indkøb til nettet, først og
fremmest fordi det gør livet mere
enkelt at kunne vælge tidspunktet for,
hvornår man handler. Flere end hver
femte nordmand handler imidlertid primært på internettet, fordi det

MERE BEKVEMT

9%
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opleves som billigere end at handle
i fysiske butikker. Dette er en noget
højere andel end i de øvrige nordiske
lande. Resultatet stemmer godt med
nordmændenes forholdsvis store
tilbøjelighed til at importere varer
fra udlandet og med, at det indenlandske prisniveau ofte opleves som
højt. E-handel kan altså opleves som
et konkurrencedygtigt alternativ, da
man får adgang til varer, der sælges
billigere i andre lande.

TIDSBE–
SPARENDE

10%

STØRRE
OG BEDRE
UDBUD

18 %

Hvad er den største
fordel ved at købe
varer på internettet
frem for i en
traditionel butik?
Grundlag: Har købt
varer via internettet
den seneste måned
(december)

BILLIGERE

21 %

JEG KAN
HANDLE, NÅR
DET PASSER
MIG

37 %

I fokus: Norge

24

Så mange returneringer
gennemfører 100 norske
e–handelsforbrugere
i gennemsnit
pr. måned.

Vigtig funktionalitet
i netbutikken
– levering
Forventningerne til hurtig levering er lavere
i Norge end i Sverige og Danmark, hvilket kan
høre sammen med en stor andel af køb fra
udlandet, men også at det norske landskab
til tider er logistisk udfordrende, kombineret
med at norske veje ikke er i samme stand
som nabolandenes. Man har desuden et
noget mindre behov for information om
selve leveringsprocessen. Det er også værd
at notere, at nordmændene, sammen med
svenskerne, er de forbrugere i Norden, som
værdsætter det mest, når netbutikken tilbyder levering direkte i postkassen. Samtidig
kan man konstatere, at næsten to tredjedele
af de norske e-handelsforbrugere – den højeste
andel i Norden – afhentede deres seneste
forsendelse på et udleveringssted, hvilket kan
tolkes derhen, at der er et spændingsforhold
mellem de leveringsmuligheder, der tilbydes,
og dem forbrugerne efterspørger.

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering (Andel, som har svaret
"meget vigtigt" eller "temmelig vigtigt")
Grundlag: Handler på internettet
100%

86%

84%

80%

79%

78%

72%
60%

60%

40%

20%

”Kommunikation er
noget, som diskuteres
flittigt i norske
e-handelskredse, specielt
i lyset af at EU’s nye
persondataforordning,
GDPR, træder i kraft til
maj og også gælder
Norge.”
RIKKE KYLLENSTJERNA, E-HANDELSEKSPERT, POSTNORD NORGE
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Hurtig
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Finland

Andel, som
køber via nettet
hver måned*

46%

Andel, som
køber fra
udlandet
via nettet hver
måned**

44%

Anslået beløb,
som hver
e-handelsforbruger bruger
på internettet
pr. måned**

Andel, som
handler med
mobilen hver
måned***

32%

1.164 DKK

Andel, som
har undersøgt
varer online og
derefter købt
i en butik
(december
2017)

Andel, som har
undersøgt
varer i en butik
og derefter
købt online
(december
2017)

42%

8%

Flest som køber varer
fra udlandet
Finland er det mindst modne e-handelsmarked i Norden. Det gennemsnitlige købsbeløb pr. e-handelsforbruger og måned er
lavere end i de øvrige lande. Knap halvdelen af finnerne i alderen 18 til 79 år køber på
nettet, hvilket er et stykke under det nordiske gennemsnit på seks ud af ti. Dette betyder imidlertid også, at der er et stort latent
udviklingspotentiale, hvilket blandt andet
illustreres af, at mobilbrug til købsformål er
steget kraftigt den seneste tid. Af de finner,
som købte på internettet i 2017, brugte en
36 E-handel i Norden 2018

ud af tre mobilen til at foretage købet mod
en ud af fem i 2016. Der har tidligere været
en mere markant generationsforskel hvad
angår mobilkøb blandt finner end blandt
de øvrige nordiske forbrugere. Andelen af
finner, der bruger mobilen, øges imidlertid
netop nu stærkere i de højere aldersklasser,
hvilket tyder på, at generationskløften er på
vej til at blive mindre.
Finland er også det nordiske land, hvor
flest af e-handelsforbrugerne køber varer

fra andre lande. Fire ud af ti finner, som
har handlet på nettet, købte fra udlandet,
hvilket sandsynligvis hænger sammen
med, at man ikke finder et komplet udbud blandt de indenlandske aktører. Der
købes mest tøj fra udlandet, og tre ud af
ti, som har købt fra udlandet den seneste
måned, har købt fra Kina. Generelt handler Finland primært med andre EU-lande,
og ud over kinesiske varer bestiller finnerne et stort antal produkter fra Tyskland,
Sverige og Storbritannien på nettet.

I fokus: Finland

20,3
13%

Har taget et foto af en vare i en
fysisk butik med henblik på et
eventuelt senere køb.

13 %

Har søgt oplysninger om
en vare med mobilen, mens de
befandt sig i en fysisk butik.

Samlet beløb, som
finnerne anslår,
at de har e-handlet for
i 2017 (mia. DKK)
Heraf varer købt fra
udlandet 28 %

De 5 mest
populære lande
at handle i*****

16 %

1. Kina 30%
2. Tyskland 24%
3. Sverige 21%
4. Storbritannien 16%
5. USA 10%

Har tjekket lagerstatus
på deres mobiltelefon, før
de har besøgt en butik.

*Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Hele befolkningen
18-79 år.
**Gennemsnit januar–december
2017. For produktkategorien
møbler/boligindretning vedrører
tallene perioden april–december
2017.
Grundlag: Har købt varer på nettet

27 %

Har søgt efter en butik
i nærheden ved hjælp af
mobilen.

den seneste måned.
***Gennemsnit for månederne juni
og december. Grundlag: Har købt
varer på internettet den seneste
måned.
*****Gennemsnit januar–december
2017. Grundlag: Har købt varer fra
udlandet via nettet den seneste
måned.

De oftest købte varer på nettet**
40%

36%

30%

27 %

24 %
18 %

20%

10 %

10%

0

Tøj/sko

Medieprodukter

Forbrugerelektronik

Skønhed/
sundhed

Møbler/
boligindretning

9%
Sport/
fritid

7%
Dagligvarer

6%
Tilbehør til bil/
båd/MC
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I fokus: Finland

De 5 mest populære
betalingsmåder
ved e-handel
1. Betaling via bank 30%
2. Faktura 27%

Vigtig funktionalitet
i netbutikken – betaling
Finske forbrugere adskiller
sig i den henseende, at betaling
via bank er den mest populære
betalingsmåde på nettet. De er
generelt mere forsigtige og mindre villige end deres nordiske
naboer til at betale med kort.
Dette hænger sandsynligvis til
dels sammen med, at man ikke

3. Kontokort eller
kreditkort 26%
4. Paypal, Payson
og lignende 12%
5. Kontantbetaling
ved levering 2%

er kommet lige så langt i omstillingen til e-handel som nabolandene, og at man ikke føler sig
helt tryg ved at afgive kortoplysninger på nettet. Traditionelle betalingsmetoder, som betaling via
bank og faktura, føles dermed
mere sikre og er de foretrukne
alternativer.

Hvordan vil du helst betale for en
vare, som du har købt på internettet?
Grundlag: Har købt varer via internettet
den seneste måned (december)

Derfor handler finner på nettet
Finland er det nordiske land,
hvor flest e-handelsforbrugere
angiver udbud som primær
årsag til at handle på nettet, hvilket tyder på, at man ikke altid
finder det, man søger hos de indenlandske aktører. Det er først
og fremmest personer mellem
18 og 29 år, der handler på nettet, fordi de sætter pris på det

MERE BEKVEMT

8%
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større udbud. Denne generation
er i høj grad internationaliseret
og vant til udenlandske produkter, en indstilling som sandsynligvis fik et skub, da Finland blev
EU-medlem i 1995. I lighed med
de andre nordiske forbrugere
mener finnerne i øvrigt, at det
er nemt at kunne købe ind når
og hvor som helst.

TIDSBE–
SPARENDE

10%

BILLIGERE

17 %

Hvad er den største fordel ved at
købe varer på internettet frem for
i en traditionel butik?
Grundlag: Har købt varer via
internettet den seneste måned
(december)

STØRRE
OG BEDRE
UDBUD

25 %

JEG KAN
HANDLE, NÅR
DET PASSER
MIG

28 %

I fokus: Finland

23

Så mange returneringer
gennemfører 100 finske
e–handelsforbrugere
i gennemsnit
pr. måned.

Vigtig funktionalitet
i netbutikken
– levering
Finnerne stiller ikke så høje krav til hverken leveringstider eller leveringsinformation
som deres nordiske naboer, formodentlig
som følge af den høje andel af køb fra udlandet. I Finland har det været praksis, at
sælger står for omkostningerne i forbindelse med returnering, da dette tidligere var
lovbestemt. Det forventes til dels fortsat hos
forbrugerne, selvom andelen, som anser gratis returnering som vigtigt eller meget vigtigt,
er aftaget noget og nu ligger på niveau med
andelen i de andre nordiske lande. Hvad angår levering til døren ligger finnerne imidlertid helt i top, når det handler om ønsket om
at kunne bestille levering på et tidspunkt, der
passer den enkelte, hvilket er værd at notere
sig for e-handelsvirksomheder, der sælger til
finske forbrugere.

”Ligesom i mange andre
lande ser vi også, at
e-handel af dagligvarer
er et stærkt voksende
segment.”

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering (Andel, som har svaret
"meget vigtigt" eller "temmelig vigtigt")
Grundlag: Handler på internettet
100%

80%

84%

80%

79%

77%

75%

60%

51%

SINIKKA ELORANTA, E-HANDELSEKSPERT,
POSTNORD FINLAND

40%

20%

0
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Detaljerede resultater
Grunddata
Befolkningstal (18-79 år) i de nordiske lande
Kilde: SCB, SSB, Danmarks Statistik, Tilastokeskus, (pr. 1. januar 2016)

Sverige

7.324.290 (befolkning i alt 9.995.153)

Danmark

4.296.033 (befolkning i alt 5.748.769)

Norge

3.866.558 (befolkning i alt 5.258.317)

Finland

4.130.767 (befolkning i alt 5.503.297)

Norden

19.617.648 (befolkning i alt 26.505.536)

Andel af befolkningen, der har adgang til internettet
Kilde: Internet World Stats (2015)

Sverige

95%

Danmark

97%

Norge

97%

Finland

97%

Antal personer i alderen 18-79 år med internet
Beregnet som landets befolkning i alderen 18-79 år multipliceret med landets internetpenetration

Sverige

6.958.076

Danmark

4.167.152

Norge

3.750.561

Finland

4.006.844

Samlet e-handel 2017 (sum for januar-december)
Beregnet ud fra det gennemsnitlige svar fra respondenterne i de respektive lande på spørgsmålet: ”Hvor mange penge
vurderer du, at du har købt varer for på internettet den seneste måned?
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

-

83.356 MSEK

40.697 MDKK

45.739 MNOK

2.723 MEUR

161.787 MDKK

64.355 MDKK

40.697 MDKK

36.480 MDKK

20.253 MDKK

-

1.487 DKK

1.704 DKK

1.634 DKK

1.164 DKK

I alt, national valuta
Totalt, DKK
Gennemsnit pr. person og måned, DKK

Så mange e-handler hver måned (gennemsnit pr. måned januar-december)
Har du købt varer på internettet den seneste måned?
Grundlag: Hele befolkningen

Ja

Norden

Sverige

Danmark

Norge

FInland

60%

66%

61%

63%

46%

Største fordel ved at handle på nettet (december)
Hvad er den største fordel ved at købe varer på internettet frem for i en traditionel butik?
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Jeg kan handle, når det passer mig

33%

29%

42%

37%

28%

Billigere

18%

20%

15%

21%

17%

Større og bedre udbud

20%

22%

15%

18%

25%

Tidsbesparende

10%

9%

10%

10%

10%

Grundlag: Har handlet på internettet

Mere bekvemt

12%

16%

10%

9%

8%

Andet, nemlig

4%

2%

5%

4%

5%

I tvivl, ved ikke

3%

2%

4%

2%

7%
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Varekategorier, som de nordiske forbrugere køber på nettet (gennemsnit pr. måned
januar-december)
Hvilke typer fysiske varer har du købt på nettet de seneste 30 dage? (I alt)
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tøj og sko

36%

37%

35%

34%

36%

Forbrugerelektronik

25%

23%

27%

26%

24%

11%

12%

13%

10%

10%

26%

28%

24%

26%

27%

5%

5%

4%

6%

6%

Grundlag: Har købt varer på internettet de seneste 30 dage

Møbler og boligindretning
Medieprodukter
Tilbehør til bil/båd/MC
Produkter til børn og legetøj

7%

8%

8%

7%

4%

Sport og fritid

11%

11%

11%

13%

9%

22%

28%

15%

20%

18%

9%

10%

11%

10%

7%

Skønhed og sundhed
Dagligvarer, mad og drikke

Andel, som handler i udlandet via nettet (gennemsnit pr. måned januar-december)
Har handlet i nationale/udenlandske butikker
Grundlag: Har købt varer på internettet de seneste 30 dage

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Andel, som har handlet i indenlandske netbutikker

82%

89%

84%

80%

71%

Andel, som har handlet i udenlandske netbutikker

31%

28%

27%

34%

40%

Andel, som ikke ved, om butikken er inden-/udenlandsk
Andel udland (vægtet)

Finland

5%

3%

5%

5%

8%

35%

31%

31%

39%

44%

Samlet e-handel i udlandet (sum for januar-december)
Beregnet ud fra det gennemsnitlige svar fra respondenterne i de respektive lande på spørgsmålet: "Hvor mange penge vurderer
du, at du har købt varer for fra udlandet via internettet den seneste måned? Med udlandet menes, at du oplever, at netbutikkens
hjemsted er uden for dit hjemland, og/eller at levering sker fra et land uden for dit hjemland.”
Grundlag: Har e-handlet den seneste
måned

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

-

13.335 MSEK

6.588 MDKK

7.379 MNOK

770 MEUR

28.497 MDKK

10.295 MDKK

6.588 MDKK

5.886 MDKK

5.727 DKK

I alt, national valuta
Totalt, DKK

Varekategorier, som nordiske forbrugere køber på nettet fra udlandet
(gennemsnit pr. måned januar-december)
Hvilke typer fysiske varer har du købt på nettet de seneste 30 dage? (Udenlandske netbutikker)
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tøj og sko

32%

31%

32%

26%

38%

Forbrugerelektronik

21%

21%

20%

23%

21%

7%

7%

6%

6%

7%

15%

11%

21%

18%

14%

7%

8%

6%

9%

7%
4%

Grundlag: Har købt varer på internettet de seneste 30 dage

Møbler og boligindretning
Medieprodukter
Tilbehør til bil/båd/MC
Produkter til børn og legetøj

6%

7%

6%

6%

Sport og fritid

9%

10%

9%

8%

7%

Skønhed og sundhed

11%

10%

11%

13%

12%

Dagligvarer, mad og drikke

2%

2%

2%

4%

3%
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Lande, som de nordiske forbrugere køber mest fra via nettet
(gennemsnit pr. måned januar-december)
I hvilke lande har du handlet, når du har købt varer fra udlandet* de seneste 30 dage?
(*Med udlandet menes, at du oplever, at e-handelsbutikkens hjemsted ikke er i hjemlandet.)
Grundlag: Har købt varer fra udlandet via internettet de seneste 30 dage.

Sverige
Danmark

Norden

Sverige

16%
5%

Danmark

Norge

Finland

13%

13%

21%

6%

3%

7%

Norge

1%

1%

1%

Finland

1%

1%

0%

0%

1%

Storbritannien

25%

24%

34%

27%

16%

Tyskland

20%

21%

24%

8%

24%

Holland

3%

3%

4%

2%

3%

Frankrig

1%

2%

2%

1%

2%

Spanien

1%

1%

2%

1%

2%

Italien

1%

1%

1%

1%

1%

Rusland

0%

0%

0%

0%

0%

Øvrige Europa

3%

3%

3%

2%

4%

14%

15%

11%

23%

10%

USA
Canada
Kina

0%

0%

0%

1%

0%

32%

36%

25%

34%

30%

Indien

0%

0%

0%

0%

0%

Japan

1%

1%

1%

1%

1%

Øvrige Asien

3%

4%

3%

4%

2%

Australien

1%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Lande i Centralamerika
Lande i Sydamerika

0%

0%

0%

0%

0%

Lande i Afrika

0%

0%

0%

0%

0%

Andet, nemlig

1%

1%

1%

1%

1%

Ved ikke

7%

6%

6%

7%

10%

Bemærk: De vægtede gennemsnit for de nordiske lande afspejler kun tre ud af de fire lande (det land, spørgsmålet handler om, medregnes ikke)

Har handlet med mobilen
Hvor mange e-handelskøb af fysiske varer har du foretaget med din mobiltelefon i de seneste 30 dage?
Andel, som har angivet et antal større end 0 (gennemsnit juni og december)
Grundlag: Har handlet på internettet

Andel

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

36%

41%

32%

39%

32%

Andel, som først har set på/prøvet en vare i en butik og derefter har købt den på
internettet (december)
Har du på et tidspunkt i den seneste måned først set på/prøvet en vare i en butik og derefter købt den på internettet?
Grundlag: Har handlet på internettet

Ja
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Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

14%

13%

21%

13%

8%

Detaljerede resultater

Varekategorier, som købes på nettet på denne måde (december)
Hvilke(n) vare(r) har du den seneste måned først set på/prøvet i en butik og derefter købt på internettet?
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Tøj/sko

47%

45%

45%

49%

51%

Forbrugerelektronik

19%

22%

21%

17%

15%

Medieprodukter

13%

16%

16%

7%

10%

Møbler/indretning

9%

7%

11%

8%

11%

Grundlag: Har først set på/prøvet en vare i en butik og siden købt den
på internettet

Tilbehør til bil, båd eller MC

Finland*

2%

2%

1%

3%

4%

Artikler til børn/legetøj

10%

12%

12%

7%

8%

Sport/fritid

10%

9%

9%

12%

9%

Skønhed/sundhed

13%

13%

19%

13%

9%

Dagligvarer

3%

3%

2%

4%

1%

Andet, nemlig:

5%

4%

6%

1%

9%

I tvivl, ved ikke

3%

3%

1%

3%

5%

*OBS For Finland var antal observationer under 100

Andel, som først har søgt oplysninger om en vare på nettet og siden har købt den i
en fysisk butik (december)
Har du på et tidspunkt i den seneste måned først søgt oplysninger på internettet om en vare, som du derefter har købt i en
butik? (andel, som har svaret ja)
Grundlag: Har handlet på internettet

Ja

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

47%

54%

47%

57%

42%

Varekategorier, som købes på nettet på denne måde (december)
Hvilke(n) vare(r) har du den seneste måned først søgt oplysninger om på internettet og derefter købt i en butik?
Grundlag: Har først researchet på internettet
og siden købt i en butik

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tøj/sko

24%

22%

25%

29%

22%

Forbrugerelektronik

33%

34%

28%

36%

32%

Medieprodukter

15%

15%

18%

15%

12%

Møbler/boligindretning

15%

13%

21%

17%

11%

Tilbehør til bil, båd eller MC

5%

4%

4%

6%

6%

Artikler til børn/legetøj

11%

12%

14%

10%

9%

Sport/fritid

15%

15%

8%

24%

15%

Skønhed/sundhed

13%

11%

16%

11%

16%

Dagligvarer

13%

10%

14%

12%

17%

Andet, nemlig:

8%

8%

8%

6%

8%

I tvivl, ved ikke

4%

5%

5%

2%

4%
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Foretrukken betalingsmetode (december)
Hvilken af følgende betalingsmetoder vil du helst benytte, når du skal betale for en vare, du har købt på internettet?
Sverige

Danmark

Norge

Finland

Kontokort eller kreditkort

26%

75%

59%

26%

Faktura

37%

1%

15%

27%

Betaling via netbank

17%

-

-

30%

Bankoverførsel

-

2%

-

-

Vipps

-

-

7%

-

Paypal, Payson el. lign.

8%

4%

17%

12%

Efterkrav

0%

-

1%

2%

-

16%

-

-

Grundlag: Har handlet på internettet

MobilePay
Swish

8%

-

-

-

Andet

3%

1%

0%

1%

I tvivl, ved ikke

1%

1%

0%

4%

Hvor mange varer, som du har købt på internettet den seneste måned,
har du sendt retur? (december)
Hvor mange varer, som du har købt på internettet den seneste måned, har du sendt retur?
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

86%

85%

83%

88%

90%

1

8%

9%

12%

7%

5%

2

2%

3%

2%

2%

2%

3

1%

1%

1%

1%

1%

Grundlag: Har handlet på nettet den seneste måned

Ingen

4

0%

0%

0%

1%

0%

5

0%

0%

0%

0%

1%

6 eller flere

0%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

I tvivl, ved ikke

Antal returneringer pr. 100 e-handelsforbrugere (december)
Grundlag: Har handlet på nettet den seneste måned

Sverige

Danmark

Norge

Finland

18

19

24

23

Antal returneringer

Andel, som har returneret en forsendelse (gennemsnit for juni og december)
Hvor mange af de fysiske varer, som du har købt på internettet de seneste 30 dage, har du sendt retur?
Andel, som har angivet et antal større end 0
Grundlag: Har handlet på internettet

Ja
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Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

11%

11%

12%

11%

11%

Detaljerede resultater

Vigtig funktionalitet i netbutikken – levering
(Andel, som har svaret "meget vigtigt" eller "temmelig vigtigt")
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

81%

81%

91%

72%

80%

At leveringen er hurtig (1-2 dage)

63%

66%

74%

60%

51%

At få tydelig besked om, hvornår varen leveres

88%

93%

93%

86%

75%

At det tydeligt fremgår, hvordan varen bliver leveret (postkassen, postbutik/ekspeditionssted, levering til døren etc.)

89%

91%

94%

84%

84%

At der er gratis fragt

77%

77%

73 pct.

79%

79%

At jeg kan vælge den logistikaktør, der skal levere varen
(f.eks. PostNord, Bring, DHL, DB Schenker)

48%

48%

61%

33%

47%

Grundlag: Handler på internettet

At jeg kan vælge, hvordan og hvor jeg får varen leveret

At der er tydelig information om returprocedurer

86%

87%

89%

82%

83%

At pakken leveres til et udleveringssted

69%

84%

41%

68%

71%

At varen kan leveres til en pakkeboks/automat

27%

13%

46%

11%

48%

At varen kan leveres direkte i min postkasse

42%

48%

30%

48%

40%

At jeg kan bestille levering til døren på
et tidspunkt, der passer mig

46%

50%

40%

36%

53%

At der er gratis returnering

80%

81%

83%

78%

77%
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Detaljerede resultater

Har du på et tidspunkt i de seneste tre måneder brugt din mobiltelefon
til en af følgende ting? (december)
Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Modtaget tilbud på mobiltelefonen fra en butik, hvor du er kunde

44%

57%

36%

45%

29%

Søgt oplysninger om en vare med din mobiltelefon, mens du
befandt dig i en fysisk butik eller et indkøbscenter

25%

33%

22%

25%

13%

Søgt oplysninger om en vare med din mobiltelefon på et
tidspunkt, hvor du ikke befandt dig i en fysisk butik eller et
indkøbscenter

37%

45%

36%

41%

21%

Taget et foto af en vare og/eller et prisskilt med din mobiltelefon
i en fysisk butik med henblik på et eventuelt senere køb

22%

28%

22%

22%

13%

Købt en vare på internettet med din mobiltelefon, mens du
befandt dig i en fysisk butik

2%

3%

1%

2%

0%

Klikket på en annonce/et banner, mens du har surfet på din
mobiltelefon

16%

18%

14%

22%

8%

Søgt efter en butik i nærheden

37%

43%

35%

38%

27%

7%

7%

6%

5%

9%

29%

41%

19%

29%

16%

Grundlag: Har handlet på internettet

Angivet på mobilen, hvor du befandt dig, og fået information om
lokale tilbud
Tjekket lagerstatus, før du har besøgt en butik
Tjekket ind hos en butik via sociale medier

6%

5%

3%

7%

10%

Betalt for en vare med din mobiltelefon, mens du ikke befandt dig
i en fysisk butik

29%

37%

27%

29%

19%

Downloadet en app for et bestemt varemærke eller en bestemt
butikskæde

22%

37%

11%

13%

13%

4%

6%

2%

3%

4%

20%

13%

26%

18%

30%

2%

1%

2%

1%

3%

Taget et billede af dig selv (en selfie) i et prøverum og sendt
billedet til en ven for at høre vennens mening om varen
Intet af ovenstående
I tvivl, ved ikke
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PostNord – en e-handelspartner
PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden.
Vi varetager også postservicen til privatpersoner
og virksomheder i Sverige og Danmark. Med
vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens
kommunikation, e-handel og logistik i Norden. I
2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere
og en omsætning på ca. 38 mia. SEK.
PostNord er den største og naturlige e-handelspartner på det nordiske marked. Vi kan tilbyde komplette løsninger med en række ydelser
inden for varedistribution, markedsføring og
kundekommunikation.
Vi gør hverdagen lettere for e-handelsvirksomheder. Takket være et harmoniseret nordiske
udbud af tjenesteydelser inden for logistik og
Nordens bredeste distributionsnet gør vi afstanden mellem netbutikken og slutkunden mindre.

PostNord har cirka 6.100 udleveringssteder i
Norden, jævnt fordelt mellem Sverige, Danmark,
Norge og Finland. For at sikre endnu mere
tilfredse kunder har PostNord udviklet apps,
som forbedrer servicen over for såvel private
modtagere som virksomhedskunder. De kan
hentes i App Store og Google Play. I Sverige og
Danmark besøger vores postbude desuden alle
husstande og virksomheder.
Uden for Norden har PostNord etableret datterselskabet Direct Link, som tilbyder distributionsløsninger til lande over hele verden. Direct Link hjælper e-handelsvirksomheder fra hele verden, som
gerne vil drive forretning på det nordiske marked,
med alt fra markedsanalyse og direct marketing til
fulfilment, varedistribution og returhåndtering.
Læs mere på www.postnord.com
og www.directlink.com

Kontakt os for at få yderligere oplysninger
Norden

Norge

ARNE ANDERSSON
E–mail: arne.b.andersson@postnord.com
Tlf.: +46 73 079 05 52

RIKKE KYLLENSTJERNA
E-mail: rikke.kyllenstjerna@postnord.com
Tlf.: +47 481 18 470

Sverige

Øvrige verden/Direct Link

CARIN BLOM
E–mail: carin.blom@postnord.com
Tlf.: +46 73 030 41 87

OLOF KÄLLGREN
E-mail: olof.kallgren@postnord.com
Tlf.: +46 761 18 43 40

Danmark

Medier

JØRGEN FISCHER
E-mail: joergen.fischer@postnord.com
Tlf.: +45 5122 3827

MATHIAS LIDÉN
E-mail: mathias.liden@postnord.com
Tlf.: +46 10 436 44 18

Finland
SINIKKA ELORANTA
E-mail: sinikka.eloranta@postnord.com
Tlf.: +358 40 178 5266
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Omslagsfoto: Getty Images. Øvrige fotos: Andreas Dahl (s. 18–21), PostNord og Getty Images.
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