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Innhold

Om rapporten

Q1 Q2 Q3 Q4 Gjennomsnitt

Sverige 1 084 1 122 1 106 1 106 1 105

Danmark 1 163 1 205 1 193 1 149 1 178

Norge 1 408 1 191 821 1 124 1 136

Finland 1 252 1 180 1 380 1 281 1 273

>> PostNord har for åttende år på rad gjennomført studier av 
det nordiske netthandelsmarkedet under navnet "Netthandel 
i Norden".

Årets rapport bygger på nettintervjuer som er gjennomført 
av TNS Sifo i alle fire kvartaler av 2015. Nettintervjuene 
er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av 
privatpersoner i alderen 18–79 år i Sverige, Danmark, Norge 
og Finland. Merk at ikke alle spørsmålene i rapporten ble stilt 
alle kvartaler. 

Undersøkelsen ble gjennomført med TNS Sifos nettpanel, 
med følgende antall respondenter per land og kvartal:

Fordi undersøkelsen er gjennomført med nettpaneler, blir 
den representativ for den delen av befolkningen som har 
tilgang til internett. Enkelte spørsmål er bare stilt i ett kvartal 
og beskrives derfor kvartalsvis i tabeller og grafer.

Netthandel defineres i rapporten som salg av fysiske varer 
via internett. Disse varene leveres så hjem til forbrukeren, 
til et utleveringssted eller hentes i butikk, på lager eller i et 
utleveringslokale av forbrukeren. Det innebærer at tjenester, 
som strømming, ikke inngår i definisjonen i denne rapporten. 
Heller ikke salg via internett mellom privatpersoner eller 
mellom bedrifter er tatt med.

PostNord gir også ut E-barometern i Sverige. I Danmark 
er vi hovedsponsor for FDIHs* netthandelsanalyse. Disse 
rapportene er basert på en annen metode, og er derfor ikke 
fullstendig sammenlignbare med denne rapporten.

*Foreningen for Dansk Internet Handel



I
nnbyggerne i Norden stiller stadig høyere 
krav ved  netthandel. For eksempel har smidige 
og raske leveranser blitt en selvfølgelighet som 
de fleste tar for gitt. Det de nordiske forbrukerne 

søker i dag, er høyere grad av presisjon og fleksibilitet. 
De vil vite når, hvor og hvordan pakken skal leveres. 
Eller til og med kunne bytte leveringsadresse 
og -tid underveis. Som logistikkpartner hjelper 
PostNord kundene å bygge konkurransedyktige 
netthandelstilbud. Ikke minst ved å ivareta 
mottakernes nye behov. 

I år gir PostNord ut rapporten "Netthandel i Norden" 
for åttende gang. Dette gjør vi fordi vi er overbevist 
om at forståelse for forbrukernes behov er nøkkelen 
til vellykket netthandel. Av rapporten fremgår det 
at de nordiske landene har mye til felles, men på 
visse punkter varierer de stort, ikke minst når det 
gjelder levering. I rapporten formidler PostNords 
ekspertpanel og Anders Halvarsson, som grunnla 
NetOnNet og sitter i styret for Ellos, Junkyard og 
Scandinavian Photo, sine tips, råd og prognoser for 
fremtiden. Dessuten konstaterer vi at de nordiske 
forbrukerne netthandlet for betydelig mer enn i de 
foregående årene. I løpet av 2015 netthandlet den 
nordiske befolkningen for drøyt 150 milliarder norske 
kroner.

Hos PostNord arbeider vi kontinuerlig med å utvikle 
tilbudet vårt. I løpet av 2015 har vi for eksempel 
oppgradert de mobile løsningene våre og økt 
transparensen for å kunne tilby forbrukerne mer 
informasjon om leveringen av forsendelsene deres. 

Vi vet at levering er en viktig del av 
handleopplevelsen på nett, og at velfungerende 
og fleksible leveranser gjør at stadig flere vil 
netthandle oftere. Vi er den selvfølgelige logistikk-
partneren  for netthandel til, fra eller innen Norden. 
Vi kan markedet bedre enn noen andre. I tillegg 
har vi regionens bredeste distribusjonsnett og et 
heldekkende tilbud innen kundekommunikasjon. 
Med ”Netthandel i Norden” vil vi videreformidle våre 
spesialistkunnskaper og erfaringer.

Håkan Ericsson  
adm. dir. og konsernsjef for 
PostNord 

Leveringen – en viktig del  
av handleopplevelsen på nett

Håkan Ericsson, adm. 
dir. og konsernsjef for 
PostNord.

>> Forord

"Velfungerende og fleksible 
leveranser gjør at stadig 
flere vil netthandle oftere"



>> Oversikt

Gjennomsnitts- 
kvartal 2015...

Nordmenn handler oftest fra 
utlandet. Finnene følger tett 

på, på andreplass. I begge land 
kjøpte omtrent annenhver av 

netthandlerne varer fra utlandet. 

Danskene har spesifikke 
forventninger til leveringen. 

Svenskene var mest interessert 
i å netthandle fra mobile 

plattformer. 1 av 5 netthandlet 
på mobiltelefon og like mange 

på nettbrett. 

Les mer på side 28 Les mer på side 24 Les mer på side 20

I alderen 18–79 år 

Gjelder personer som har handlet på nett

*

**

Sverige

NORGE

3,0 millioner 
Forbrukere som 
handlet på nett

81 %   
Andel av 

befolkningen*

3 265 NOK 
Gjennomsnittlig  
verdi per person**

Sverige

SVERIGE

5,2 millioner 
Forbrukere som 
handlet på nett

75 %   
Andel av 

befolkningen*

2 770 NOK 
Gjennomsnittlig  

verdi per person**

Sverige

FINLAND

2,6 millioner 
Forbrukere som 
handlet på nett

66 %   
Andel av 

befolkningen*

2 202 NOK 
Gjennomsnittlig  

verdi per person**

Sverige

DANMARK

3,1 millioner 
Forbrukere som 
handlet på nett

75 %   
Andel av 

befolkningen*

2 577 NOK 
Gjennomsnittlig  

verdi per person**
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>> Oversikt

>> Nordisk netthandel 2015 (sum Q1-Q4, mrd. NOK)
Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar på 
spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for på internett i de 
siste tre månedene?" (Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet)

57,5

32,0

38,8

23,1
Prosent av den nordiske befolkningen 
(i alderen 18–79 år) som netthandler i 
løpet av et gjennomsnittskvartal75

Nordiske forbrukeres netthandel 
i 2015 i milliarder NOK152

Prosent av omsetningen som gjelder 
netthandel fra utlandet 25

Kort om nordisk netthandel
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Med logistikken som 
konkurransefordel

I PostNords undersøkelse for 2015 angir forbrukerne 
at de først og fremst netthandler fordi de opplever at 
tilbudet er bedre enn i fysiske butikker, at det ofte er 
billigere, og at det er mulig å handle når det passer. 
Men det betyr ikke at den fysiske handelen har utspilt 
sin rolle. 

– Forbrukerne har i dag de samme kravene til fysisk 
og digital handel. Det kommer til å føre til at det blir 
nødvendig å integrere kanalene i høyere grad enn det 
som gjøres i dag, sier Kristin Anfindsen, utviklingssjef 
for eCommerce i PostNord Norge. 

Det gjelder å være tilgjengelig på den måten 
forbrukerne ønsker. I hvilken grad det er fysisk eller 
digitalt, har blitt mindre viktig. Arne Andersson, 
nordisk netthandelsspesialist hos PostNord, legger til:  

– Flere og flere nettbutikker åpner også fysiske 
butikker, ofte for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet. I 

fremtiden vil samspillet mellom det fysiske og digitale 
utvikles og bli enda mer sofistikert. Det handler 
for eksempel om å få grensesnittet til å føles likt i 
alle kanaler – i fysisk butikk, på datamaskinen og i 
mobilen. 

Det er også tydelig at det blir stadig viktigere å 
ha en logistikkpartner som kan møte økte krav 
til informasjon og fleksibilitet i leveringsleddet. 
Mottakeren forventer informasjon om hvor pakken 
befinner seg og når den kan leveres. Dessuten 
ønsker mottakeren i stadig høyere grad å kunne 
endre leveringsadresse og tidspunkt på veien. For 
netthandleren er slike individtilpassede leveranser i 
dag en konkurransefordel. 

Det finnes også andre leveringstrender som 
ekspertpanelet spår at vi kommer til å se i Norden 
fremover.

Den nordiske netthandelen blomstrer. Ekspertene i PostNords netthandelspanel har vurdert 
trender og peker blant annet ut dagligvarer som et fremtidig vekstområde. I tillegg er det 
enighet om at kanalen spiller en stadig mindre rolle. Det viktigste er å ha en fleksibel og til-
gjengelig nettbutikk og en logistikkpartner som muliggjør leveranser på den måten kundene 
ønsker. 

>> Prognose
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– Vi kommer til å se flere netthandlere som 
skiller mellom rene returer og bytting, det vil 
si at det kan være gratis å bytte størrelse eller 
farge, men at ren retur av en vare kanskje ikke 
blir kostnadsfritt, sier Jouni Lamberg, Vice 
President Sales, Marketing & eCommerce, 
PostNord Finland. 

Fremtidens netthandel vil også tilby andre 
typer varer, ifølge ekspertpanelet. Dagligvarer 
og apotekvarer øker. Særlig netthandel 
med matvarer, samt tjenester med ferdige 
matkasser som nettløsninger for vanlig 
mathandel, vokser raskt. 

– Salget av dagligvarer har vokst kraftig i de 
siste årene, men hittil er kategorien liten. Vi 
ser imidlertid økt modenhet hos forbrukerne, 
der flere tør å prøve tjenestene, noe som 
er nøkkelen til at kategorien vil vokse og bli 
større. Når man først har prøvd, innser mange 
at det er ganske komfortabelt å slippe å bære 
tunge poser, og at det sparer tid, sier Carin 
Blom, netthandelsekspert hos PostNord 
Sverige. 

I utlandet finnes det netthandelsaktører 
som med hell kombinerer forskjellige 
varekategorier. I Storbritannia har for 
eksempel Sainsbury's og Argos gått sammen 
for å kunne levere både detalj- og dagligvarer 
til forbrukerne. 

Storbritannia ses av mange som et 
foregangsland når det gjelder netthandel og 
omnikanal, og britene leder denne utviklingen. 

– En bidragsfaktor til at Storbritannia har 
vært og er en sterk netthandelsnasjon, er 
språket. Netthandelen var internasjonal fra 
begynnelsen av, sier Carsten Dalbo Pedersen, 
leder for eCommerce & Logistics PostNord 
Danmark. 

Ved netthandel fra utlandet er det først og 
fremst prisen som driver forbrukerne. I et 
scenario der nordisk valuta svekkes i forhold 
til det britiske pundet og den amerikanske 
dollaren, vil forbrukerne gradvis velge andre 
land og kontinenter. 

– Så fort vi ser at pund- og dollarkursen stiger, 
minsker våre kjøp fra disse landene. Prisen 
spiller en stor rolle. Innbyggerne i Norden 
netthandler allerede en del fra for eksempel 
Kina, og det kommer til å bli enda mer 
utbredt, både utvalget og de lave prisene 
lokker. Vi er ganske enkelt nysgjerrige, sier 
Arne Andersson. 

Til den som vil etablere netthandel i de 
nordiske landene gir ekspertene en rekke 
håndfaste råd: 

– Den gamle klisjeen "be global, act local" 
gjelder fremdeles, sier Jouni Lamberg. 
Noen ønsker ikke å bruke konsulenter eller 
spesialister fordi det koster litt, på tross av at 
disse kan komme med de innspillene man 
trenger for å få fremgang på utenlandske 
markeder. Det er dumt å ikke bruke lokal 
ekspertise. 

– Ha en tverrnasjonal strategi allerede fra 
begynnelsen av, altså en strategi som kan 
rulles ut i flere land, sier Carsten Dalbo 
Pedersen. Men det er også viktig å ha en 
spesifikk strategi for kundeopplevelsen i hvert 
land. 

– Tid er en mangelvare for dagens forbrukere, 
så det gjelder å tilby smidige løsninger. Forsøk 
å forenkle og ha relevant informasjon, fleksible 
betalingsløsninger og gjør det mulig for 
kunden å velge når og hvor varen skal leveres, 
sier Carin Blom. 

– Språktilpass, tilby forskjellige 
betalingsløsninger og leveringsalternativer. I 
Danmark er det vanlig å ønske hjemlevering, 
og i Norge velger forbrukerne pakke-
utleveringssteder, sier Kristin Anfindsen.

Ekspertene

Arne Andersson,  
nordisk netthandelsspesialist, 
PostNord, rådgiver og 
foreleser. 

Carsten Dalbo Pedersen,  
leder for eCommerce & 
Logistics, PostNord Danmark 

Kristin Anfindsen,  
utviklingssjef for eCommerce, 
PostNord Norge

Jouni Lamberg,  
leder for Sales, Marketing & 
eCommerce, PostNord Finland  

Carin Blom, 
Netthandelsekspert, PostNord 
Sverige

"Tid er en mangelvare for dagens 
forbrukere, så det gjelder å 
tilby smidige løsninger." 

Carin Blom,  
netthandelsekspert, 
PostNord Sverige
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>> Nordisk netthandel i 2015
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Netthandel for drøyt 150 milliarder

Svenskene netthandler mest 
I 2015 fortsatte netthandelen i de nordiske landene å 
øke, til 151,4 milliarder NOK – fra 129,9 milliarder NOK i 
2014. Svenskene handlet for det høyeste beløpet, 58 
milliarder NOK. Nordmenn handlet for høyest beløp 
per person, 3 265 NOK per kvartal og person som 
netthandlet. Den største grunnen til at de nordiske 
forbrukerne kjøper varer på nett, er at de kan handle 
når det passer dem. Mange mener dessuten at 
det er billigere enn å handle i fysisk butikk, og at 
man får tilgang til et større og bedre utvalg. Også 
tidsbesparelsen samt bekvemmelighetshensyn bidrar 
til netthandelen.

Forholdsvis like preferanser 
med tanke på kjøp
I alle land er klær og sko samt medieprodukter (blant 
annet bøker, filmer og tv-spill) de mest populære 
varekategoriene. Også hjemmeelektronikk er noe 
som innbyggerne i Norden gjerne handler på nett. 
Det samme er skjønnhets- og helseprodukter. Den 

sistnevnte kategorien er for svenskene den tredje 
mest populære, noe som er et trendbrudd i forhold 
til de andre landene, der hjemmeelektronikk er den 
tredje mest populære kategorien etter klær og sko 
samt medieprodukter. 

>> Nordisk netthandel i 2015

Fortsetter å øke
>> Nordisk netthandel 2015 (sum Q1–Q4, mrd. NOK)

Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar på 
spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for på internett i de 
siste tre månedene?" (Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet)

57,5

32,0

38,8

23,1

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

Hele Norden
151,4

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Klær/sko

Medieprodukter

Hjemmeelektronikk

Skjønnhet/helse

Sport/fritid

Barneartikler/leker

Bil/båt/MC

1 475 915 940 867

Klær/sko og medieprodukter dominerer 
>> Antall forbrukere som har netthandlet i 

nedenstående varekategorier  
(gjennomsnitt Q1–Q4, antall tusen)
Beregnet på grunnlag av spørsmålet "Hvilke typer varer har du handlet 
på  internett i de siste tre månedene?" (Grunnlag: Har netthandlet i løpet av 
kvartalet)

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

1 539 644 701 506

2 083 1 156 1 089 1 084

2 238 993 1 126 972

673 473 522
401

556
372

231

184

362

186

194

204

Hvorfor netthandler folk i Norden? 
>> Hva er den aller viktigste fordelen med å

handle varer på internett i stedet for i en tradisjonell
butikk? (Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

35 %

30 %

20 %

25 %

15 %

10 %

0 %

5 %

Jeg kan handle når 
det passer meg

Billigere Større
og bedre 

tilbud

Tids- 
besparende

Mer komfortabelt

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

24

31 31

26
24

19
20

27

17

12

16

22

12

9
10

8

17

8
7

5
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En firedel av netthandelen 
foregår over landegrensene

Storbritannia på toppen
Hele 25 prosent av netthandelen er utenlands-
handel. Nordmenn og svensker handler for 
det høyeste totalbeløpet, men aller ivrigst på 
utenlandshandel er man i Norge og Finland, der 
opp mot halvparten av alle som har netthandlet, 
har angitt at de også har netthandlet fra utlandet. 
I Danmark er tilsvarende tall 36 prosent, og i 
Sverige 32 prosent. Folk i Norden handler aller 
helst fra Storbritannia, etterfulgt av Tyskland, USA 
og Kina. Innen Norden handles det aller mest fra 
Sverige. 

Samme varekategorier som 
ved innenlandshandel
Netthandelen fra utlandet avspeiler de samme 
varekategoriene som når folk i Norden netthand-
ler fra sitt eget land. Klær og sko, etterfulgt av 
hjemmeelektronikk og medieprodukter er det 
som gjelder. Når det gjelder hva man foretrekker 
å kjøpe i de forskjellige landene, vil svensker 
og finner helst kjøpe klær, mens nordmenn 
og dansker i nesten like høy grad netthandler 
hjemmeelektronikk og medieprodukter. 

Fem land dominerer – her handler folk i Norden 
når de handler på nett fra utlandet*

>> Netthandel fra utlandet

17 %**

25 %

2 %**

7 %**

Nordmennene leder i kategorien 
>> Netthandel fra utlandet (sum Q1–Q4, mrd. NOK)

Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar på 
spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer for fra utenlandske 
nettsider i de siste tre månedene?" (Grunnlag: Har netthandlet fra utlandet i 
løpet av kvartalet)

11,2

7,211,4

7,6

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

Hele Norden
37,4

* Svar på spørsmålet "Fra 

hvilke land har du handlet 

varer på nettet de siste tre 

månedene?"  

(Norden, gjennomsnitt 

Q1–Q4, %); Grunnlag: Har 

netthandlet fra utlandet i 

løpet av kvartalet.

** Vil si alle 

utenlandshandlende 

innbyggere i Norden, 

bortsett fra innbyggere i 

det aktuelle landet.

36 %

23 %

1 %**

23 %
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Fem land dominerer – her handler folk i Norden 
når de handler på nett fra utlandet*

>> Netthandel fra utlandet

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Klær/sko

Hjemmeelektronikk

Medieprodukter

Skjønnhet/helse

Sport/fritid

Bil/båt/MC

Barneartikler/leker

Klær og sko er desidert på toppen 
>> Antall som har handlet på nett fra utlandet i respektive varekategori (gjennomsnitt Q1–Q4, antall tusen)

Beregnet på grunnlag av spørsmålet "Hvilken/hvilke varer har du handlet på nett fra utlandet i de siste tre månedene?" (Grunnlag: Har netthandlet fra utlandet i   
løpet av kvartalet)

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

513 299 431 481

283 232 348 290

230 249 352 229

177 131 259 143

193 154 157 166

140 64 86 96

74 64 97 54

"Det som driver 
utenrikshandelen, er hvor 
utviklet det innenlandske 
markedet er.  Det svenske 
tilbudet har vært bra. 
Finner, nordmenn og 
dansker har ikke hatt like 
bra nasjonale alternativer, 
noe som har gjort at de 
har vært ivrigere etter å 
netthandle fra utlandet." 

Carsten Dalbo 
Pedersen, leder for 
eCommerce & Logistics, 
PostNord Danmark

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Danmark

Norge

Norden

Sverige

Finland

Nesten like vanlig i Finland som i Norge  
>> Har du kjøpt varer på nett fra utlandet i de siste tre månedene? (gjennomsnitt Q1–Q4, %)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

40 %

32 %

36 %

50 %

49 %
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>> Digitalt og fysisk i samspill

Kjøpeprosesser i flere kanaler

Grensene viskes ut
I dag har store deler av den fysiske handelen 
også digitale innslag. Halvparten av de spurte 
angir at de i et gjennomsnittskvartal har gjort un-
dersøkelser på nett før et kjøp, for så å kjøpe va-
ren i butikk. Hjemmeelektronikk dominerer blant 
de varekategoriene som kjøpes på denne måten, 
særlig i Norge og Finland. Det er mindre vanlig 
at kjøpsprosessen går i den andre retningen, det 
vil si at man prøver en vare i butikk for så å kjøpe 
den på nett. Sverige ligger i forkant – nesten én 
av fem oppga av de har handlet på denne måten. 
Her har klær og sko en klar ledelse. 

Netthandel på 
mobile enheter
I Danmark og Norge har forbrukerne en tydelig 
preferanse for å handle via nettbrett fremfor 
mobil. Forskjellen er vesentlig lavere i Finland, 
og i Sverige er det like mange som netthandler 
på begge plattformene. Som netthandler er det 
avgjørende for fremgangen å undersøke hvordan 
forbrukerne foretrekker å handle i en viss vareka-
tegori, og tilpasse tilbudet sitt etter det.   

"Forbrukerne skiller ikke lenger 
mellom kanalene. Det er like 
vanlig å handle fra en digital 
som en fysisk butikk." 

Arne Andersson, nordisk 
netthandelsspesialist, PostNord

Netthandel på nettbrett er vanligere  
enn via mobil 
>> Hvilke enheter har du benyttet når du har 
     handlet på nett i løpet av de siste tre månedene? 
     (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)

 Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

30 %

20 %

25 %

15 %

10 %

0 %

5 %

Nettbrett Mobil

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

16

21

12

16

12

1 av 5
Så mange svenske forbrukere netthandler 
via mobil i et gjennomsnittskvartal. 

Like mange 
handler fra 
nettbrett.

21 21

25 24

15
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>> Digitalt og fysisk i samspill

Undersøker på nett – 
kjøper i butikk

De 3 varekategoriene 
folk i Norden kjøper mest 
av på denne måten* 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Klær/sko

Medieprodukter

Hjemmeelektronikk

Skjønnhet/helse

Sport/fritid

Barneartikler/leker

Bil/båt/MC

17,2 25,3 4,5 13,2

Klær/sko og medieprodukter dominerer 
>> Antall forbrukere som har handlet i 
nedenstående varekategorier (gjennomsnitt Q1–Q4, 
antall tusen)

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

17,2 25,3 4,5 13,2

17,2 25,3 4,5 13,2

17,2 25,3 4,5 13,2

17,2 25,3 4,5 13,2

17,2 25,3 4,5 13,2

17,2 25,3 4,5 13,2

Undersøker i butikk – kjøper på nettUndersøker i butikk 
– kjøper på nett

De 3 varekategoriene 
folk i Norden kjøper mest 
av på denne måten* 

* Svar på spørsmålet "Hvilken/hvilke typer produkter har du først  
undersøkt på nett for så å kjøpe i butikk i de tre siste månedene?"  
(Q4, %); Grunnlag: Har undersøkt en vare på nett for så å kjøpe den i 
butikk. "Topp 3" betyr de største kategoriene ut fra et vektet gjennom-
snitt for hele Norden. 

1. Hjemmeelektronikk
Sverige: 41 %
Danmark: 30 %
Norge: 48 %
Finland: 48 %

2. Klær og sko
Sverige: 26 %
Danmark: 22 %
Norge: 23 %
Finland: 26 %

3. Medieprodukter
Sverige: 17 %
Danmark: 19 %
Norge: 19 %
Finland: 20 %

* Svar på spørsmålet "Hvilken/hvilke typer produkter har du først  
sett på/prøvd i butikk for så å kjøpe på nett i de tre siste månedene?"  
(Q4, %); Grunnlag: Har undersøkt en vare i butikk for så å kjøpe den på 
nett. "Topp 3" betyr de største kategoriene ut fra et vektet gjennomsnitt 
for hele Norden. 

1. Klær og sko
Sverige: 45 %
Danmark: 42 %
Norge: 38 %
Finland: 53 %

2. Hjemmeelektronikk
Sverige: 17 %
Danmark: 23 %
Norge: 22 %
Finland: 32 %

3. Sport og fritid
Sverige: 13 %
Danmark: 14 %
Norge: 18 %
Finland: 25 %

Kjøpeprosesser i flere kanaler
>> Har du noen gang i de siste tre månedene først 

foretatt undersøkelser på internett om en vare som 
du så har handlet i butikk? (gjennomsnitt Q1, Q2, 
Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Danmark 42 %

Norge 51 %

Norden 49 %

Sverige 54 %

Finland 45 %

>> Har du noen gang i de siste tre månedene først 
sett på/prøvd en vare i butikk for så å kjøpe den 
på internett? (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Danmark 9 %

Norge 12 %

Norden 12 %

Sverige 17 %

Finland 9 %
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3,4
Så mange virkedager er danskene i gjennomsnitt 
villige til å vente på levering etter nettkjøp. 
Danskene stiller de høyeste kravene til 
raske leveranser av alle i Norden.

>> Leveranser
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Valgmuligheter er viktigere enn hastighet

Forskjellige preferanser – 
behov for lokaltilpasning
Det finnes store forskjeller i hvordan nordiske forbru-
kere foretrekker å få varene sine levert. Danskene 
stiller høye krav til raske leveranser og setter pris på 
muligheten til å få varer levert på jobb, i en pakkeboks 
eller hjem på dagtid. Svensker og nordmenn har 
forholdsvis like preferanser med tanke på leveringstid 
og foretrekker å få pakken i postkassen, alternativt 
hente på et utleveringssted. Finske forbrukere er de 
mest tålmodige, og vil aller helst hente pakkene sine 
på et utleveringssted.

Her går smertegrensen for en 
gjennomsnittsborger i Norden  
(antall hverdager)*:

Norden:     3,9 
Sverige:     3,9 
Danmark:    3,4 
Norge:     4,1 
Finland:     4,4 

* Gjennomsnittsverdien av svarene 
angitt i diagrammet ovenfor. 

Finnene er mest tålmodige 
>> Hvilke forventninger har du til leveringstid 
    når du har bestilt en vare på internett, 

dvs. hvor mange dager bør det maksimalt 
ta å få varen? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

80 %

50 %

70 %

30 %

20 %

0%

10 %

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

1–2 dager 6 dager eller mer3–5 dager

60 %

40 %

>> Leveranser

13 13

23

8 7
11 8

6

13

19

68

72

62

70

67

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Norden

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Varierende preferanser for leveringsmåte
>> Hvis du har handlet en vare på internett og har mulighet til selv å velge hvordan den skal leveres, hvordan 

vil du da vanligvis helst få den levert? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

 Til arbeidsplassen  
 Hjem på dagtid når jeg er hjemme  
 Hente selv ved utleveringssted/servicepunkt 
I en pakkeboks som er åpen døgnet rundt  
 

9 % 4 % 19 % 1 % 20 % 9 % 15 % 22 %

2 % 3 % 10 % 1 % 48 % 31 % 2 % 3 %

1 % 3 % 11 % 3 % 48 % 14 % 13 % 6 %

4 % 4 % 8 % 2 % 52 % 25 % 2 % 4 %

4 % 3 % 12 % 2 % 43 % 21 % 7 % 8 %

 Hjem om kvelden når det passer meg, selv om det koster ekstra 
 Hente selv i fysisk butikk eller på lager
 I postkassen av postmannen
 Annet, usikker, vet ikke
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>> Returer

Viktig med smidig returhåndtering

3,6 millioner forsendelser ble returnert i Q1 2015 
>> Antall leverte og returnerte forsendelser 

(Q1, millioner)
Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar 
på spørsmålene "Hvor mange netthandlede forsendelser (pakker/brev) 
med varer mener du at du har fått i de siste tre månedene?" (Grunnlag: 
Har netthandlet i løpet av kvartalet) samt "Hvor mange varer som du har 
handlet på nett, mener du at du har returnert i de siste tre månedene?" 
(Grunnlag: Har returnert en netthandlet vare i løpet av kvartalet)

50

40

45

35

25

0

20

Leverte Returnerte

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

46,78

17,36

10,97
9,37

5

10

15

30

9,08

3,58
1,39

0,61
1,05

0,53

Tydelige rutiner er et 
svært viktig krav
Folk i Norden vil ha tydelige returrutiner. 
Litt under 90 prosent av nordmennene og 
finnene og over 90 prosent av danskene 
og svenskene angir at de ved valg av 
nettbutikk legger stor eller ganske stor vekt 
på tydelige rutiner for returer. 

Lavest andel 
returnerer i Norge 
Det betyr ikke nødvendigvis at varer 
returneres ofte. 15 prosent av innbyggerne 
i Norden angir at de har returnert en vare i 
løpet av siste kvartal. I Norge er tilsvarende 
tall 12 prosent, og i Danmark 14 prosent. 
I Sverige og Finland er det en noe større 
tendens til å velge retur. Der svarte 17 
prosent at de en gang hadde returnert en 
netthandlet vare.  

Lav andel som en eller annen gang  
har returnert en vare 
>> Har du i løpet av de siste tre månedene 

 returnert en vare du har kjøpt på internett? (Q1, %)
 Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Danmark

Norge

Norden

Sverige

Finland

15 %

17 %

14 %

12 %

17 %

15 prosent av 
innbyggerne i 
Norden angir at 
de har returnert 
en vare i løpet av 
siste kvartal. 
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>> Returer

Returhåndtering er viktig når innbyggerne i 
Norden velger nettbutikk

Tydelige returrutiner er viktigere enn frie 
returer

>> Hvor viktige er følgende egenskaper i forbindelse 
med leveranser når du bestemmer deg for hvilken 
nettbutikk/nettside du skal handle en vare fra? At 
det er tydelig informasjon om returrutiner (Q2, %)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

60 %

50 %

30 %

40 %

20 %

10 %

0 %

Svært viktig Relativt viktig Relativt uviktig Svært uviktig

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

55
52

48

43

50

37 39 38

43

39

6 8
10 11

8

1 0
2 21

>> Hvor viktige er følgende egenskaper i forbindelse 
med leveranser når du bestemmer deg for hvilken 
nettbutikk/nettside du skal handle en vare fra?  
At det er fri retur (Q2, %)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

60 %

50 %

30 %

40 %

20 %

10 %

0 %

Svært viktig Relativt viktig Relativt uviktig Svært uviktig

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

47

42 41
4444

40
36 36

3838

10
15 17

1414

1

4
3

22

36 %
Så mange netthandlende nordmenn 
har aldri returnert en forsendelse. 
I Sverige er tallet 33 % 
og i Danmark 32 %

* Data for Finland er ikke tilgjengelig pga. forskjeller 

   i hvordan spørsmålet har vært stilt.
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"Uansett hvordan du gjør det, bør 
du alltid bygge på et bra tilbud"

Fortell om bakgrunnen din innen nordisk 
netthandel?

Jeg begynte med NetOnNet i 1999, og her ble jeg 
i mange år. Uten å vite det, holdt vi på å utvikle det 
som senere skulle bli kalt omnikanal – det vil si full 
integrering mellom kanalene. I dag jobber jeg først 
og fremst på styrenivå med netthandelen. Men 
egentlig har jeg en generell bakgrunn. Jeg anser 
meg ikke først og fremst som netthandler eller 
netthandelsekspert, men som en detaljist som selger 
på nett. 

Du har erfaringer fra flere forskjellige vare-
segmenter. Hvilke felles fremgangsfaktorer 
mener du finnes? 

Felles er at alt bygger på handel og kommersialitet. 
Uansett hvordan du gjør det, bør du alltid bygge på 

et bra tilbud, ellers vil du aldri lykkes verken med 
handel eller netthandel. Når du har etablert deg, må 
du kunne gjennomføre kundenes bestillinger på en 
effektiv måte. Innen netthandel er det tydelig gunstig 
å ha god orden på logistikk, ordreflyt og kundeservice. 
Dette skiller seg fra en fysisk butikk, der du i prinsippet 
ikke får ordrer på andre varer enn de som finnes i 
butikken, slik at du dermed lettere unngår problemer 
ved mangler i for eksempel logistikken. 

Hva mener du er de største likhetene og 
forskjellene mellom de nordiske landene? 

I grunnen ser jeg flere likheter enn forskjeller. Sverige 
skiller seg ut, siden de har flere innbyggere og 
dermed større marked, der det raskere er mulig å 
samle en kritisk masse av forbrukere. Jeg synes det 
ser ut som svenske nettsider investerer litt mer i 
teknikk og fornyer seg litt oftere. Det er også mulig 

Anders Halvarsson er bransjeautoriteten som grunnla NetOnNet og i dag sitter i styret 
for blant annet Ellos, Junkyard og Scandinavian Photo. Anders har lang og bred erfaring 
fra nordisk netthandel. Han vet hvordan man gjør det, hva som fungerer og hva man bør 
prioritere. PostNord tok en prat med Anders og passet på å stille spørsmål om hans syn på 
netthandelens fremtid og hvilke råd han vil gi til blivende og eksisterende netthandlere.

>> Intervju

18



å se forskjeller i hvor ofte de nordiske forbrukerne 
handler fra utenlandske nettsider. Men det skyldes 
ikke forbrukernes modenhet, men heller det nasjonale 
tilbudet, der et større marked, som Sverige, har mer å 
tilby. Med tanke på prisnivå har nettbutikker i Norge 
tendens til litt høyere gjennomsnittspriser, men det 
skyldes først og fremst at de oftere velger produkter 
av høy klasse, ikke at de har høyere betalingsvilje. 
Prisbevisstheten er i prinsippet like stor i alle land.

Hva er de største forandringene netthande-
len har gått gjennom i de siste årene?

Den absolutt største forandringen er overflytting til 
mobilen. Det innebærer nye muligheter, men også 
innledningsvis økte kostnader for nettbutikken, 
fordi man må tilpasse seg til plattformen. Det holder 
ikke nødvendigvis å utvikle en responsiv versjon av 
pc-versjonen. Fra et internasjonalt perspektiv ser jeg 
eksempler på at apper begynner å ta mer plass. 

Hvilke trender ser du på leveringsområdet? 

Leveringer må tas smidig hånd om og gå raskt. Det 
er et tydelig krav fra kundenes side. Men jakten på 
stadig raskere leveranser som vi så for noen år siden, 
ser ut til å ha tatt noe av. I de bedriftene jeg deltar i, 
ser vi heller tegn til at leveringspresisjon er viktigere 
enn hastighet. Det er jo for eksempel ikke så mye vits 
i å tilby hjemlevering hvis ingen er hjemme. Er det 
mulig å forbedre presisjonen fra "en gang mellom 10 
og 17 på torsdag" til "en gang mellom 12 og 14", kan 
man konkurrere med fysisk handel. Jeg tror det vil bli 
en fremgangsfaktor fremover.

I dag inngår ofte både fysiske og digitale 
innslag når man gjennomfører et kjøp. 
Hvordan tror du dette samspillet vil utvikles 
i fremtiden?

Jeg tror vi kommer til å se en del endrede konsepter 
i den fysiske handelen. Men hva det kommer til å 
innebære, det kan man nesten bare spekulere i. 
Jeg tror fremfor alt at utviklingen vil se forskjellig ut 
i forskjellige bransjer. For eksempel er Webhallen 
et vellykket, delvis nytt konsept innen sitt segment. 
Samtidig ser jeg at stadig flere nettbutikker tilbyr varer 
som det ikke er mulig å undersøke fysisk først, og at 
det også kan fungere veldig bra. Daniel Wellington-
klokker er et eksempel på det. 

Hvordan kan man lykkes med å etablere 
nettbutikk på det nordiske markedet?

Det absolutt viktigste er å gjøre hjemmeleksen sin. 
Man støter på forholdsvis mange etableringsfeil. 
Et tydelig eksempel er betalingsløsninger – hvis du 
etablerer deg i Danmark og ikke tilbyr mulighet til å 
betale med Dankort, eliminerer du en stor gruppe 
potensielle kjøpere. Det er bra å være til stede lokalt, 
men hvis man gjør hjemmeleksen sin bra nok, er det 
ikke absolutt nødvendig. Jeg tror heller det er viktig 
ikke å bygge opp for stor overhead i hvert land. Når 
det gjelder tilbudet, synes jeg man skal begynne 
smalt, med et fokusert utvalg. Mange får problemer 
fordi de har for stort sortiment. I stedet for bredde på 
hjemmemarkedet kan man satse internasjonalt.

Råd fra Anders til den som vil etablere 
nettbutikk i Norden
Ha et konkurransedyktig tilbud.

Gjør hjemmeleksen din for hvert enkelt marked.

Begynn smalt, med et fokusert utvalg.

Mobiltilpass nettbutikken. 

Ha full kontroll på logistikk, ordreflyt og kundeservice. 

>> Intervju
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» Befolkning (18–79 år)

» Andel som har tilgang til internett

» Andel som handler på nett minst én gang per år1

» Andel som handler på nett minst én gang i måneden1 

» Andel som netthandler varer fra utlandet2 

» Gjennomsnittlig kjøpebeløp per person som netthandler, per kvartal (NOK)

» Gjennomsnittlig antall hverdager som forbrukerne maksimalt vil vente på levering3

7 262 665

95 %

87 %

37 %

32 %

2 770

3,9

Sverige

>> I fokus Sverige

1    Gjennomsnitt Q1, Q2, Q4; Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år
2  Gjennomsnitt Q1-Q4; Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
3  Q120



Medieprodukter er den 
største kategorien 
Svensker netthandler ofte, og medieprodukter er den 
største kategorien, fulgt av klær og sko. Dessuten kjøper 
svenskene gjerne både skjønnhets- og helseprodukter og 
hjemmeelektronikk på nett. Svenskene netthandler for i 
gjennomsnitt 2 770 NOK per kvartal, og 37 prosent angir at de 
netthandler minst én gang i måneden. Hele 87 prosent angir at 
de netthandler minst én gang per år. Andelen som netthandler 
fra utlandet, er på 32 prosent. Svenskene er mest interessert i 
omnikanal-handel fra alle nordiske land. 54 prosent har angitt 

at de en eller flere ganger har gjort undersøkelser på nett og 
så gjennomført kjøpet fysisk i butikk. 17 prosent angir at de har 
gjort det motsatte, kikket i butikk og så kjøpt på nett.

Storbritannia er favorittlandet
Favorittlandene når svenskene netthandler fra utlandet, er 
Storbritannia og Tyskland. Henholdsvis 34 og 27 prosent av de 
som har netthandlet fra utlandet, angir at de har handlet fra 
disse landene. Også USA og Kina handler en betydelig andel 
fra. Innen Norden handler svenskene mest fra Danmark, som 
ligger på topp 5, men godt under landene foran på listen. 

Største netthandelsnasjon

Bil/båt/MC

Barneartikler/leker

Sport/fritid

Hjemmeelektronikk

Skjønnhet/helse

Klær/sko

Medieprodukter 43 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

40 %

30 %

13 %

11 %

29 %

7 %

>> I fokus Sverige

* Til forskjell fra E-barometern omfatter dette tallet svenske forbrukeres netthandelsforbruk både i Sverige og utenlands. 
   E-barometern måler svenske bedrifters omsetning, og tar derfor ikke med svenskers netthandelsforbruk utenlands.

>> Hvilke typer varer har du handlet på internett i de siste tre månedene? (gjennomsnitt Q1–Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

Til sammen 
anslår svenskene 
at de i 2015 har 
netthandlet for
(mrd. NOK):

57,5*
 
Netthandelen fra 
utlandet utgjør:

20 %

Andel som har gjort 
undersøkelser på nett for 
så å kjøpe i butikk
   

54 %
 
Andel som har gjort 
undersøkelser i butikk for 
så å kjøpe i butikk

17 %

$
De 5 mest populære 
landene å handle fra

Storbritannia – 34 % 
Tyskland – 27 % 
USA – 24 % 
Kina – 24 % 
Danmark – 7 %

Svar på spørsmålet "Fra hvilke land har du handlet 
varer på nettet de siste tre månedene?" (gjennomsnitt 
Q1-Q4); Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av 
kvartalet

Svar på spørsmålet "Har du noen gang i de siste tre månedene først 
undersøkt en vare på Internett for så å kjøpe den i en butikk?" samt 
"Har du noen gang i de siste tre månedene først sett på/prøvd en 
vare i butikk for så å kjøpe den på internett?" (begge gjennomsnitt Q1, 
Q2, Q4); Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
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Bankkort og faktura er 
det som gjelder 

De fleste svensker netthandler cirka én gang i 
kvartalet, men nesten like mange netthandler 
rundt én gang i måneden. 9 prosent angir at 
de netthandler 2–4 ganger i måneden, og 2 
prosent angir at de netthandler hver uke. 

Bankkort og faktura er de mest populære 
betalingsalternativene. Deretter kommer 
direktebetaling via bank. PayPal, Payson og 
lignende tjenester brukes i mindre grad – bare 
7 prosent angir at de foretrekker å betale 
gjennom disse tjenestene. 

Svenskene er relativt tålmodige. I gjennomsnitt 
kan de tenke seg å vente 3,9 dager på å få 
levert varene sine. Den største andelen, 32 
prosent, vil ha varene levert innen 3 hverdager, 
men hele 27 prosent kan tenke seg å vente i 
5 hverdager. Drøyt 10 prosent angir at de kan 
tenke seg å vente i 2 hverdager og 4 hverdager. 

Aldri

Én gang per år

Én gang per halvår

Én gang per kvartal

Én gang i måneden

2–3 ganger i måneden

Hver uke 2 %

0 % 5 % 10 % 15 % 30 %

9 %

25 %

11 %

11 %

27 %

6 %

Hoveddelen handler én gang per kvartal eller måned 
>> Omtrent hvor ofte handler du varer på internett? (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)

  Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år

20 % 25 %

Sjeldnere 7 %

”Detaljselgerne må forstå 
hvor viktig mobiltelefonen er 
i svenskenes kjøpsprosess i 
dag. Vi beveger oss stadig mer 
mellom forskjellige kanaler, og 
det gjelder å skape en sømløs 
kjøpereise for ikke å miste 
kunder til konkurrentene."

Carin Blom,  
netthandelsekspert, 
PostNord Sverige

>> I fokus Sverige
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Faktura er like populært som kortbetaling
>> Med hvilke av følgende metoder vil du helst betale for en vare du har handlet på internett? (Q4, %)

 Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 Bankkort eller kreditkort  Faktura   Nettbank   PayPal, Payson eller lignende   Postoppkrav Annet, usikker, vet ikke  

35 % 35 % 19 % 7 % 1 % 1 %

Grensen for de fleste går ved tre hverdager 
>> Hvilke forventninger har du til leveringstid når du bestiller en vare på nett, dvs. hvor mange dager bør det 

maksimalt ta å få varen? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 En hverdag   To hverdager  Tre hverdager  Fire hverdager  Fem hverdager  Seks hverdager eller flere  Annet, usikker, vet ikke

32 % 27 %12 % 13 % 8 % 7 %1 %

>> I fokus Sverige
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» Befolkning (18–79 år)

» Andel som har tilgang til internett

» Andel som handler på nett minst én gang per år1

» Andel som handler på nett minst én gang i måneden1 

» Andel som netthandler varer fra utlandet2 

» Gjennomsnittlig kjøpebeløp per person som netthandler, per kvartal (NOK)

» Gjennomsnittlig antall hverdager som forbrukerne maksimalt vil vente på levering3

4 250 412

97 %

88 %

40 %

36 %

2 577

3,4

Danmark

>> I fokus Danmark

1    Gjennomsnitt Q1, Q2, Q4; Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år
2  Gjennomsnitt Q1-Q4; Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
3  Q124



Klær og sko på topp
I Danmark er det høy andel som handler på nett minst én  
gang per år, 89 prosent. De som handler på nett, gjør det for  
2 577 NOK per kvartal i gjennomsnitt, noe mindre enn svensker 
og nordmenn. Andelen som netthandler fra utenlandske 
nettbutikker, er på 36 prosent. Når danskene handler på nett, er 
klær og sko den vanligste varekategorien. Som for de nordiske 
naboene, består topp 3 i klær og sko, medieprodukter samt 
hjemmeelektronikk. 

Vanlig å handle fra Sverige
Danskene netthandler aller helst fra Storbritannia. Nesten 
halvparten, 46 prosent, av de som har netthandlet fra utlandet, 
har handlet fra Storbritannia. Tyskland er en god nummer 
to, mens USA og Kina deler på tredjeplassen. Når danskene 
netthandler innen Norden, er det Sverige som gjelder. 

Mindre, men moden, netthandelsnasjon

Bil/båt/MC

Barneartikler/leker

Sport/fritid

Skjønnhet/helse

Hjemmeelektronikk

Medieprodukter

Klær/sko 37 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Til sammen 
anslår danskene 
at de i 2015 har 
netthandlet for
(mrd. NOK):

32,0
 
Netthandelen fra 
utlandet utgjør:

22 %

32 %

30 %

15 %

12 %

21 %

6 %

>> I fokus Danmark

Andel som har gjort 
undersøkelser på nett for så å 
kjøpe i butikk
   

42 %
 
Andel som har gjort 
undersøkelser i butikk for så å 
kjøpe i butikk

9 %

$
De 5 mest populære 
landene å handle fra

Storbritannia – 46 % 
Tyskland – 30 % 
USA – 18 % 
Kina – 18 % 
Sverige – 13 %

Svar på spørsmålet "Fra hvilke land har du handlet varer 
på nettet de siste tre månedene?" (gjennomsnitt Q1-Q4); 

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet

Svar på spørsmålet "Har du noen gang i de siste tre månedene 
først undersøkt en vare på Internett for så å kjøpe den i en 
butikk?" samt "Har du noen gang i de siste tre månedene først 
sett på/prøvd en vare i butikk for så å kjøpe den på internett?" 
(begge gjennomsnitt Q1, Q2, Q4); Grunnlag: Har netthandlet i 
løpet av kvartalet

>> Hvilke typer varer har du handlet på internett i de siste tre månedene? (gjennomsnitt Q1–Q4, %)
  Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
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Danskene er de mest utålmodige 

40 prosent av befolkningen handler på nett 
minst én gang i måneden. 89 prosent angir 
at de netthandler minst én gang per år. Hvis 
man ser på andelen i Norden som handler 
flere ganger per år, leder danskene ligaen. 

Det er en sterk preferanse for kortbetalinger, 
83 prosent foretrekker denne betalingsmåten. 
En langt mindre andel foretrekker PayPal, 
Payson eller lignende tjenester. Like store 
andeler vil betale per postoppkrav som per 
faktura.

Danskene kan tenke seg å vente i 
gjennomsnitt 3,4 dager på forsendelsene sine, 
noe som gjør dem til de mest utålmodige i 
Norden. 21 prosent vil ha varene levert innen 
2 hverdager, mens 14 prosent angir at de kan 
tenke seg å vente i 5 hverdager.

Aldri

Én gang per år

Én gang per halvår

Én gang per kvartal

Én gang per måned

2–3 ganger i måneden

Hver uke 2 %

0 % 5 % 10 % 15 % 30 %

12 %

26 %

15 %

7 %

26 %

5 %

Størst andel i Norden som netthandler flere ganger per år 
>> Omtrent hvor ofte handler du varer på nett? (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)

  Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år

20 % 25 %

Sjeldnere 6 %

"Hjemleveranser er en tradisjon 
i Danmark. Slik har det alltid 
vært, og hjemleveranser er 
det forbrukerne forventer. 
Men i de siste årene har 
også servicepunkter fått 
økt betydning. Så dette 
holder på å endres."

Carsten Dalbo Pedersen, 
leder for eCommerce & 
Logistics PostNord Danmark

>> I fokus Danmark
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Kortbetaling er absolutt dominerende
>> Med hvilke av følgende metoder vil du helst betale for en vare du har handlet på internett? (Q4, %)

  Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 Bankkort eller kreditkort  Faktura   Nettbank   PayPal, Payson eller lignende   Postoppkrav Annet, usikker, vet ikke  

83 % 6 % 4 % 3 %

Høyeste krav til leveringstid 
>> Hvilke forventninger har du til leveringstid når du bestiller en vare på nett, dvs. hvor mange dager bør det 

maksimalt ta å få varen? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 En hverdag   To hverdager  Tre hverdager  Fire hverdager  Fem hverdager  Seks hverdager eller flere  Annet, usikker, vet ikke

36 % 14 %21 % 12 % 6 % 8 %2 %

>> I fokus Danmark

4 % 1 %
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» Befolkning (18–79 år)

» Andel som har tilgang til internett

» Andel som handler på nett minst én gang per år1

» Andel som handler på nett minst én gang i måneden1 

» Andel som handler på nett fra utlandet2 

» Gjennomsnittlig kjøpebeløp per person som netthandler, per kvartal (NOK)

» Gjennomsnittlig antall hverdager som forbrukerne maksimalt vil vente på levering3

3 819 761

97 %

85 %

39 %

50 %

3 265

4,1

Norge

>> I fokus Norge

1    Gjennomsnitt Q1, Q2, Q4; Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år
2  Gjennomsnitt Q1-Q4; Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
3  Q128



Medieprodukter på topp 
I Norge angir 85 prosent at de netthandler minst én gang per 
år. Nordmenn bruker mer penger per person på netthandel 
enn sine nordiske naboer, 3 265 NOK per person og 
kvartal i snitt. 50 prosent har netthandlet fra utlandet. Som 
svenskene velger nordmennene først og fremst å netthandle 
medieprodukter. Klær og sko er også populært. Som hos 
de nordiske naboene finner vi også hjemmeelektronikk og 
skjønnhets- og helseprodukter på topplisten. 

Tyskland er ikke like populært
Storbritannia er det landet nordmenn handler mest fra, i likhet 
med de svenske og danske naboene. Også USA og Kina er 
populært, som Sverige – 20 prosent av de som har netthandlet 
fra utlandet, har kjøpt noe fra Sverige. 13 prosent har 
netthandlet fra Danmark eller Tyskland, noe som gjør Tyskland 
mindre populært enn for de nordiske naboene. 

Netthandler mest per person

Bil/båt/MC

Barneartikler/leker

Sport/fritid

Skjønnhet/helse

Hjemmeelektronikk

Klær/sko

Medieprodukter 38 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Til sammen anslår 
nordmennene 
at de i 2015 har 
netthandlet for
(mrd. NOK):

38,8
 
Netthandelen fra 
utlandet utgjør:

29 %

37 %

32 %

18 %

8 %

24 %

7 %

>> I fokus Norge

Andel som har gjort 
undersøkelser på nett for så å 
kjøpe i butikk
   

51 %
 
Andel som har gjort 
undersøkelser i butikk for så å 
kjøpe i butikk

12 %

$
De 5 mest populære 
landene å handle fra

Storbritannia – 38 % 
USA – 36 % 
Kina – 31 % 
Sverige – 20 % 
Tyskland/
Danmark – 13 %

Svar på spørsmålet "Fra hvilke land har du handlet varer 
på nettet de siste tre månedene?" (gjennomsnitt Q1-Q4); 
Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet

Svar på spørsmålet "Har du noen gang i de siste tre 
månedene først undersøkt en vare på Internett for så å 
kjøpe den i en butikk?" samt "Har du noen gang i de siste 
tre månedene først sett på/prøvd en vare i butikk for så å 
kjøpe den på internett?" (begge gjennomsnitt Q1, Q2, Q4); 
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

>> Hvilke typer varer har du handlet på internett i de siste tre månedene? (gjennomsnitt Q1–Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
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Størst andel som netthandler 
flere ganger i måneden 

25 prosent av de norske forbrukerne netthandler 
rundt én gang i kvartalet, og hele 85 prosent 
angir at de netthandler minst én gang per år. 16 
prosent handler flere ganger i måneden, noe som 
er den høyeste andelen i de nordiske landene. 

Hoveddelen av nordmennene, 59 prosent, vil 
betale med bankkort. 16 prosent angir at de vil 
betale med faktura. En like stor andel angir at 
de vil betale med PayPal, Payson eller lignende, 
noe som er den største andelen i de undersøkte 
landene.   

I gjennomsnitt kan nordmennene tenke seg å 
vente 4,1 dager på å få pakkene sine. 26 prosent 
angir at de gjerne vil ha forsendelsene innen 
2 hverdager, mens 25 prosent kan tenke seg å 
vente i 5 hverdager. 

Aldri

Én gang per år

Én gang per halvår

Én gang per kvartal

Én gang per måned

2–3 ganger i måneden

Hver uke 2 %

0 % 5 % 10 % 15 % 30 %

14 %

22 %

14 %

7 %

25 %

6 %

Størst andel i Norden som netthandler flere ganger i måneden 
>> Omtrent hvor ofte handler du varer på nett? (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)

Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år

20 % 25 %

Sjeldnere 9 %

"Historisk sett har Norge hatt 
en sterk valuta, noe som har 
bidratt til sterk kjøpekraft. 
Utenlandske nettbutikker 
har også lykkes i å språk- og 
valutatilpasse sidene sine bedre."

Kristin Anfindsen, 
utviklingssjef for eCommerce, 
PostNord Norge

>> I fokus Norge
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59 % 16 % 16 %

PayPal o.l. er mer populært enn i andre land
>> Med hvilke av følgende metoder vil du helst betale for en vare du har handlet på internett? (Q4, %)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 Bankkort eller kreditkort  Faktura   Nettbank*   PayPal, Payson eller lignende   Postoppkrav Annet, usikker, vet ikke  

Nesten like mange setter grensen ved fem som tre hverdager 
>> Hvilke forventninger har du til leveringstid når du bestiller en vare på nett, dvs. hvor mange dager bør det 

maksimalt ta å få varen? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 En hverdag   To hverdager  Tre hverdager  Fire hverdager  Fem hverdager  Seks hverdager eller flere  Annet, usikker, vet ikke

26 % 25 %7 % 19 % 13 % 10 %1 %

>> I fokus Norge

1 % 9 %

* Svaralternativet er ikke tilgjengelig.
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» Befolkning (18–79 år)

» Andel som har tilgang til internett

» Andel som handler på nett minst én gang per år1

» Andel som handler på nett minst én gang i måneden1 

» Andel som handler på nett fra utlandet2 

» Gjennomsnittlig kjøpebeløp per person som netthandler, per kvartal (NOK)

» Gjennomsnittlig antall hverdager som forbrukerne maksimalt vil vente på levering3

4 118 784

97 %

79 %

18 %

49 %

2 202

4,4

Finland

>> I fokus Finland

1    Gjennomsnitt Q1, Q2, Q4; Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år
2  Gjennomsnitt Q1-Q4; Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
3  Q132



Størst på klær og sko blant 
innbyggerne i Norden
Andelen finner som handler på nett minst én gang per år, 
er 79 prosent, som er noe lavere enn blant de nordiske 
naboene. Derimot er det en høy andel i Finland som handler 
på nett fra utlandet, hele 49 prosent. Finske forbrukere 
bruker i gjennomsnitt 2 202 NOK per kvartal på netthandel. 
Preferansene til den finske befolkningen ligner de andre 
nordiske landenes, med den forskjellen at bil, båt og MC er noe 
mer populært her enn i de andre landene.  

Tyskland på topp 
Ved utenrikshandel har finnene andre preferanser enn 
innbyggerne i resten av Norden. Tyskland er det mest 
populære landet å netthandle fra, med Storbritannia på andre 
plass. Det er interessant å merke seg at det i Finland er mer 
populært å handle fra Sverige enn fra USA.   

Stor andel handler fra utlandet 

Barneartikler/leker

Bil/båt/MC

Sport/fritid

Skjønnhet/helse

Hjemmeelektronikk

Medieprodukter

Klær/sko 41 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Til sammen 
anslår finnene 
at de i 2015 har 
netthandlet for
(mrd. NOK):

23,1
 
Netthandelen fra 
utlandet utgjør:

33 %

37 %

33 %

15 %

8 %

19 %

7 %

>> I fokus Finland

Andel som har gjort 
undersøkelser på nett for så å 
kjøpe i butikk
   

45 %
 
Andel som har gjort 
undersøkelser i butikk for så å 
kjøpe i butikk

9 %

$
De 5 mest populære 
landene å handle fra

Tyskland – 31 % 
Storbritannia – 27 % 
Kina – 20 % 
Sverige – 19 % 
USA – 15 % 

Svar på spørsmålet "Fra hvilke land har du handlet varer 
på nettet de siste tre månedene?" (gjennomsnitt Q1-Q4); 

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet

Svar på spørsmålet "Har du noen gang i de siste tre 
månedene først undersøkt en vare på Internett for så å 
kjøpe den i en butikk?" samt "Har du noen gang i de siste 
tre månedene først sett på/prøvd en vare i butikk for så å 
kjøpe den på internett?" (begge gjennomsnitt Q1, Q2, Q4); 
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

>> Hvilke typer varer har du handlet på internett i de siste tre månedene? (gjennomsnitt Q1–Q4, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet
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Fire av ti netthandler 
rundt én gang i året 

37 prosent angir at de netthandler minst én gang 
per kvartal. Det er et lavere antall, 9 prosent, som 
netthandler cirka én gang i måneden. Samlet er 
også andelen som netthandler mer enn én gang i 
måneden, lavere enn i de andre nordiske landene. 

De fleste vil betale med bankkort eller faktura, men 
mange foretrekker også direktebetaling via bank. 
10 prosent vil bruke PayPal, Payson eller lignende 
tjenester. 

Finnene kan tenke seg å vente opptil 4,4 dager på 
å få pakkene sine. 32 prosent angir at de kan tenke 
seg å vente i 5 hverdager på pakkene sine. Hele 
19 prosent kan tenke seg å vente på forsendelser 
6 hverdager eller mer, og dette er den høyeste 
andelen i de undersøkte landene. 

Aldri

Én gang per år

Én gang per halvår

Én gang per kvartal

Én gang per måned

2–3 ganger i måneden

Hver uke 2 %

0 % 5 % 10 % 15 % 30 %

7 %

9 %

16 %

27 %

19 %

4 %

De fleste handler bare cirka én gang i året 
>> Omtrent hvor ofte handler du varer på internett? (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4, %)

Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år

20 % 25 %

Sjeldnere 17 %

*Finske forbrukere søker 
lavere priser og større 
tilbud når de handler på 
nett. Derfor er andelen 
utenlandshandel 
fra Finland høy."

Jouni Lamberg, leder 
for Sales, Marketing 
& eCommerce, 
PostNord Finland

>> I fokus Finland
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>> I fokus Finland

Kort, faktura og direktebetaling ligger på toppen
>> Med hvilke av følgende metoder vil du helst betale for en vare du har handlet på internett? (Q4, %)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 Bankkort eller kreditkort  Faktura   Nettbank   PayPal, Payson eller lignende   Postoppkrav Annet, usikker, vet ikke  

36 %

Tålmodigst i Norden 
>> Hvilke forventninger har du til leveringstid når du bestiller en vare på nett, dvs. hvor mange dager bør det 

maksimalt ta å få varen? (Q1, %)
Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet

100 %90 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

 En hverdag   To hverdager  Tre hverdager  Fire hverdager  Fem hverdager  Seks hverdager eller flere  Annet, usikker, vet ikke

1 %

19 %29 % 10 % 3 % 3 %

6 % 20 % 15 % 32 % 19 % 8 %
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Detaljert resultat

>> Detaljert resultat

Basisdata

Befolkningsstørrelse (18–79 år) i de nordiske landene 
Kilde: SCB, SSB, Danmarks statistik, Tilastokeskus, 2014

Sverige 7 262 665

Danmark 4 250 412

Norge 3 819 761

Finland 4 118 784

Andel av befolkningen som har tilgang til internett
Kilde: Internet World Stats, 2015 / PostNord

Sverige 95 %

Danmark 97 %

Norge 97 %

Finland 97 %

Del av befolkningen (18–79 år) som har tilgang til internett
Beregnet som antall innbyggere i alderen 18–79 år multiplisert med landets internettpenetrasjon

Sverige 6 899 532

Danmark 4 122 900

Norge 3 705 168

Finland 3 995 220

Total netthandel i 2015 (sum Q1–Q4)

Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar på spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt 
varer for på internett i de siste tre månedene?" 

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Totalt, nasjonal valuta 61 391 MSEK 26 971 MDKK 38 786 MNOK 2 608 MEUR -

Totalt, NOK 57 536 MNOK 32 014 MNOK 38 786 MNOK 23 104 MNOK 151 440 MNOK

Gjennomsnitt per person og kvartal, NOK 2 770 NOK 2 577 NOK 3 265 NOK 2 202 NOK -

Hvor ofte innbyggere i Norden netthandler (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4)

Omtrent hvor ofte handler du varer på internett?

Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år Sverige Danmark Norge Finland Norden

Hver uke 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2–3 ganger i måneden 9 % 12 % 14 % 7 % 10 %

Én gang per måned 25 % 26 % 22 % 9 % 21 %

Én gang per kvartal 27 % 26 % 25 % 19 % 25 %

Én gang per halvår 11 % 15 % 14 % 16 % 14 %

Én gang per år 11 % 7 % 7 % 27 % 13 %

Sjeldnere 7 % 6 % 9 % 17 % 9 %

Aldri 6 % 5 % 6 % 4 % 5 %

Usikker, vet ikke 0 % 1 % 1 % 0 % 0 %
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>> Detaljert resultat

Største fordel med å netthandle (Q4)

Hva er den enkeltstående viktigste fordelen med å handle varer på internett i stedet for i en tradisjonell butikk?

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Jeg kan handle når det passer meg 24 % 31 % 31 % 26 % 27 %

Billigere 24 % 19 % 20 % 27 % 23 %

Større og bedre tilbud 17 % 12 % 16 % 22 % 17 %

Tidsbesparende 12 % 9 % 10 % 8 % 10 %

Mer komfortabelt 17 % 8 % 7 % 5 % 11 %

Annet, usikker, vet ikke 6 % 21 % 15 % 12 % 12 %

Varekategorier som folk i Norden handler på nett (gjennomsnitt Q1–Q4)

Hvilke typer varer har du kjøpt på nett i de siste tre månedene? (Flere svar er mulig)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Klær/sko 40 % 37 % 37 % 41 % 39 %

Hjemmeelektronikk 29 % 30 % 32 % 33 % 30 %

Medieprodukter 43 % 32 % 38 % 37 % 38 %

Bil/båt/MC 7 % 6 % 7 % 8 % 7 %

Barneartikler/leker 11 % 12 % 8 % 7 % 10 %

Sport/fritid 13 % 15 % 18 % 15 % 15 %

Skjønnhet/helse 30 % 21 % 24 % 19 % 24 %

Andel som har handlet på nett fra utlandet (gjennomsnitt Q1–Q4)

Har du kjøpt varer på nett fra utlandet i de siste tre månedene? Med utlandet mener vi at du opplever at nettbutikken holder til 
utenfor hjemlandet ditt og/eller at leveransen kommer fra et land utenfor hjemlandet ditt.  
(Andel som svarte ja)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Ja 32 % 36 % 50 % 49 % 40 %

Total netthandel fra utlandet (sum Q1–Q4)

Beregnet ut fra respondentene i respektive lands gjennomsnittlige svar på spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt varer 
for fra utenlandske nettsider i de siste tre månedene? Med utlandet mener vi at du opplever at nettbutikken holder til utenfor 
hjemlandet ditt og/eller at leveransen kommer fra et land utenfor hjemlandet ditt."

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Totalt, nasjonal valuta 12 000 MSEK 6 029 MDKK 11 406 MNOK 861 MEUR -

Totalt, NOK 11 247 MNOK 7 157 MNOK 11 406 MNOK 7 631 MNOK 37 441 MNOK

Varekategorier som innbyggerne i Norden netthandler fra utlandet (gjennomsnitt Q1–Q4)

Hvilke typer varer har du netthandlet fra utlandet i de siste tre månedene? (Flere svar er mulig)

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Klær/sko 31 % 27 % 29 % 38 % 31 %

Hjemmeelektronikk 17 % 21 % 23 % 23 % 20 %

Medieprodukter 14 % 22 % 24 % 18 % 19 %

Bil/båt/MC 9 % 6 % 6 % 8 % 7 %

Barneartikler/leker 5 % 6 % 7 % 4 % 5 %

Sport/fritid 12 % 14 % 11 % 13 % 12 %

Skjønnhet/helse 11 % 12 % 17 % 11 % 12 %

37



>> Detaljert resultat

De fremste landene som folk i Norden netthandler fra (gjennomsnitt Q1–Q4)

Fra hvilke land har du handlet varer på nettet de siste tre månedene? Svar på grunnlag av det landet du opplever at nettbutik-
ken har tilhørighet i. (Flere svar er mulig)

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Storbritannia 34 % 46 % 38 % 27 % 36 %

USA 24 % 18 % 36 % 15 % 23 %

Tyskland 27 % 30 % 13 % 31 % 25 %

Kina 24 % 18 % 31 % 20 % 23 %

Sverige - 13 % 20 % 19 % 17 %

Danmark 7 % - 13 % 3 % 7 %

Norge 2 % 1 % - 2 % 2 %

Finland 1 % 0 % 0 % - 1 %*

* Disse vektede gjennomsnittene utelukker det aktuelle landet og gjenspeiler altså andelen av forbrukerne i de andre nordiske landene

Andel som har netthandlet på mobile enheter (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4)

Hvilke enheter har du brukt når du har handlet varer på nettet de siste tre månedene? (Flere svar er mulig)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av 
kvartalet

Sverige Danmark Norge Finland Norden

Mobiltelefon 21 % 12 % 16 % 12 % 16 %

Nettbrett 21 % 25 % 24 % 15 % 21 %

Andel som i de siste tre månedene først har sett på/prøvd en vare i butikk for så å kjøpe den 
på internett (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4)

Har du noen gang i det siste kvartalet først sett på/prøvd en vare i en butikk for så å kjøpe den på Internett?  
(Andel som svarte ja)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Ja 17 % 9 % 12 % 9 % 12 %

Andel som har handlet på nett på denne måten (gjennomsnitt Q1–Q4)

Hvilken/hvilke typer produkter har du først sett på/prøvd i butikk for så å kjøpe på nett i de tre siste månedene? (Flere svar er 

mulig)

Grunnlag: Har netthandlet fra i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Klær/sko 45 % 42 % 38 % 53 % 45 %

Hjemmeelektronikk 17 % 23 % 22 % 32 % 22 %

Medieprodukter 15 % 11 % 11 % 16 % 14 %

Bil/båt/MC 2 % 1 % 1 % 10 % 3 %

Barneartikler/leker 4 % 0 % 2 % 5 % 3 %

Sport/fritid 13 % 14 % 18 % 25 % 17 %

Skjønnhet/helse 12 % 10 % 11 % 3 % 9 %

Andel som i de siste tre månedene først har undersøkt en vare på nett for så å kjøpe den i 
fysisk butikk (gjennomsnitt Q1, Q2, Q4)

Har du noen gang i de siste tre månedene først undersøkt en vare på internett for så å kjøpe den i en butikk? (Andel som svarte 
ja)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Ja 54 % 42 % 51 % 45 % 49 %
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>> Detaljert resultat

Varekategorier som er kjøpt på nett på denne måten (Q4)

Hvilken/hvilke typer produkter har du først undersøkt på nett for så å kjøpe i butikk i de tre siste månedene?  
(Flere svar er mulig)

Grunnlag: Har du noen gang i de siste tre månedene først undersøkt en 
vare på internett for så å kjøpe den i en butikk?

Sverige Danmark Norge Finland Norden

Klær/sko 26 % 22 % 23 % 26 % 25 %

Hjemmeelektronikk 41 % 30 % 48 % 48 % 41 %

Medieprodukter 17 % 19 % 19 % 20 % 18 %

Bil/båt/MC 4 % 7 % 5 % 12 % 7 %

Barneartikler/leker 7 % 10 % 8 % 10 % 8 %

Sport/fritid 11 % 13 % 24 % 17 % 15 %

Skjønnhet/helse 15 % 12 % 11 % 16 % 14 %

Forventninger til leveringstid (Q1)

Hvilke forventninger har du til leveringstiden når du bestiller en vare på nett, dvs. hvor mange virkedager bør det høyst gå før 
du mottar varen?

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

En hverdag 1 % 2 % 1 % 1 % 1 %

To hverdager 12 % 21 % 7 % 6 % 12 %

Tre hverdager 32 % 36 % 26 % 20 % 29 %

Fire hverdager 13 % 12 % 19 % 15 % 14 %

Fem hverdager 27 % 14 % 25 % 32 % 25 %

Seks eller flere hverdager 8 % 6 % 13 % 19 % 11 %

Usikker, vet ikke 7 % 8 % 10 % 8 % 8 %

Gjennomsnittlig antall dager 3,9 3,4 4,1 4,4 3,9

Foretrukket leveringsmåte (Q1)

Hvis du har handlet en vare på internett og har mulighet til selv å velge hvordan den skal leveres, hvordan ville du da vanligvis 
helst få den levert?

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Jeg vil få varen levert på jobben 2 % 9 % 4 % 1 % 4 %

Jeg vil få varen levert hjem om kvelden når det passer meg, selv 
om det koster litt ekstra  

3 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Jeg vil få varen levert hjem når jeg er hjemme på dagtid 10 % 19 % 8 % 11 % 12 %

Jeg vil hente varen selv i nettbutikkens fysiske butikk eller 
lagerlokale

1 % 1 % 2 % 3 % 2 %

Jeg vil hente varen selv på nærmeste utleverings-/servicested 48 % 20 % 52 % 48 % 43 %

Jeg vil få varen levert i postkassen 31 % 9 % 25 % 14 % 21 %

Jeg vil hente varen selv i en pakkeboks som er tilgjengelig 
døgnet rundt

2 % 15 % 2 % 13 % 7 %

Jeg vil få den levert til min adresse, f.eks. i carporten* - 18 % - - -

Usikker, vet ikke 3 % 4 % 4 % 6 % 4 %
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Foretrukket betalingsmåte (Q4)

Hvilke av følgende metoder vil du helst bruke når du skal betale for en vare du har handlet på internett?

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Bank- eller kredittkort 35 % 83 % 59 % 36 % 50 %

Faktura 35 % 4 % 16 % 29 % 23 %

Nettbank 19 % 1 % - 19 % 11 %

PayPal, Payson o.l. 7 % 6 % 16 % 10 % 9 %

Kontant ved levering/etterkrav 1 % 4 % 1 % 3 % 2 %

Annet, usikker, vet ikke 1 % 3 % 9 % 3 % 3 %

Andel som har returnert en forsendelse (Q1)

Har du de siste tre månedene returnert en vare du har kjøpt på nettet? (Andel som har svart ja)

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Ja 17 % 14 % 12 % 17 % 15 %

Betydningen av tydelige returrutiner (Q2)

Hvor viktig er følgende egenskaper knyttet til levering når du bestemmer deg for hvilken nettbutikk/nettside du skal handle en 
vare fra?  
At det er tydelig informasjon om returrutiner

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Svært viktig 55 % 52 % 48 % 43 % 50 %

Relativt viktig 37 % 39 % 38 % 43 % 39 %

Relativt uviktig 6 % 8 % 10 % 11 % 8 %

Svært uviktig 1 % 0 % 2 % 2 % 1 %

Usikker, vet ikke 1 % 1 % 3 % 2 % 2 %

Betydningen av kostnadsfri retur (Q2)

Hvor viktig er følgende egenskaper knyttet til levering når du bestemmer deg for hvilken nettbutikk/nettside du skal handle en 
vare fra?  
At det er kostnadsfri retur

Grunnlag: Har netthandlet i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Norden

Svært viktig 44 % 47 % 42 % 41 % 44 %

Relativt viktig 40 % 40 % 36 % 36 % 38 %

Relativt uviktig 13 % 10 % 15 % 17 % 14 %

Svært uviktig 1 % 1 % 4 % 3 % 2 %

Usikker, vet ikke 2 % 2 % 3 % 2 % 2 %
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PostNord – en partner for netthandel

PostNord er den ledende leverandøren av 
kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra 
og i Norden. Vi leverer også posttjenester til 
privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. 
Gjennom vår ekspertise og et velutviklet 
distribusjonsnett skaper vi forutsetningene for 
morgendagens kommunikasjon, netthandel og 
logistikk i Norden. I 2015 hadde konsernet 35 000 
ansatte og en omsetning på SEK 40 milliarder. 

PostNord er den største og mest selvfølgelige 
netthandelspartneren på det nordiske markedet. 
Vi har et heldekkende tilbud med en rekke 
tjenester innen varedistribusjon, markedsføring og 
kundekommunikasjon. 

Vi gjør hverdagen enklere for netthandelsbedriftene. 
Med et harmonisert, nordisk tjenestetilbud innen 
logistikk og Nordens bredeste distribusjonsnett 

krymper vi avstanden mellom nettbutikken 
og sluttkunden. PostNord har cirka 6 000 
utleveringssteder i Norden, jevnt fordelt mellom 
Sverige, Danmark, Norge og Finland. I Sverige 
og Danmark besøker våre postbud dessuten alle 
husstander og bedrifter hver arbeidsdag.

Utenfor Norden er PostNord etablert via 
datterselskapet Direct Link, som tilbyr 
distribusjonsløsninger til land over hele verden. 
Direct Link hjelper nettbutikker over hele verden 
som vil handle på det nordiske markedet, med alt 
fra markedsanalyse og direktemarkedsføring til 
gjennomføring, varedistribusjon og returhåndtering.

Les mer på www.postnord.com  
og  www.directlink.com

Norden 
Arne Andersson 
E-post: arne.b.andersson@postnord.com 
Tlf.: +46 73 079 05 52

Sverige 
Carin Blom 
E-post: carin.blom@postnord.com  
Tlf.: +46 73 030 41 87

Danmark 
Carsten Dalbo Pedersen 
E-post: carsten.dalbo.pedersen@post.dk 
Tlf.: +45 33 61 48 28

Finland 
Jouni Lamberg 
E-post: jouni.lamberg@postnord.com 
Tlf.: +358 10 572 8080

Norge 
Kristin Anfindsen 
E-post: kristin.anfindsen@postnord.com 
Tlf.: +47 99 77 05 71

Resten av verden 
Direct Link Group 
E-post: info@directlink.com 
Tlf.: +46 10 436 00 00

Presse 
Emma Riblom 
E-post: emma.riblom@postnord.com 
Tlf.: +46 10 437 98 40

For mer informasjon kan du kontakte
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Felise, Josefin Brosche Hagsgård, David Marcu, Maliha Mannan og Paulina Westerlind
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