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Telefonen brukes til 
alt fra å handle, ta 
bilder av varer, gjøre 
research og be  
venner om råd.

Trend: Netthandelen blir mobil
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Om Netthandel i Norden
PostNord har fulgt den nordiske utviklin-
gen innen netthandelen i ti år. PostNord 
har som mål å alltid forbedre de under-
søkelsene vi gjør, og de rapportene vi 
utarbeider. Undersøkelsene som ligger 
til grunn for Netthandel i Norden, har de 
siste to årene derfor blitt betydelig utvidet 
og forbedret. I forbindelse med januar 
2016 ble datamaterialet i rapporten økt 
fra total 16 forbrukerundersøkelser per 
år (4 per land) til totalt 48 forbrukerun-
dersøkelser per år (12 per land). Dette gir 
et bedre og riktigere datamateriale, men 
det innebærer også at sammenlignbar-
heten med tidligere år er begrenset, og 
at sammenligninger bør gjøres med stor 
forsiktighet. 

Fra januar 2017 ble også målingen 
av forbrukstall på produktkategori og i 
fritekstformat oppdatert, noe som øker 
presisjonen ytterligere. Sammenligninger 
når det gjelder nettopp forbrukstall, bør 
derfor gjøres med forsiktighet mellom 
denne og tidligere rapporter, øvrige tall 

kan imidlertid sammenlignes med fjor- 
årets rapport.   

Den delen av undersøkelsen som gjel-
der anslått total netthandel i Norden, byg-
ger på forbrukernes vurdering av hvor 
mye de har handlet for på nettet totalt 
samt fra utenlandske nettbutikker.

Netthandel i Norden 2018 er basert på 
forbrukerundersøkelser som er gjennom-
ført månedlig i Sverige, Danmark, Norge 
og Finland i perioden februar 2017 til og 
med januar 2018. Til sammen har 92 656 
respondenter svart.

I denne rapporten defineres netthandel 
som salg av varer via nettet som leveres 
hjem, til et utleveringssted eller hentes 
av kunden i butikk, på lager eller fra et 
utleveringslokale.

Det innebærer at det følgende ikke 
defineres som netthandel:

»  Kjøp av varer i butikk som først er 
bestilt på nettet.

»  Salg av tjenester (for eksempel reiser, 
hotell og konsertbilletter) som gjøres 
via nettet.

» Nettsalg mellom bedrifter.
»  Nettsalg mellom privatpersoner.

Forbrukerundersøkelsene er gjennom-
ført i hvert enkelt land med et landsrepre-
sentativt utvalg av befolkningen i alderen 
18–79 år. Undersøkelsene er gjennomført 
ved hjelp av TNS SIFOs nettpanel på 12 
forskjellige tidspunkter i perioden februar 
2017–januar 2018. Til sammen deltok 
19 186 respondenter i Sverige, 21 293 
i Danmark, 21 766 i Norge og 30 411 i 
Finland.

Resultatene stammer fra en nettbasert 
undersøkelse, og de er dermed representa-
tive for den andelen av befolkningen som 
har tilgang til Internett. I de tilfellene som er 
rapportert som gjeldende for hele befolknin-
gen, er resultatene regnet om på grunn-
lag av nettpenetrasjonen i det respektive 
markedet.
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et nordiske netthandelsmarkedet  
er i fortsatt sterk utvikling, og den 
fysiske handelen utfordres på flere og 
flere områder. I takt med at nordiske 
forbrukere går over til en stadig mer 
digital livsstil som setter sitt preg på 
alle aspekter i livet, blir det viktigere 

for netthandelsaktørene å følge og kartlegge hele 
kundereisen – før, under og etter kjøpet – for å få 
oversikt over kundenes atferd. 

Nye kjøpsprosesser og ny kundeatferd utvikles 
raskt, og viljen til å endres i takt med markedet er 
avgjørende for å lykkes. For netthandelsaktører er 
det allerede i dag viktig å skaffe seg innsikt om for-
brukerne, men skal man lykkes på et nordisk marked 
med stadig stigende konkurranse, vil dette bli enda 
viktigere de neste årene. 

Selv om det nordiske markedet på mange måter 
er i ferd med å bli mer homogent, er det fortsatt en 
del forskjeller fra land til land. Som netthandelsaktør 
er det viktig å ha oversikt over de enkelte landene for 
å kunne tilpasse og optimalisere alt fra markedsfø-
ring og tilbud til leveringsalternativer og betalingløs-
ninger ut fra hva forbrukerne faktisk ønsker. 

Denne rapporten inneholder mye spennende in-
formasjon. En svært tydelig trend og nok et tegn på 
den økte digitaliseringen er at nordiske nettkunder 
bruker mobilen i stadig større grad i forbindelse med 
nettkjøp. Den brukes ikke bare til å gjøre research om 
varer før man handler, nå brukes f.eks. mobilens kart- 
og posisjoneringsfunksjoner samtidig som mobilka-
meraet er blitt en naturlig del av kjøpsatferden på en 
måte vi ikke har sett før. 

Kartlegging av 
hele kundereisen 
er viktigere og  
viktigere

Vi i PostNord er stolte over å kunne tilby de mest 
heldekkende logistikk- og kommunikasjonstje-
nestene på det nordiske markedet. Norden er vårt 
hjemmemarked, og for netthandelsaktører med 
virksomhet i ett eller flere nordiske land er vi det 
naturlige valget som forretningspartner. Vi kombine-
rer ekspertise om lokale forhold på alle markedene 
med komplette distribusjonsnettverk og muligheten 
til å sette sammen heldekkende logistikkløsninger for 
distribusjon til, fra og i Norden. 

”Netthandel i Norden” utgis i år for tiende gang, og 
jeg håper at rapporten vil by på både ny kunnskap 
og en del inspirasjon, både for deg som allerede er 
etablert i Norden, og for deg som ser på muligheten 
for å ekspandere til denne netthandelsvennlige, digi-
tale og fremtidsrettede regionen.

Håkan Ericsson
Administrerende direktør og konsernsjef
PostNord

D

Forord

” Nye kjøpsprosesser og ny 
kundeatferd utvikles raskt, og viljen 
til å endres i takt med markedet er 
avgjørende for å lykkes.”
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Oversikt

* I alderen 18–79 år 

SVERIGE DANMARK NORGE FINLAND

En gjennomsnitts- 
måned i 2017

 

1,9 
millioner forbrukere som 

handlet på nettet*  

61 % 
Andel av  

befolkningen*  

2137  
NOK 

Anslått gjennomsnitts-
verdi per person 

(gjelder personer som 
handlet på nettet)

 

1,8 
millioner forbrukere som 

handlet på nettet*  

63 % 
Andel av  

befolkningen*  

2048  
NOK 

Anslått gjennomsnitts-
verdi per person 

(gjelder personer som 
handlet på nettet)

 

1,4 
millioner forbrukere som 

handlet på nettet*  

46 % 
Andel av  

befolkningen*  

1459  
NOK 

Anslått gjennomsnitts-
verdi per person 

(gjelder personer som 
handlet på nettet)

 

3,6 
millioner forbrukere som 

handlet på nettet*  

66 % 
Andel av  

befolkningen*  

1886  
NOK 

Anslått gjennomsnitts-
verdi per person 

(gjelder personer som 
handlet på nettet) 

Svensker handler 
21% mer på nettet 
med mobilen enn 

nordiske forbrukere 
generelt 

s. 24

Nordmenn er  
19 % mer tilbøyelige  

til å handle  
sportsartikler på 

nettet enn nordiske  
forbrukere 

generelt. 

s. 32

Av danskene vil 
73 % flere handle  

på nettet med  
kort enn nordiske 

forbrukere i 
gjennomsnitt. 

s. 28

Finnene handler  
på nettet 27 %  

mer fra utlandet 
enn det nordiske 

gjennom- 
snittet. 

s. 36



Oversikt

Prosent av den  
nordiske befolkningen 

 mellom 18 og 79 år som 
handlet  på nettet i en 

gjennomsnittsmåned i 2017.

milliarder NOK  
handlet de nordiske 

forbrukerne på  
nettet for i 2017.

Prosent av  
omsetningen gjaldt  

netthandel fra  
utlandet.

202,860 17,6

Nordisk netthandel

milliarder NOK

202,8

25,4

80,7

51,0

45,7

Beregnet ut fra respondentene i de enkelte lands gjennom-
snittlige svar på spørsmålet ”Hvor mye anslår du at du har 

kjøpt varer for på nettet den siste måneden?”  
(Grunnlag: Har handlet på nettet den siste måneden).

På grunn av endringer i målemetoden kan årets resultat  
ikke sammenlignes med tidligere år.

Omsetning – nordisk netthandel 2017

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  
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Utsikter

  Arne Andersson, netthandels  

  ekspert, PostNord  

Tidligere har vi fokusert mye på 
tydelige forskjeller mellom forbrukerne 
i de nordiske landene når det gjelder 
netthandel, men nå begynner vi å se at 
de blir mer og mer like. Det kan skyldes at 
mange bedrifter selger til hele Norden, og 
da også eksporterer atferd og forventnin-
ger. Ta f.eks. leveringen før har vi sett at 
danskene foretrekker å få varene levert 
direkte hjem, mens svenskene vil hente 
dem på et utleveringssted. På sikt tror jeg 
at disse forskjellene vil bli visket ut. Allere-
de i dag etterspør stadig flere forbrukere 
mer valgfrihet og bekvemmelighet – de 
ønsker å få varene der de vil, på den må-
ten de vil, og når de vil.

Samtidig finnes det forskjeller som det 
er viktig å være oppmerksom på. I dag 
snakkes det mye om å kartlegge hele 
kundereisen, både før, under og etter 
kjøpet, og det bør gjøres for hvert land. 
Snapchat har f.eks. betydelig eldre bruke-
re i Norge enn i Sverige, noe som selvføl-
gelig påvirker markedsføringen.

Ønsket om valgfrihet gjelder også be-
talingsmåten. For å møte kundenes pre-
feranser i samtlige nordiske land bør en 
netthandelsaktør tilby minst tre betalings-
måter: faktura, kort og direktebetaling i 
bank. Men vi ser også at direktebetaling 
via apper som er koblet til bankkonto-
en (i Sverige Swish, i Norge Vipps og i 
Danmark MobilePay), blir mer og mer 
populært.

  Jørgen Fischer, netthandels-     

  ekspert,   PostNord Danmark  

De danske nettkundene blir mer og mer 
modne og sikre når det gjelder å handle 
på nettet. Men for å vokse ytterligere må 
netthandelsaktørene gi kunden mulighet 
til mer kontroll, både før, under og etter 
kjøpet. Spesielt når det gjelder leverin-
gen. Danskene er allerede blitt vant til å 

få pakkene levert dit de vil, og nå ønsker 
de enda større fleksibilitet. Hvis kunden 
ikke er hjemme når varen skal leveres, 
skal det likevel være mulig å ta imot den, 
f.eks. ved at den plasseres ved bakdøren 
eller leveres til naboen. Kunden bestem-
mer selv hvordan dette skal skje. Hvis vi 
tenker fremover, tror jeg at markedsplas-
ser som Amazon vil bli enda mer popu-
lære. I Danmark har wupti.com allerede 
tatt et skritt i den retningen. I starten 
solgte de bare egne varer, men nå har 
de invitert andre forhandlere til å selge 
gjennom dem. Skal dansk netthandel 
kunne konkurrere globalt, må de tenke 
stort, gjerne inngå samarbeid, og rette 
eksportblikket mot land som Kina.

Valgfrihet er 
nøkkelen til 
fremgang
Økende krav til 
fleksibilitet og 
valgfrihet. 
Markedsplasser  
og dagligvarer  
på fremmarsj.  
Og våre elskede 
mobiltelefoner.  
Her kommenterer 
PostNords nett- 
handelseksperter 
utviklingen  
i de nordiske  
landene.

” Hvis vi tenker fremover, 
tror jeg at markeds- 
plasser som Amazon vil 
bli enda mer populære.  
I Danmark har wupti.com 
allerede tatt et skritt  
i den retningen.”



7Netthandel i Norden 2018

Utsikter 

  Rikke Kyllenstjerna,  netthandels-   

  ekspert, PostNord Norge  

Norske forbrukere er rutinerte i å 
handle på nett og har tradisjonelt en av de 
største gjennomsnittlige handlekurvene 
per person i Norden. Returer er en stor 
utfordring for nordiske netthandelsaktører 
som selger til Norge, siden vi ikke er med i 
EU, kan det ta lang tid for returnerte varer 
å krysse grensen tilbake til nettbutikkene. 
Nettbutikkene må derfor gjøre det enkelt 
og praktisk å returnere varer samt huske 
å involvere kundene i hele prosessen. God 
kommunikasjon om returer og tilbakebe-
taling sikrer en god kundeopplevelse som 

igjen øker sjansene for snarlig gjenkjøp. 
Når det gjelder fremtiden, er dagligvarer på 
nettet et raskt voksende segmentet i Nor-
ge. Dette skaper nye handlemønstre, som 
drar med seg flere nye kategorier på nett,

Jeg tror også at 2018 blir året da folk flest 
for alvor for øynene opp for markedsplas-
ser og eksempelvis går inn på komplett.no 
for å kjøpe apoteksvarer. Dialogen mellom 
nettbutikk og kunde har lenge vært preget 
av massekommunikasjon, fremover vil 
en-til-en kommunikasjon med relevant 
innhold bli mer fremtredende. Den beste 
måten å kommunisere med forbrukere dis-
kuteres flittig i norske netthandelskretser.

  Carin Blom, netthandelsekspert,  

  PostNord Sverige  

Nå er vi ved et veiskille for svensk 
detaljhandel. I 2017 sto netthandelen 
for det meste av veksten innen utvalgs-
varehandelen i Sverige, dvs. alt utenom 
mat. Vi er en moden netthandelsnasjon, 
og forbrukerne stiller høye krav, både 
til nettstedene vi handler fra, og til le-
veringen. Vi ønsker tydelig informasjon 
om når varen kommer, og hvordan den 
leveres, og vi ønsker å kunne styre det 
hele selv. Dessuten elsker vi mobiltele-
fonen og bruker den i stadig større grad 
for å handle på nettet, ikke bare for å 

gjøre research. I år snakkes det mye om 
kundeinnsikt, og min anbefaling er å 
forsøke å strukturere kundedataene slik 
at kjøpsopplevelsen kan tilpasses, og slik 
at man kan komme nærmere kundene. 
Det skjer også mye på den teknologiske 
fronten som gjør nettstedene raskere og 
mer relevante og leveringen smidigere. 
Svenske forbrukere er flinke til å ta til 
seg ny teknologi og innovasjoner, noe 
som gjør landet til et godt testmarked 
for nye initiativer.

  Sinikka Eloranta, netthandels- 

  ekspert, PostNord Finland 

I Finland er netthandelen ikke like stor 
som i de andre nordiske landene. Det kan 
delvis skyldes at vi lenge har vært inne i 
en lavkonjunktur. Men i takt med at øko-
nomien blir bedre, har også netthandelen 
økt. Mest populært er det å kjøpe klær og 
sko, ofte fra utlandet, og det som lokker, 

er først og fremst det gode utvalget. Fin-
land er et lite land, og mange varemerker 
har ikke egne butikker her. Det at vi ikke 
er så vant til å handle på nettet, merkes 
også på måten vi foretrekker å betale på. 
Det mest populære er overføring direkte 
fra bankkonto. Det tror jeg skyldes at 
mange fremdeles ikke har vennet seg til 
tanken på å gi fra seg sine kredittkortopp-
lysninger på nettet. Generelt vil jeg si at 
Finland har et svært godt vekstpotensial 
når det gjelder netthandel fremover. Vi 
har fremdeles ingen store aktører som 
satser på omnikanal, men derimot flere 
lovende mellomstore bedrifter som kom-
binerer netthandel og fysiske butikker. 
Akkurat som i mange andre land ser også 
vi at det å kjøpe matvarer på nettet er et 
segment i sterk vekst.

” Mest populært er det å 
kjøpe klær og sko, ofte 
fra utlandet, og det som 
lokker, er først og fremst 
det gode utvalget.”

” Vi er en moden nett- 
handelsnasjon, og 
forbrukerne stiller 
høye krav, både til 
nettstedene vi handler 
fra, og til leveringen.”

” Når det gjelder fremtiden, 
er dagligvarer på nettet 
det raskest voksende 
segmentet i Norge.”

” Allerede i dag etterspør stadig flere forbrukere mer 
valgfrihet og bekvemmelighet – de ønsker å få varene 
der de vil, på den måten de vil, og når de vil.” 
ARNE ANDERSSON, NORDISK NETTHANDELSEKSPERT, POSTNORD



Nordisk netthandel i 2017 

Jeg kan handle 
når det passer 
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10

15

21

1817

25
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42

Billigere Større og bedre 
utvalg

Tidsbesparende Mer komfortabelt Annet, nemlig Usikker, vet ikke

10 %

0

30 %

20 %

40 %

50 %

Derfor handler innbyggerne  
i Norden på nettet
Den største fordelen med å handle på nettet (desember)  
Hva er den største enkeltfordelen med å handle på nettet?  
Grunnlag: Har handlet på nettet.

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  
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Netthandel for 202,8 milliarder norske kroner

Sverige har en høy netthandelsandel 
og den største befolkningen, og det 
førte til det største netthandelssalget i 
Norden med 80,7 milliarder kroner. Når 
det gjelder netthandelssalg per capita 
var det Danmark som viste det høyeste 
tallet med 2137 kroner per netthandlende 
person og måned, og Danmark overtok 
dermed ledelsen fra Norge gjennom høy-
ere gjennomsnittsverdier, særlig i andre 
halvår. 

Andelen nordiske forbrukere som 
handler på nettet, er generelt høy, selv 

om Finland ligger noe etter de andre lan-
dene. Veksten skjer derfor primært fordi 
eksisterende forbrukere flytter en større 
del av forbruket til nettet. Årsaken til at 
man handler på nettet varierer imidlertid 
fremdeles fra land til land. I Finland setter 
man fremfor alt pris på et stort utvalg, 
mens man i Danmark og Sverige i større 
grad verdsetter å kunne handle når man 
føler for det. Prisen er også en relevant 
faktor for de fleste når de velger å handle 
på nettet. 

Motevarer topper fremdeles listen 

over de mest kjøpte varene på nettet, og 
er den vanligste produktgruppen som 
nordiske forbrukere kjøper på nettet. 
Medieprodukter og hjemmeelektronikk er 
andre produktgrupper man gjerne kjøper 
på nettet. Det forekommer imidlertid 
variasjoner. Skjønnhet og helse er en 
kategori der Sverige skilte seg ut. Nesten 
tre av ti av alle svensker som har handlet 
på nettet den siste måneden, oppga at de 
hadde kjøpt varer i denne kategorien. Et 
tall som er klart høyere enn i de nordiske 
nabolandene.  

Nordisk netthandel i 2017 

De nordiske landene er velutviklede netthandelsnasjoner. Den digitale 
infrastrukturen ble bygd ut tidlig, og forbrukerne har hatt godt tid til å 
venne seg til både internett og netthandel. I 2017 netthandlet de nordiske 
forbrukerne for totalt 202,8 milliarder kroner.

1. Klær/sko 3. Hjemmeelektronikk 4. Skjønnhet/helse

36 %

34 %

24  % 18 %36  %

8. Barneartikler/ 
leker

7  %

8  %

8  %

7  %

4  %

7. Dagligvarer

9  %

10  %

11  %

10 %

7 %

6. Sport/fritid

11  %

11  %

11 %

13  %

9  %

25  %

28 %

35 % 27 %

26  %
20 %

37 %

2. Medieprodukter

27  % 26  %

26  %

24 %

22 %

28 % 23 %

15  %

Varekategorier som nordiske forbrukere kjøper på nettet (snitt per måned, januar–desember) 
Hvilke typer fysiske varer har du kjøpt på nettet de siste 30 dagene? (Totalt) 

Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet de siste 30 dagene.

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

5. Møbler/
hjemmeinnredning

11  %

12  %

10  %

10  %

13  %
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Fem land dominerer

Netthandel fra utlandet

I 2017 var det totale nordiske netthan-
delsforbruket fra utlandet på 35,7 milliar-
der kroner.  

Finland og Norge er de nordiske lan-
dene der man i størst omfang handler 
fra utlandet. Både den finske og den 
norske netthandelen preges til en viss 
grad av nærheten til Sverige og tilgjen-
geligheten av svenske nettbutikker. 
Norge utmerker seg også ved høy andel 
netthandel fra USA. 

Favorittdestinasjonene for netthandel 
fra utlandet varierer mellom de nordiske 
landene, men de fire største er fremde-
les Kina, Storbritannia, Tyskland og USA. 
Netthandelen fra Kina har vært i sterk 
fremmarsj i løpet av året og har vokst 
i alle de nordiske landene – fremfor alt 

regnet i antall forsendelser. Kjøpesumme-
ne for varer fra Kina er imidlertid lavere 
enn kjøpesummene for varer fra Europa 
og USA, noe som innebærer at netthan-
delen fra Kina ikke er like stor målt i salgs-
verdi som i antall forsendelser. En årsak til 
dette er at de kinesiske netthandelsaktø-
rene som f.eks. Wish og Aliexpress profile-
rer seg gjennom svært lave priser. 

Varegruppene som dominerer netthan-
delen fra utlandet, er omtrent de samme 
som de forbrukerne kjøper i hjemlandet. 
Klær og sko topper også salget fra utlandet, 
mens hjemmeelektronikk havner på en an-
dreplass. Den høyeste andelen som handlet 
klær og sko fra utlandet, fant man i Dan-
mark, og den høyeste andelen som handlet 
hjemmeelektronikk, fant man i Norge.

En følge av digitalisering og netthandel er at handelen over 
landegrensene øker. I 2017 oppga i gjennomsnitt en av tre 
nordiske nettkunder at de hadde handlet fra utlandet den  
siste måneden.

Her handler nordiske forbrukere fra når 
de handler på nettet fra utlandet

4

Finland og Norge handler 
mest fra utlandet

Fra hvilke andre land har du kjøpt varer 
på nettet den siste måneden?  
Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet fra 
utlandet de siste 30 dagene.  
Merk: De vektede gjennomsnittene for de 
nordiske landene speiler bare tre av fire  
land (det landet spørsmålet handler om,  
er ekskludert).

Landene nordiske forbrukere 
netthandler mest fra

15  %

11  %

10  %

23  %

24  %

34  %

16  %

27  %
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Fem land dominerer

Netthandel fra utlandet

2
5

13

Finner handler oftest fra utlandet

Har du kjøpt varer på nettet fra utlandet  
den siste måneden?
Grunnlag: Har handlet på nettet den siste 
måneden. Med utlandet menes at du opplever 
at nettbutikken ikke er basert i hjemlandet ditt, 
og/eller at leveringen kommer fra et annet land 
enn hjemlandet ditt.

 Sverige   Danmark   Norge   Finland  

De 5 varekategoriene som  
nordiske forbrukere kjøper 
oftest fra utlandet

1. Klær og sko
Sverige: 31 %
Danmark: 32 %
Norge: 26 %
Finland: 38 %

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

4. Skjønnhet og helse
Sverige: 10 %
Danmark: 11 %
Norge: 13 %
Finland: 12 %

3. Medieprodukter
Sverige: 11 %
Danmark: 21 %
Norge: 18 %
Finland: 14 %

5. Sport og fritid
Sverige: 10 %
Danmark: 9 %
Norge: 8 %
Finland: 7 %

13 %

13 %

21 %

21  %24 %

24 %

8  %

30 %

36 %

25  %34  %

35 %
Hele Norden

31%

44%

31%

39%



12 Netthandel i Norden 2018

Omnikanal – digitale og fysiske kanaler i samspill

Mobilen
De siste årene har netthandelen 
blitt mer og mer mobil. Sverige er det 
landet som har kommet lengst i denne 
forbindelse. Drøyt fire av ti svenske 
forbrukere oppgir at de har handlet 
på nettet med mobilen sammenlignet 
med drøyt en tredjedel i Norden totalt. 
De svenske forbrukerne skiller seg 
også ut ved at de i høy grad har brukt 
mobilen som hjelpemiddel i kjøpspro-
sessen – f.eks. for å søke etter produkt-
informasjon eller sjekke lagerstatus. 

En tydelig trend i de nordiske lande-
ne i desember var at en noe høyere 
andel kvinner enn menn oppga at de 
hadde handlet på nettet med mobil- 
telefonen. En utvikling som var spesielt 
tydelig i Norge, der forskjellen mellom 
kjønnene var på cirka ti prosentenheter. 
I Danmark var forskjellen mye mindre. 

En annen faktor som tydelig påvirker 
tilbøyeligheten til å handle på nettet 
ved hjelp av mobilen, er alder. Alders-
gruppene 18–29 og 30–49 år oppgir 
at de handler på nettet med mobilen i 
mye større grad enn de eldre alders-
gruppene. Samtidig er det ikke nød-
vendigvis de yngste som handler mest 
med mobilen. I både Norge og Sverige 
er det folk i aldersgruppen 30–49 år 
som oppgir at de handler mest med 
mobilen. I Danmark er forholdet mel-
lom gruppene det samme, mens det i 
Finland er de yngste som handler klart 
mest. Den finske mobilandelen påvir-
kes dessuten trolig av at netthandels- 
nivået er generelt lavere enn i de andre 
nordiske landene og i høyere grad 
består av yngre forbrukere som er mer 
tilbøyelige til å bruke mobiltelefonen. 

10 %

0

30 %

20 %

40 %

50 %

SVERIGENORDEN DANMARK NORGE FINLAND

41 

32 

39
36

32 

Har handlet med mobilen.
Hvor mange nettkjøp av fysiske varer har du gjort med 

mobiltelefonen de siste 30 dagene? Andel som har oppgitt et 
antall som er større enn 0 (snitt, juni og desember)  

Grunnlag: Har handlet på nettet.

Etter hvert som mobiltelefonteknologien er blitt mer 
sofistikert, har man fått flere muligheter når det gjelder å 
kunne bruke mobiltelefonen til mer enn å bare gjen-
nomføre selve kjøpet. Den vanligste forbrukeratferden 
knyttet til mobiltelefonen i Norden er at man har godtatt 
å ta imot tilbud på mobiltelefonen fra en butikk der man 
er kunde. Det er også vanlig at nordiske forbrukere gjør 
research om en vare med mobiltelefonen. Produkt- 
research via mobilen gjøres hovedsakelig på hverda-
ger når forbrukeren ikke befinner seg i en butikk, men 
mange, cirka 25 prosent av de nordiske nettkundene, 
gjør også research på mobilen mens de er i en butikk 
eller på et kjøpesenter. 

Også de andre funksjonene på smarttelefonene bru-
kes av forbrukerne. En tredjedel av nordiske forbrukere 
oppgir f.eks. at de har brukt mobiltelefonens kart- og 
posisjoneringsfunksjon som hjelpemiddel for å finne 
butikker i nærheten. Noen ganger brukes også kameraet 
på mobiltelefonen. Drøyt en av fem nordiske forbrukere 
oppgir at de har tatt bilde av en vare eller en prislapp, og 
det forekommer også forskjellige former for nisjepreget 
atferd i spesifikke kundegrupper. Unge kvinner er f.eks. 
en gruppe som i betydelig større grad enn andre bruker 
mobilkameraet i prøverommet for å be om tips og råd 
fra venner og bekjente når de shopper. 

Mobil forbrukeratferd
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1. Tatt imot tilbud via 
mobiltelefonen fra en 
butikk der du er kunde.

Norden: 44 %  
Sverige: 57 %
Danmark: 36 %
Norge: 45 %
Finland: 29 %

2. Gjort research om en 
vare via mobiltelefonen 
når du ikke har befunnet 
deg i en fysisk butikk eller 
på et kjøpesenter.

Norden: 37 % 
Sverige: 45 %
Danmark: 36 %
Norge: 41 %
Finland: 21 %

3. Søkt etter en butikk  
i nærheten.

Norden: 37 % 
Sverige: 43 %
Danmark: 35 %
Norge: 38 %
Finland: 27 %

4. Gjort research om en 
vare via mobiltelefonen 
når du har befunnet deg i 
en fysisk butikk eller på et 
kjøpesenter.

Norden: 25 % 
Sverige: 33 %
Danmark: 22 %
Norge: 25 %
Finland: 13 %

5. Tatt bilde av en vare 
eller prislapp med 
mobiltelefonen i en fysisk 
butikk før et eventuelt 
senere kjøp.

Norden: 22 % 
Sverige: 28 %
Danmark: 22 %
Norge: 22 %
Finland: 13 %

6. Sjekket lagerstatusen  
før du har gått til  
en butikk.

Norden: 29 % 
Sverige: 41 %
Danmark: 19 %
Norge: 29 % 
Finland: 16 %

Har du brukt mobiltelefonen til noe av 
det følgende de siste tre månedene? 
Grunnlag: Handlet på nettet i desember.

Webrooming/showrooming

Flere bedrifter går over til 
en omnikanalstrategi
I stedet for en rendyrket satsing på bare fysisk handel 
eller bare netthandel har flere og flere bedrifter gått 
over til en omnikanalstrategi med tilstedeværelse både 
på nettet og i fysisk butikk. Aktørene ønsker å møte kun-
dene der de er, uansett salgskanal. 

To former for forbrukeratferd som viser viktigheten 
av å ha en god omnikanalstrategi, er showrooming og 
webrooming. Webrooming innebærer at forbrukeren 
gjør research om et produkt på nettet for deretter å 
kjøpe det i en butikk. Dette er den vanligste av de to 
formene for forbrukeratferd, og nesten halvparten av de 
som har handlet på nettet i Norden, oppgir at de den 
siste måneden har praktisert webrooming. Den vanligs-
te varegruppen for webrooming var hjemmeelektronikk, 
noe som trolig skyldes produktenes teknologiske kom-
pleksitet som innebærer at kunden noen ganger må 
sette seg inn i tekniske detaljer. 
Showrooming er det omvendte av webrooming. Det  

innebærer at forbrukerne tester et produkt i en fysisk butikk 
for deretter å kjøpe det på nettet. I gjennomsnitt oppgir cirka 
14 prosent av de nordiske nettkundene at de har praktisert 
showrooming den siste måneden. Atferden var vanligst 
i Danmark og minst vanlig i Finland. De som praktiserer 
showrooming, gjør det særlig når det gjelder klær og sko, 
der størrelse og passform spiller en avgjørende rolle. 

1. HJEMMEELEKTRONIKK

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

2. KLÆR OG SKO

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

3. SPORT OG FRITID

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

1. KLÆR OG SKO

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

2. HJEMMEELEKTRONIKK

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

3. SKJØNNHET OG HELSE

Norden: 13 %
Sverige: 13 %
Danmark: 19 %
Norge: 13 %
Finland: 9 %

WEBROOMING 
Forbrukeren søker 
informasjon om et produkt 
på nettet for så å kjøpe 
det i en fysisk butikk.

SHOWROOMING 
Forbrukerne prøver 
eller ser på et produkt 
i en fysisk butikk for så 
å kjøpe det på nettet.

DE TRE VAREKATE- 
GORIENE SOM KJØPES 
MEST PÅ NETTET PÅ 
DENNE MÅTEN

DE TRE VAREKATE- 
GORIENE SOM KJØPES 
MEST PÅ NETTET PÅ 
DENNE MÅTEN
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Innen netthandelen er det viktig at aktørene og logistikkaktørene tilpasser seg  
forbrukernes forventninger, både når det gjelder kjøpsopplevelse og levering.  
Når det gjelder leveringen, er nordiske forbrukere store tilhengere av valgfrihet.

Netthandelsaktørene må være fleksible

Fire av fem nordiske forbrukere 
som har handlet på nettet, mener at 
det er viktig å kunne velge hvor og 
hvordan de skal få varen levert. Dette 
gjelder gjennomgående på tvers av 
kjønns- og aldersgrenser. Netthandels-
bedriftene må derfor være fleksible og 
tilby forskjellige leveringsalternativer i 
tråd med det servicenivået som kun-
dene forventer.  

Til tross for at nordiske forbrukere 
generelt sett er relativt like, er det noen 
ganger betydelige forskjeller når det 
gjelder hvordan de ønsker å få varen 
levert. De danske forbrukerne er f.eks. de 
største tilhengerne av valgfrihet. Drøyt 
90 prosent av danskene som handler 
på nettet, mener at det er viktig å kunne 
velge hvor og hvordan varen leveres, 
og seks av ti mener at det er viktig å 

spesifikt kunne velge hvilken logistikk-
aktør som skal foreta leveringen. I Norge 
mener kun en tredjedel at det er viktig 
å kunne velge logistikkaktør, mens 
over åtte av ti mener at det er viktig å 
få tydelig beskjed om når varen vil bli 
levert. Når det gjelder Sverige, anses det 
isteden for spesielt viktig at varen kan 
leveres til et utleveringssted, noe som 
skiller seg fra resten av Norden. 



Levering

Netthandel i Norden 2018 15

Valgmuligheter når det gjelder levering og foretrukne leveringsmåter
Viktige egenskaper i nettbutikken – levering (andel som har svart svært viktig og ganske viktig)  

(desember). Hvor viktige er følgende egenskaper når du bestemmer hvilken  
nettbutikk / hvilket nettsted du skal handle fra? 

Grunnlag: Har handlet på nettet. 

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  

At det tydelig fremgår hvordan varen vil bli levert (post-
kasse, utleveringssted/servicested, hjemlevering osv.)

At det er fraktfritt

Å få tydelig beskjed om når varen skal leveres

At varen kan leveres til et utleveringssted

At det er tydelig informasjon om returrutiner

At leveringen er rask (1–2 dager)

At jeg kan velge hvordan og hvor jeg skal få varen levert

At jeg får velge logistikkaktør som skal levere varen  

At varen kan leveres direkte i postkassen min

At det er fri retur

At jeg kan bestille hjemlevering av varen på et tidspunkt 
som passer for meg

At varen kan leveres til en pakkeboks/-automat

0 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Netthandelen medfører ikke bare vareflyt fra butikk til forbrukere.  
Mange varer returneres, særlig klær, sko og produkter med høy  
”klemme-og-kjenne-faktor”. At butikkene har returrutiner som lever  
opp til forbrukernes forventninger, har stor betydning. 

Kundene etterspør fri retur

Cirka 11 prosent av de nordiske 
forbrukerne som har handlet på 
nettet, oppgir at de har returnert 
varer den siste måneden. Andelen 
var omtrent lik i de nordiske lan-
dene – med Danmark på topp rett 
over de andre. Nordiske forbrukere 
er blitt forholdsvis vante nettkunder, 
og returmulighetene er derfor blitt 
et spørsmål som mange vurderer 

allerede i kjøpsprosessen. Nærmere 
ni av ti nordiske forbrukere som har 
handlet på nettet, mener at det er 
viktig at det er tydelig informasjon 
om returrutiner i forbindelse med 
nettkjøp. Her er det særlig svenske 
og danske forbrukere som utmerker 
seg og mener at tydelige returrutiner 
er spesielt viktig.  

Et annet returneringsaspekt som 

er sentralt for mange nettkunder, er 
spørsmålet om fri retur. Blant nordis-
ke forbrukere oppga åtte av ti at fri 
retur var viktig ved valg av nettbutikk. 
Ønsket om fri retur ser til en viss grad 
ut til å være knyttet til forbrukerens 
alder. I alle de nordiske landene me-
ner eldre nettkunder i høyere grad 
enn yngre at det er viktig med fri 
retur. 

Returer
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Andel som har  
returnert en  
forsendelse den  
siste måneden 
Hvor mange varer som 
du har kjøpt på nettet 
den siste måneden, har 
du sendt i retur? 
(Gjennomsnitt juni og 
desember.) Andel  
som har angitt et antall 
større enn 0.
Grunnlag: Har handlet  
på nettet. 
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11 %

11 %

12 %
11 %

11 %

Returer

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering 
(andel som har svart svært viktig  

og ganske viktig)  
Grunnlag: Handler på nettet.

87 %86 % 80 %
89 %

82 % 83 %

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %

81 % 83 % 78 % 77 %

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %

At det er tydelig 
informasjon  
om returrutiner

At det er fri  
retur

 Norden  Sverige   Danmark   Norge   Finland  
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Lokal, relevant og 
personlig 

Størst i Norden på festklær for unge kvinner. 
Det er målet for nettbutikken Bubbleroom.  
Administrerende direktør Ville Kangasmuukko 
forteller hvordan selskapet arbeider for å 
komme ditt.

ettbutikken Bubbleroom selger mote 
og accessoirer til kunder i hele Norden. 
Selskapet ble stiftet allerede i 2005 og var 
litt av en pioner på det svenske netthan-
delsmarkedet. Samtidig slet det med tap. 
Men i 2015 snudde vinden. En ny vare-
merkestrategi ble utviklet, sortimentet 
endret og herremoten fjernet. Nå satser 
Bubbleroom på å bli størst i Norden på 
festklær for unge kvinner, og resultatet 
har ikke uteblitt. Fra 21 millioner svenske 
kroner i tap i 2016 til 9 millioner svenske 
kroner i gevinst i 2017. 

Det å selge til hele Norden er naturlig, 
mener Bubblerooms administrerende 
direktør Ville Kangasmuukko.

– Vi har aldri sett det som et alternativ 
å bare fokusere på ett nordisk land, det er 
så store synergieffekter forbundet med 
å selge til hele regionen. Det holder f.eks. 
med ett lager for å ha gode ledetider til 
kundene, sier han. 

Det at forbrukerne i de nordiske lande-
ne er såpass like, gjør det også enklere, 
mener Ville Kangasmuukko. De samme 
varene funker i prinsippet overalt, selv om 
etterspørselen og merketrendene kan 
variere noe. I Norge har det f.eks. vært po-
pulært med dyre svenske vinterjakker om 
vinteren, mens finnene har foretrukket 

prisgunstige plagg.
Samtidig er det viktige forskjeller mel-

lom landene, derfor gjelder det å ha en  
lokal tilstedeværelse, enten i form av 
egen virksomhet eller en partner. Bubble- 
rooms ansatte, hovedkontor og lager 
finnes i Borås i den sørvestre delen av 
Sverige. Men selskapet har også åpnet et 
showroom i Helsingfors og samarbeider 
med et finsk PR–byrå. 

– Vi merker at det gir en bedre forstå-
else av det finske markedet, sier Ville 
Kangasmuukko.

Som eksempel på hvor viktig lokal- 
kunnskap kan være, forteller han om en 
kampanje for to år siden da Bubbleroom 
markedsførte hvite kjoler til finske av-
gangselever på videregående. Problemet 
er bare at det er i Sverige at avgangse-
levene bruker hvite kjoler. I Finland er det 
pastellfarger som gjelder. 

– De hvite plaggene solgte selvfølgelig 
ikke, hvorfor forsto vi senere, sier Ville 
Kangasmuukko.

Han poengterer at hele kundetilbudet 
må føles lokalt, relevant og personlig. 

– Det er ikke nok med gode produkter 
og priser for å klare seg i konkurransen 
på dagens netthandelsmarked, sier Ville 
Kangasmuukko.

N

Intervju

Slik skal Bubbleroom bli 
størst i Norden
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Ville Kangasmuukko ble 
administrerende direktør 
for Bubbleroom i 2015. 
Før det var han bl.a. annet 
ansvarlig for ekspansjon og 
forretningsutvikling online 
i H&M New Business for 
varemerkene COS, Other 
Stories, Cheap Monday, 
Monki og Weekday. Han 
har også hatt ansvaret for 
ekspansjonen av H&M online 
til Storbritannia og USA.
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” I dag er det ingen i organisa- 
sjonen som snakker om hva de 
tror kundene vil kjøpe, isteden 
foretar vi undersøkelser og  
møter kundene kontinuerlig.”
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Bubbleroom tilpasser derfor all kom-
munikasjon til de lokale språkene, fra nett-
stedet til sosiale medier og retursedler, og 
oversettelsene kvalitetssikres nøye. Også 
kundetjenesten settes ut til lokale aktører, 
og Bubbleroom har ansatt en Customer 
Experience Manager som gir dem opp-
læring i produktkunnskap. 

Men fremfor alt mener Ville 
Kangasmuukko at suksessen det siste 
året skyldes at Bubbleroom har tatt et 
fastere grep om kundene.

– I dag er det ingen i organisasjonen 
som snakker om hva de tror kundene vil 
kjøpe, isteden foretar vi undersøkelser og 
møter kundene kontinuerlig, sier han.

Noe Bubbleroom har valgt å forbedre og 
satse på, er presentasjonen av produk-
tene. Før var det bare bilder, men nå 
finnes det også videosnutter. Kundene 
kan også laste opp egne bilder av varer 
de har kjøpt, slik at andre kan se dem i et 
naturlig miljø. 

– Vi har valgt å investere stort i virksom-
heten som tar produkt- og kampanjebil-
dene våre, sier Ville Kangasmuukko.

Når det gjelder levering, ønsker Bubble- 
rooms kunder å motta varene innen 2–3 
dager – det ser omtrent likt ut i hele Nor-
den. Men ønsket leveringsmåte varierer 
imidlertid. Danskene vil f.eks. ha hjemleve-
ring, mens svenskene foretrekker å hente 
varene på et utleveringssted. For å kunne 
levere raskt og slippe å håndtere altfor 
store volumer på mandager har Bubb-
leroom begynt å plukke og pakke varer 
også i helgene.

– Jeg er overbevist om at det er en 
viktig del av vårt kundetilbud, sier Ville 
Kangasmuukko.

21

Intervju

BUBBLEROOM
» Grunnlagt: 2005, i Sverige.

» Marked: Ble lansert i Sverige i 2005,  
i Finland og Danmark i 2010 og i Norge i 2011. 
Har også et engelskspråklig EU–nettsted. 

» Eiere: Har siden 2008 vært eid av  
Consortio Fashion Group, et netthandels- 
konsern som bl.a. eier Haléns og Cellbes.

» Ansatte: 45.

» Omsetning i 2017: Drøyt 200 millioner SEK.

LOKALKUNNSKAP
Sørg for å ha lokal 
tilstedeværelse på de 
markedene du selger 
til, enten i form av en 
egen virksomhet eller en 
partner, f.eks. et PR–byrå. 
Ellers er det vanskelig 
å få en full forståelse av 
kundenes behov.

TILPASS SPRÅKET
Alt må finnes på det 
lokale språket, fra 
nettstedet til retursed-
ler, e-postutsendelser 
og kundetjeneste. 
Oversettelsene bør også 
kvalitetssikres, gjerne 
av en partner på det 
aktuelle markedet.

LA KUNDENE VELGE
Kundene i de nordiske 
landene har mye til felles, 
men det finnes også 
forskjeller. Finn ut hva 
som gjelder, f.eks. når det 
gjelder hvilke betalings- 
og leveringsmåter som 
er mest populære i de 
forskjellige landene.

1 2 3

Tre tips til netthandelsaktører som 
ønsker å etablere seg i Norden
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Sverige Danmark

Befolkning (1. januar 2017)

9 995 153
Befolkning (1. januar 2017)

5 748 769

Andel som har tilgang til internett (2015)

95 %
Andel som har tilgang til internett (2015)

97 %

Svensker handler  
på nettet 21 % mer 
med mobilen enn 

nordiske forbrukere 
generelt

Av danskene vil  
73 % flere handle på 
nettet med kort enn 

nordiske forbrukere i 
gjennomsnitt
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Norge Finland 

Befolkning (1. januar 2017)

5 258 317
Befolkning (1. januar 2017)

5 503 297

Andel som har tilgang til internett (2015)

97 %
Andel som har tilgang til internett (2015)

97 %

Nordmenn er 19 %  
mer tilbøyelige til  

å handle sportsartikler 
på nettet enn nordiske 

forbrukere generelt

Finnene handler  
på nettet 27 % mer  

fra utlandet enn  
det nordiske 

gjennomsnittet
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Sverige inntar i mange henseende 
en tetposisjon som netthandelsnasjon 
i forhold til resten av Norden. Andelen 
forbrukere som handler på nettet i Sverige, 
er den høyeste i de nordiske landene, og 
svenskene har vist seg å være villige til å 
prøve nye hjelpemidler for å effektivise-
re innkjøpene sine og gjøre hverdagen 
enklere. Flere enn fire av ti nettkunder 
utførte f.eks. minst ett kjøp med mobilen 
i måneden i 2017, noe som er en tydelig 
økning sammenlignet med året før. I tillegg 

til selve innkjøpene ble mobilen brukt flittig 
til å gjøre research om varer, finne butikker 
og også kontrollere lagerstatusen. 

Svenska bedrifter drar fordel av en 
velutviklet infrastruktur, det gode ryktet 
svenskproduserte varer har verden over, 
og høy tillit til moderne betalingsløsninger 
i egen befolkning. Selv om mange forbru-
kere opplever at de nasjonale aktørene 
tilbyr et tilfredsstillende produktutvalg, er 
konkurransen imidlertid blitt hardere. Ikke 

minst har svenskenes import av relativt 
billige varer fra Kina økt kraftig de siste 
årene, noe som medfører at svenske 
bedrifter som konkurrerer med lave priser, 
heller enn å tilby unike produkter må spis-
se kundetilbudet ytterligere for å kunne 
beholde og styrke konkurranseevnen. 
Sammenlagt kan man imidlertid konstate-
re at svenske bedrifter har gode forutset-
ninger for å møte forbrukernes krav og 
ruste seg for den fortsatte overgangen fra 
fysisk til digital handel. 

Velutviklet netthandelsnasjon med 
teknisk kyndige forbrukere  

80,7

Andel som 
handler på  
nettet hver 
måned*

66 %

Andel som 
handler på  
nettet fra  
utlandet hver 
måned*

31 %

Andel som 
handler via 
mobilen hver 
måned***

41 %

Andel som har 
gjort research 
på nettet for 
deretter å  
kjøpe i butikk  
(desember 
2017)

54 %

Andel som har 
gjort research  
i butikk for  
deretter å kjøpe 
på nettet  
(desember 
2017)

13 %

Anslått beløp 
som hver nett-
kunde bruker 
på nettet hver 
måned**

1886 NOK 

Sverige



 
 
 

80,7
Totalbeløp som 
svenskene anslår at de 
handlet på nettet for  
i 2017 (mrd. NOK), 
hvorav netthandel 
fra utlandet 16 % 

I fokus: Sverige

28 %  
Har tatt bilde av en vare med 

mobiltelefonen i en fysisk butikk 
før et eventuelt senere kjøp.

41  %  
Har sjekket lagerstatusen  

via mobiltelefonen før de har 
gått til butikken.

33  %  
Har gjort research om en vare 

med mobilen når de har  
befunnet seg i en fysisk butikk.

43  %  
Har søkt etter en butikk  

i nærheten ved hjelp  
av mobilen.

Toppliste – netthandlede varer**

10 %

0

30 %

20 %

40 % 37 %

28  % 28  %
23  %

12  % 10  %11  %
8  %

De 5 mest  
populære landene  
å handle fra*****
1.  Kina 36 %
2. Storbritannia 24 %
3. Tyskland 21 %
4. USA 15 %
5. Danmark 7 %

*Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år.
**Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
For produktkategorien møbler/hjem-
meinnredning gjelder tallene perioden 
april–desember 2017. Grunnlag: Har 
handlet på nettet den siste måneden.

***Gjennomsnitt for månedene  
juni og desember. Grunnlag: Har  
handlet på nettet den siste  
måneden.
*****Gjennomsnitt januar–desember 
2017. Grunnlag: Har handlet på nettet 
fra utlandet den siste måneden.

Netthandel i Norden 2018 25

Klær/sko Medieprodukter
Skjønnhet/ 

helse
Hjemme- 

elektronikk
Møbler/ 

hjemmeinnredning
Barneartikler/ 

lekerSport/fritid Dagligvarer



I fokus: Sverige 
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De 5 mest populære 
betalingsmåtene 
ved netthandel
1.  Faktura 37 %

2.  Bankkort eller 
kredittkort 26 %

3.  Direktebetaling  
i bank 17 %

4.  Paypal, Payson  
eller lignende 8 %

5. Swish 8 %

Faktura er den mest populære 
betalingsmåten for svenske 
nettkunder. Det at svenskene er 
mest tilbøyelige til å betale mot 
faktura i Norden, skyldes trolig 
både tradisjon og at det finnes 
dyktige nisjeaktører som er spe-
sialiserte på digitale fakturaløs-
ninger, noe som gjør betalingen 
både enkel, sikker og praktisk for 

både kundene og nettbutikkene. 
Ut over dette etterspør svenske 
forbrukere fleksibilitet i valget av 
betalingsalternativ. Det er i mange 
tilfeller viktig å tilby mulighet til 
både kort- og direktebetaling. 
Det er også verdt å merke seg at 
betaling via mobiltjenesten Swish 
har økt kraftig siden tjenesten ble 
lansert for bedrifter i 2014.

Viktigste egenskaper  
i nettbutikken – betaling

Derfor handler svenskene på nettet
En forbruker flytter  forbru-
ket sitt til nettet fordi fordelene 
med å handle der oppleves som 
større enn fordelene med fysisk 
handel. Muligheten til å kunne 
handle når som helst og å slippe 
å planlegge på forhånd er en 
gjennomgående sterk grunn til 
å bli mer digital i sine innkjøp, 
ikke minst i Sverige. Svenske 

forbrukere ser imidlertid flere an-
dre fordeler med å gjøre innkjøp 
via nettet i forhold til i fysiske 
butikker. De verdsetter det store 
utvalget og de lave prisene på 
nettet, og en større andel enn i 
de andre nordiske landene hand-
ler på nettet fordi det oppleves 
som mer praktisk enn å handle i 
vanlige butikker. 

Hvordan vil du helst betale for en vare 
du har kjøpt på nettet? 
Grunnlag: Har handlet på nettet den 
siste måneden (desember).

TIDS- 
BESPARENDE MER PRAKTISK BILLIGERE

STØRRE  
OG BEDRE 

UTVALG

JEG KAN  
HANDLE NÅR 
DET PASSER 

MEG

9  % 16  % 20  % 22  % 29  %

Hva er den største 
enkeltfordelen med 
å handle på nettet 
i stedet for i en 
tradisjonell butikk?
Grunnlag: Har handlet 
på nettet den siste 
måneden (desember).



I fokus: Sverige
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Rask 
levering (1–2 

dager)

Informasjon 
om hvordan 

levering 
skjer

Valg av 
hvordan og 

hvor levering 
skjer

Fri retur Fri frakt

93 % 91 %
81 % 81 %

77 %
66 %

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering (andel som  
har svart svært viktig og ganske viktig).  

Grunnlag: Handler på nettet.

Informasjon 
om når 

levering 
skjer

” Svenske forbrukere 
er flinke til å ta til 
seg ny teknologi og 
innovasjoner, noe som 
gjør landet til et godt 
testmarked for nye 
initiativer.” 
CARIN BLOM, NETTHANDELSEKSPERT, 
POSTNORD  

Svensker stiller harde krav til nettbutikker 
og logistikkaktører når det gjelder levering-
en. De etterspør valgfrihet når det gjelder 
hvordan varen skal leveres, og anser tydelig 
informasjon om leveringen som en hygiene-
faktor. Betalingsviljen når det gjelder frakt, har 
også gått ned over tid. Andelen nettkunder 
som anser fraktfri levering som viktig, har økt 
siden 2016 og utgjør nå flere enn tre av fire 
spurte. Det stilles også høye krav til retur-
håndteringen. Flere enn fire av fem anser 
fri retur som en viktig faktor når de velger 
nettbutikk, og de etterspør i svært høy grad 
tydelig informasjon fra nettbutikkene om 
hvilke retningslinjer som gjelder i forbindelse 
med returer.

Viktige egenskaper 
i nettbutikken 
– levering

18
Så mange forsendelser 
returnerer 100 svenske 

nettkunder i snitt  
per måned.

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %



Danmark er en moderne og handels-
rettet økonomi med god infrastruktur. 
Danskene gjør ofte og gjerne innkjøp via 
nettet. En typisk dansk nettkunde handler 
for 2137 NOK per måned. Dette innebæ-
rer at danskene i 2017 gikk forbi nord-
mennene og inntok førsteplassen når det 
gjelder nettforbruk per capita i Norden. 
Populære varer å handle på nettet er bl.a. 
klær, bøker og hjemmeinnredning. Dans-
kene kjøper gjerne varer fra Storbritan-
nia og foretrekker i større grad enn sine 

nordiske naboer å betale med kort.

Danskene handler på nettet først og 
fremst fordi de verdsetter den fleksibi-
liteten det gir å kunne bestille når og 
hvor de vil. Det er lett å forstå hvordan 
slike ønsker også gagner og styrker 
trenden mot økt handel via mobilen. 
Nesten hver tredje danske nettkunde 
som ble spurt i 2017, hadde handlet 
med mobiltelefonen den siste må-
neden, noe som er en kraftig økning 

sammenlignet med 2016, da tilsva-
rende tall var på knapt hver fjerde. I 
samme periode har andelen som har 
gjort research om en vare på nettet for 
deretter å kjøpe den i en fysisk butikk, 
steget til nesten halvparten av de spur-
te. Nettbutikker som vil konkurrere om 
danskenes kjøpekraft, må med andre 
ord ta hensyn til raskt endrede vaner 
hos forbrukerne og tilpasse kjøpsopple-
velsen deretter, f.eks. ved å mobiltilpas-
se sitt nettsted.

Netthandler mest per  
person i Norden

51,0
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Danmark

Andel som 
handler på  
nettet hver 
måned*

61 %

Andel som 
handler på  
nettet fra  
utlandet hver 
måned*

31 %

Andel som 
handler via 
mobilen hver 
måned***

32 %

Andel som har 
gjort research 
på nettet for 
deretter å  
kjøpe i butikk  
(desember 
2017)

47 %

Andel som har 
gjort research  
i butikk for  
deretter å kjøpe 
på nettet  
(desember 
2017)

21 %

Anslått beløp 
som hver nett-
kunde bruker 
på nettet hver 
måned**

2137 NOK 



I fokus: Danmark

51,0
Totalbeløp som  
danskene anslår at de 
handlet på nettet for  
i 2017 (mrd. NOK), 
hvorav netthandel 
fra utlandet 16  %

22 %   
Har tatt bilde av en vare med 

mobiltelefonen i en fysisk butikk 
før et eventuelt senere kjøp.

19 %  
Har sjekket lagerstatusen  

via mobiltelefonen før de har 
gått til butikken.

22  %  
Har gjort research om en vare  

med mobilen når de har befun-
net seg i en fysisk butikk.

35  %  
Har søkt etter en butikk  
i nærheten ved hjelp av 

mobilen.

Toppliste – netthandlede varer**

Sport/fritid

10 %

0

30 %

20 %

40 %

35 %

27  %
24  %

15  % 13  % 11  %11  %
8  %

De 5 mest  
populære landene  
å handle fra*****
1.  Storbritannia 34 %
2. Kina 25 %
3. Tyskland 24 %
4. Sverige 13 %
5. USA 11 %
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Klær/sko Medie- 
produkter

Skjønnhet/ 
helse

Hjemme- 
elektronikk

Møbler/ 
hjemmeinnredning

Barneartikler/ 
leker

Dagligvarer

*Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år.
**Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
For produktkategorien møbler/hjem-
meinnredning gjelder tallene perioden 
april–desember 2017. Grunnlag: Har 
handlet på nettet den siste måneden.

***Gjennomsnitt for månedene  
juni og desember. Grunnlag: Har  
handlet på nettet den siste  
måneden.
*****Gjennomsnitt januar–desember 
2017. Grunnlag: Har handlet på nettet 
fra utlandet den siste måneden.
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De 5 mest populære 
betalingsmåtene 
ved netthandel
1.  Bankkort eller 

kredittkort 75 %

2. MobilePay 16 %

3.  Paypal, Payson  
eller lignende 4 %

4.  Direktebetaling  
i bank 2 %

5. Faktura 1 %

De danske forbrukerne er 
svært tydelige når det gjelder 
hvilket betalingsalternativ som 
foretrekkes: tre av fire betaler 
helst med kort. Denne prefe-
ransen skyldes trolig at danske 
nettbutikker premierer de nasjo-
nale betalingskortene, f.eks. Dan-
kort, noe som delvis kan antas 

å skyldes at butikken slipper å 
betale gebyrer til sin bank når 
kundene velger disse kortene. 
I tillegg til kortbetaling har mo-
billøsningen MobilePay doblet 
sin popularitet siden 2016, og 16 
prosent av danskene oppgir nå 
denne løsningen som førstevalg 
med nettkjøp.

Viktigste egenskaper  
i nettbutikken – betaling

Derfor handler danskene på nettet
Danske forbrukere verdsetter 
mer enn sine nordiske naboer 
muligheten til å handle når det 
passer dem selv via nettet. Flere 
enn to av fem forbrukere som 
har handlet på nettet den siste 
måneden, oppgir dette som den 
største fordelen kontra handel i 
en fysisk butikk. Priser og utvalg 
havner dermed noe lenger 

ned på prioriteringslisten enn i 
nabolandene. Danmark har en 
geografisk sett konsentrert be-
folkning, noe som trolig innebæ-
rer at det finnes store butikker 
med relativt bredt utvalg og 
konkurransedyktige priser innen 
rimelig avstand for en større 
befolkningsandel enn i mange 
sammenlignbare land.

Hvordan vil du helst betale for en vare 
du har kjøpt på nettet? 
Grunnlag: Har handlet på nettet den 
siste måneden (desember).

Hva er den største 
enkeltfordelen med 
å handle på nettet 
i stedet for i en 
tradisjonell butikk?
Grunnlag: Har handlet 
på nettet den siste 
måneden (desember).

TIDS- 
BESPARENDEMER PRAKTISK

STØRRE  
OG BEDRE 

UTVALG

JEG KAN  
HANDLE NÅR 
DET PASSER 

MEG

10  % 10 % 15  % 15  % 42  %

I fokus: Danmark

BILLIGERE
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Rask 
levering (1–2 

dager)

Informasjon 
om hvordan 

levering 
skjer

Valg av 
hvordan og 

hvor levering 
skjer

Fri retur Fri frakt

94 % 93 % 91 %
83 %

74 % 73 %

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering (andel som  
har svart svært viktig og ganske viktig).  

Grunnlag: Handler på nettet.

Informasjon 
om når 

levering 
skjer

” De danske nettkundene 
blir mer og mer modne 
og sikre når det gjelder 
å handle på nettet. Men 
for å vokse ytterligere 
må netthandelen gi 
kunden mulighet til mer 
kontroll, både før, under 
og etter kjøpet.” 
JØRGEN FISCHER, NETTHANDELSEKSPERT,  
POSTNORD DANMARK  

Danskene stiller de høyeste kravene i 
Norden når det gjelder rask levering. Nesten 
tre av fire mener at en leveringstid på høyst 
to dager er ganske eller svært viktig. Grun-
nen til dette kan være at Danmark geografisk 
sett er et relativt lite land med små avstander, 
noe som har økt forventningene til rask-
het. Danmark inntar også en topposisjon i 
Norden når det gjelder ønske om fri retur. Til 
sammen innebærer det ovennevnte at de 
logistiske utfordringene og kravene til selska-
per som selger til danske forbrukere via net-
tet, kan være høye. Samtidig er danskene de 
mest fornøyde i Norden med leveringen av 
den varen de sist kjøpte på nettet, noe som 
tyder på at de fleste bedriftene lykkes med å 
oppfylle eller overgå de høye kravene.

Viktige egenskaper 
i nettbutikken 
– levering

19
Så mange forsendelser 
returnerer 100 danske 

nettkunder i snitt  
per måned.

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %

I fokus: Danmark



Norge er det rikeste landet i Norden 
regnet i BNP per capita. Det er dermed 
ikke overraskende at nordmenn har høy-
ere snittkjøpsbeløp per nettkunde, nemlig 
2048 NOK per måned, selv om de i 2017 
er blitt forbigått av danskene. Mer enn 
en åttendedel av de nordmennene som 
har bestilt noe på nettet den siste må-
neden, har handlet fra Sverige, noe som 
bl.a. skyldes gode historiske forbindelser 
og relativt små språkbarrierer. Ellers er 
det nettbutikker i Kina, Storbritannia og 

USA som lokker. Blant enkeltprodukter 
står klær, bøker og kosmetikk øverst på 
innkjøpslisten, men det fremgår også 
at nordmenn er sportsinteresserte – de 
kjøper nemlig sportsartikler i høyere grad 
enn sine nordiske naboer. I nesten to 
tredjedeler av tilfellene henter norske for-
brukere varer de har kjøpt på nettet, på et 
utleveringssted.

Norge er ikke medlem av EU, det gjør 
at det er andre regler om fortolling og 

moms enn i de andre nordiske landene. 
De fleste varene, med unntak av klær, sko 
og matvarer, er tollfrie, men det må beta-
les moms for alle importerte varer med 
en verdi på over 350 norske kroner, in-
kludert frakt. Import av billigere varer enn 
dette begunstiges dermed av regelverket, 
mens de som planlegger å selge dyrere 
varer til Norge, må reflektere over hvilke 
løsninger for innbetaling og håndtering 
av moms de skal tilby for å kunne stå seg 
i konkurransen. 

Kjøpesterke forbrukere med høy  
digital tilstedeværelse  

45,7
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Norge

Andel som 
handler på  
nettet hver 
måned*

63 %

Andel som 
handler på  
nettet fra  
utlandet hver 
måned*

39 %

Andel som 
handler via 
mobilen hver 
måned***

39 %

Andel som har 
gjort research 
på nettet for 
deretter å  
kjøpe i butikk  
(desember 
2017)

57 %

Andel som har 
gjort research  
i butikk for  
deretter å kjøpe 
på nettet  
(desember 
2017)

13 %

Anslått beløp 
som hver nett-
kunde bruker 
på nettet hver 
måned**

2048 NOK 



I fokus: Norge

45,7
Totalbeløp som 
nordmennene anslår  
at de handlet på nettet  
for i 2017 (mrd. NOK), 
hvorav netthandelen  
fra utlandet ligger 
på 16  %

22 %  
Har tatt bilde av en vare med 

mobiltelefonen i en fysisk butikk 
før et eventuelt senere kjøp.

29 %  
Har sjekket lagerstatusen  

via mobiltelefonen før de har 
gått til butikken.

25  %  
Har gjort research om en vare 

med mobilen når de har  
befunnet seg i en fysisk butikk.

38  %  
Har søkt etter en butikk  
i nærheten ved hjelp av 

mobilen.

Toppliste – netthandlede varer**

Klær/sko Medieprodukter Skjønnhet/ 
helse

Hjemme- 
elektronikk

Barneartikler/  
leker

Sport/fritid Dagligvarer

10 %

0

30 %

20 %

40 %

34 %

26 % 26  %
20  %

13  %
10  %10 %

7  %

De 5 mest  
populære landene  
å handle fra*****
1.  Kina 34 %
2. Storbritannia 27 %
3. USA 23 %
4. Sverige 13 %
5. Tyskland 8 %

Møbler/ 
hjemmeinnredning
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*Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år.
**Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
For produktkategorien møbler/hjem-
meinnredning gjelder tallene perioden 
april–desember 2017. Grunnlag: Har 
handlet på nettet den siste måneden.

***Gjennomsnitt for månedene  
juni og desember. Grunnlag: Har  
handlet på nettet den siste  
måneden.
*****Gjennomsnitt januar–desember 
2017. Grunnlag: Har handlet på nettet 
fra utlandet den siste måneden.
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De 5 mest populære 
betalingsmåtene 
ved netthandel
1.   Bankkort eller 

kredittkort 59 %

2.  Paypal, Payson  
eller lignende 17 %

3. Faktura 15 %

4. Vipps 7 %

5. Postoppkrav 1 %

Nordmenn har høy tillit til mo-
derne betalingsløsninger. De anser 
det som aller viktigst å kunne betale 
for nettkjøpene med bank- eller kre-
dittkort. I mye høyere grad enn i de 
andre nordiske landene vil en nett-
handelsaktør trolig også gå glipp av 
salg hvis betaling via tjenester som 

Paypal eller Payson ikke tilbys. Blant 
de mest brukte betalingsmåtene er 
det imidlertid mobiltjenesten Vipps 
som har økt mest i popularitet det 
siste året. Sju prosent av de norske 
nettkundene oppgir Vipps som 
førstevalg, sammenlignet med to 
prosent et år tidligere.

Viktigste egenskaper  
i nettbutikken – betaling

Derfor handler nordmennene på nettet
Det å tilby frihet og fleksibilitet i 
kjøpsopplevelsen ser ut til å være et 
gjennomgående tema for hvordan 
man kan gjøre sine nordiske kunder 
fornøyde. I likhet med de nordiske 
naboene flytter norske forbrukere 
stadig flere av innkjøpene til nettet, 
fremfor alt fordi det å kunne velge 
når man skal handle, gjør livet enk-
lere. Mer enn hver femte nordmann 
handler imidlertid på nettet først 
og fremst fordi det oppleves som 

billigere enn å handle i en fysisk 
butikk. Dette er en noe høyere andel 
enn i de øvrige nordiske landene. 
Dette rimer også godt med nord-
menns relativt høye tendens til å 
importere varer fra utlandet og med 
at det nasjonale prisnivået opple-
ves som høyt. Netthandelen kan 
også oppleves som et prisgunstig 
alternativ som innebærer at man får 
tilgang til varer som selges billigere i 
andre land. 

Hvordan vil du helst betale for en vare 
du har kjøpt på nettet? 
Grunnlag: Har handlet på nettet den 
siste måneden (desember).

I fokus: Norge

TIDS- 
BESPARENDEMER PRAKTISK

STØRRE  
OG BEDRE 

UTVALG

JEG KAN  
HANDLE NÅR 
DET PASSER 

MEG

9  % 10 % 18  % 21  % 37  %
BILLIGERE

Hva er den største 
enkeltfordelen med 
å handle på nettet 
i stedet for i en 
tradisjonell butikk?
Grunnlag: Har handlet 
på nettet den siste 
måneden (desember).
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Rask 
levering (1–2 

dager)

Informasjon 
om hvordan 

levering 
skjer

Valg av 
hvordan og 

hvor levering 
skjer

Fri returFri frakt

86 % 84 % 79 % 78 %
72 %

60 %

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering (andel som  
har svart svært viktig og ganske viktig).  

Grunnlag: Handler på nettet.

Informasjon 
om når 

levering 
skjer

”Siden vi ikke er med i 
EU, kan det ta lang tid for 
returnerte varer å krysse 
grensen og komme 
tilbake til nettbutikkene, 
og kundene opplever at 
de må vente for lenge 
på å få pengene tilbake. 
Nettbutikkene må derfor 
gjøre det så enkelt og 
praktisk som mulig å 
returnere varer.” 
RIKKE KYLLENSTJERNA, 
NETTHANDELSEKSPERT, POSTNORD NORGE 

Forventningene når det gjelder rask 
levering, er lavere i Norge enn i Sverige og 
Danmark, noe som kan skyldes en stor andel 
utenlandskjøp, men også at det norske land-
skapet er mer logistisk utfordrende kombi-
nert med at norske veier ikke er i samme 
stand som i nabolandene. I tillegg har man 
et noe mindre behov for informasjon om 
selve leveringsprosessen. Det er også verdt 
å merke seg at nordmennene, sammen med 
svenskene, er de i Norden som setter mest 
pris på at nettbutikkene tilbyr levering direkte 
i postkassen. Samtidig kan man konstatere at 
nesten to tredjedeler av norske nettkunder – 
den høyeste andelen i Norden – hentet ut sin 
siste forsendelse via et utleveringssted, noe 
som kan tolkes som at det er et spennings-
forhold mellom de leveringsmulighetene 
som tilbys, og de som etterspørres.

Viktige egenskaper 
i nettbutikken 
– levering

24
Så mange forsendelser 
returnerer 100 norske 

nettkunder i snitt  
per måned.

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %

I fokus: Norge



Finland er det minst modne netthan-
delsmarkedet i Norden. Snittkjøpsbeløpet 
per nettkunde og måned er lavere enn 
i de andre landene. Knapt halvparten av 
finnene i alderen 18–79 år handler på nettet, 
noe som er noe under det nordiske snittet 
på seks av ti. Dette innebærer imidlertid 
at det finnes et stort latent utviklings-
potensial, noe som bl.a. illustreres av at 
bruken av mobil i handelsøyemed har økt 
kraftig den siste tiden. Av de finnene som 
handlet på nettet i 2017, bestilte en av tre 

varer via mobilen, mot en av fem i 2016. 
Tidligere har det vært et tydelig genera-
sjonsskille når det gjelder mobilkjøp blant 
finnene enn blant de andre innbyggerne 
i Norden. Andelsmessig er den økende 
mobilbruken akkurat nå imidlertid mer 
påtakelig i de øvre aldersklassene, noe 
som tyder på at generasjonskløften er i 
ferd med å minske.

Finland er også det nordiske landet der 
størst andel nettkunder handler fra andre 

land. Fire av ti finner som handlet på net-
tet, gjorde det fra utlandet, noe som trolig 
skyldes at man ikke finner et heldekken-
de utvalg hos de nasjonale aktørene. 
Klær er det som lokker til flest kjøp fra ut-
landet, og tre av ti som har handlet varer 
på nettet fra utlandet den siste måneden, 
har handlet fra Kina. Finland handler 
generelt sett mest med andre EU-land, og 
i tillegg til kinesiske varer bestiller finnene 
en stor mengde produkter fra Tyskland, 
Sverige og Storbritannia på nettet.

Flest som handler varer  
fra utlandet

25,4
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Finland

Andel som 
handler på  
nettet hver 
måned*

46 %

Andel som 
handler på  
nettet fra  
utlandet hver 
måned*

44 %

Andel som 
handler via 
mobilen hver 
måned***

32 %

Andel som har 
gjort research 
på nettet for 
deretter å  
kjøpe i butikk  
(desember 
2017)

42 %

Andel som har 
gjort research  
i butikk for  
deretter å kjøpe 
på nettet  
(desember 
2017)

8 %

Anslått beløp 
som hver nett-
kunde bruker 
på nettet hver 
måned**

1459 NOK 



I fokus: Finland

25,4
Totalbeløp som  
finnene anslår at de 
handlet på nettet for  
i 2017 (mrd. NOK), 
hvorav netthandel 
fra utlandet 28  %

13 %   
Har tatt bilde av en vare med 

mobiltelefonen i en fysisk butikk 
før et eventuelt senere kjøp.

16  %  
Har sjekket lagerstatusen  

på mobiltelefonen før de har 
gått til butikken.

13  %  
Har gjort research om en vare 

med mobilen når de har  
befunnet seg i en fysisk butikk.

27  %  
Har søkt etter en butikk  
i nærheten ved hjelp av 

mobilen.

Toppliste – netthandlede varer**

Klær/sko Medieprodukter Skjønnhet/ 
helse

Hjemme- 
elektronikk

Møbler 
/hjemmeinnredning

Tilbehør til bil/ 
båt/MC

Sport/fritid Dagligvarer

10 %

0

30 %

20 %

40 %

36 %

27  %
24  %

18  %

10  %
7  %9  %

6  %

De 5 mest  
populære landene  
å handle fra*****
1.  Kina 30 %
2. Tyskland 24 %
3. Sverige 21 %
4. Storbritannia 16 %
5. USA 10 %
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*Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
Grunnlag: Hele befolkningen 18–79 år.
**Gjennomsnitt januar–desember 2017. 
For produktkategorien møbler/hjem-
meinnredning gjelder tallene perioden 
april–desember 2017. Grunnlag: Har 
handlet på nettet den siste måneden.

***Gjennomsnitt for månedene  
juni og desember. Grunnlag: Har  
handlet på nettet den siste  
måneden.
*****Gjennomsnitt januar–desember 
2017. Grunnlag: Har handlet på nettet 
fra utlandet den siste måneden.
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De 5 mest populære 
betalingsmåtene 
ved netthandel
1.  Direktebetaling  
i bank 30 %

2. Faktura 27 %

3. Bankkort eller  
kredittkort 26 %

4. Paypal, Payson  
eller lignende 12 %

5. Kontantbetaling  
ved levering 2 %

Finske forbrukere skiller seg fra 
de andre ved at direktebetaling 
er den mest populære betalings-
måten på nettet. Finnene er gene-
relt sett mer forsiktige og mindre 
villige til å betale med kort enn si-
ne nordiske naboer. Dette skyldes 
trolig at man ikke har kommet like 

langt i omstillingen til netthandel 
som i nabolandene, og at de ikke 
føler seg helt trygge på å gi fra 
seg kortopplysninger på nettet. 
Tradisjonelle betalingsmåter, som 
direktebetaling og faktura, føles 
dermed sikrere og foretrekkes 
som alternativ.

Viktigste egenskaper  
i nettbutikken – betaling

Derfor handler finnene på nettet
Finland er det nordiske landet 
der flest nettkunder oppgir utvalg 
som primær grunn til å handle på 
nettet, noe som tyder på at man 
ikke alltid finner det man leter 
etter, hos de nasjonale aktørene. 
De som handler på nettet fordi 
utvalget er større, er først og fremst 
personer i alderen 18–29 år. Denne 

generasjonen er i høy grad inter-
nasjonalisert og vant til utenland-
ske produkter, noe som i Finland 
trolig ble forsterket av EU-medlem-
skapet som trådte i kraft i 1995. I 
likhet med de andre innbyggerne i 
Norden mener finnene ellers at det 
er praktisk å kunne gjøre innkjøp 
når og hvor som helst.

Hvordan vil du helst betale for en vare 
du har kjøpt på nettet? 
Grunnlag: Har handlet på nettet den 
siste måneden (desember).

I fokus: Finland

TIDS- 
BESPARENDEMER PRAKTISK

STØRRE  
OG BEDRE 

UTVALG

JEG KAN  
HANDLE NÅR 
DET PASSER 

MEG

8 % 10 % 17 % 25 % 28 %
BILLIGERE

Hva er den største enkeltfordelen 
med å handle på nettet i stedet for i 
en tradisjonell butikk?
Grunnlag: Har handlet på nettet den 
siste måneden (desember).
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Rask 
levering (1–2 

dager)

Informasjon 
om hvordan 

levering 
skjer

Valg av 
hvordan og 

hvor levering 
skjer

Fri returFri frakt

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering (andel som  
har svart svært viktig og ganske viktig).  

Grunnlag: Handler på nettet.

Informasjon 
om når 

levering 
skjer

” Akkurat som i mange 
andre land ser også vi 
at det å kjøpe matvarer 
på nettet er et segment 
i sterk vekst.” 
SINIKKA ELORANTA, NETTHANDELSEKSPERT, 
POSTNORD SVERIGE  

Finnene har lavere krav til både leveringstid 
og leveringsinformasjon enn sine nordiske 
naboer, trolig som følge av en høy andel kjøp 
fra utlandet. I Finland har det vært praksis 
at selgeren står for returkostnadene ved 
gjenkjøp, dette var nemlig et lovfestet krav 
før. Denne forventningen henger delvis igjen 
blant forbrukerne, selv om andelen som anser 
fri retur som viktig eller svært viktig, har avtatt 
noe og nå er på nivå med andelen i de andre 
nordiske landene. Når det gjelder hjemleve-
ring, havner finnene imidlertid på topp når 
det gjelder å ville kunne bestille levering på 
et tidspunkt som passer for dem, noe som er 
verdt å merke seg for netthandelsaktører som 
selger varer til finske forbrukere.

Viktige egenskaper 
i nettbutikken 
– levering

23
Så mange forsendelser 

returnerer 100 finske 
nettkunder i snitt  

per måned.

20 %

0

60 %

40 %

80 %

100 %

I fokus: Finland

84% 80% 79% 77% 75%

51%
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Detaljert resultat

Detaljert resultat
Basisdata

Befolkningsstørrelse (18–79 år) i de nordiske landene Kilde: SCB, SSB, Danmarks statistik, Tilastokeskus (per 1. januar 2016)

Sverige 7 324 290 (befolkning totalt 9 995 153)

Danmark 4 296 033 (befolkning totalt 5 748 769)

Norge 3 866 558 (befolkning totalt 5 258 317)

Finland 4 130 767 (befolkning totalt 5 503 297)

Norden 19 617 648 (befolkning totalt 26 505 536)

Andel av befolkningen som har tilgang til internett
Kilde: Internet World Stats (2015).

Sverige 95 %

Danmark 97 %

Norge 97 %

Finland 97 %

Antall personer i alderen 18–79 år med nettilgang
Beregnet som antall innbyggere i alderen 18–79 år multiplisert med landets internettpenetrasjon

Sverige 6 958 076

Danmark 4 167 152

Norge 3 750 561

Finland 4 006 844

Total netthandel i 2017 (sum, januar–desember)

Beregnet ut fra respondentenes (i de enkelte landene) gjennomsnittlige svar på spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt 
varer for på nettet den siste måneden?" 

Norden Sverige Danmark Norge Finland

Totalt, nasjonal valuta - 83 356 MSEK 40 697 MDKK 45 739 MNOK 2 723 MEUR

Totalt, NOK 202 848 MNOK 80 688 MNOK 51 026 MNOK 45 739 MNOK 25 394 MNOK

Gjennomsnitt per person og måned, NOK - 1 886 NOK 2 137 NOK 2 048 NOK 1 459 NOK

Den største fordelen med å handle på nettet (desember)

Hva er den største enkeltfordelen med å handle på nettet i stedet for i en tradisjonell butikk? 

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Jeg kan handle når det passer meg 33 % 29 % 42 % 37 % 28 %

Billigere  18 % 20 % 15 % 21 % 17 %

Større og bedre utvalg  20 % 22 % 15 % 18 % 25 %

Tidsbesparende  10 % 9 % 10 % 10 % 10 %

Mer praktisk 12 % 16 % 10 % 9 % 8 %

Annet, nærmere bestemt 4 % 2 % 5 % 4 % 5 %

Usikker, vet ikke  3 % 2 % 4 % 2 % 7 %

Så mange handler hver måned (snitt per måned, januar–desember)

Har du handlet varer på nettet den siste måneden?

Grunnlag: Hele befolkningen. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Ja 60 % 66 % 61 % 63 % 46 %
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Detaljert resultat

Varekategorier som nordiske forbrukere kjøper på nettet  
(snitt per måned, januar–desember)

Hvilke typer fysiske varer har du kjøpt på nettet de siste 30 dagene? (Totalt)

Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet de siste 30 dagene. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Klær og sko 36 % 37 % 35 % 34 % 36 %

Hjemmeelektronikk 25 % 23 % 27 % 26 % 24 %

Møbler og hjemmeinnredning 11 % 12 % 13 % 10 % 10 %

Medieprodukter 26 % 28 % 24 % 26 % 27 %

Tilbehør til bil/båt/MC 5 % 5 % 4 % 6 % 6 %

Barneprodukter og leker 7 % 8 % 8 % 7 % 4 %

Sport og fritid 11 % 11 % 11 % 13 % 9 %

Skjønnhet og helse 22 % 28 % 15 % 20 % 18 %

Dagligvarer, mat og drikkevarer 9 % 10 % 11 % 10 % 7 %

Total netthandel fra utlandet (sum, januar–desember)

Beregnet ut fra respondentenes (i de enkelte landene) gjennomsnittlige svar på spørsmålet "Hvor mye anslår du at du har kjøpt 
varer for på nettet fra utenlandske nettsider den siste måneden?" Med utlandet menes at du opplever at nettbutikken ikke er 
basert i hjemlandet ditt, og/eller at leveringen kommer fra et annet land enn hjemlandet ditt.

Grunnlag: Har handlet på nettet den siste 
måneden.

Norden Sverige Danmark Norge Finland

Totalt, nasjonal valuta - 13 335 MSEK 6 588 MDKK 7 379 MNOK 770 MEUR

Totalt, MNOK 35 729 MNOK 12 908 MNOK 8 260 MNOK 7 379 MNOK 7 181 MNOK

Varekategorier som nordiske forbrukere kjøper på nettet fra utlandet 
(snitt per måned, januar–desember)

Hvilke typer fysiske varer har du kjøpt på nettet de siste 30 dagene? (Utenlandske nettbutikker)

Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet de siste 30 dagene. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Klær og sko 32 % 31 % 32 % 26 % 38 %

Hjemmeelektronikk 21 % 21 % 20 % 23 % 21 %

Møbler og hjemmeinnredning 7 % 7 % 6 % 6 % 7 %

Medieprodukter 15 % 11 % 21 % 18 % 14 %

Tilbehør til bil/båt/MC 7 % 8 % 6 % 9 % 7 %

Barneprodukter og leker 6 % 7 % 6 % 6 % 4 %

Sport og fritid 9 % 10 % 9 % 8 % 7 %

Skjønnhet og helse 11 % 10 % 11 % 13 % 12 %

Dagligvarer, mat og drikkevarer 2 % 2 % 2 % 4 % 3 %

Andel som handler på nettet fra utlandet (snitt per måned, januar–desember) 

Har handlet fra nasjonale/utenlandske butikker

Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet de siste 30 dagene. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Andel som har handlet fra nasjonale nettbutikker 82 % 89 % 84 % 80 % 71 %

Andel som har handlet fra utenlandske nettbutikker 31 % 28 % 27 % 34 % 40 %

Andel som ikke vet om nasjonal/utenlandsk 5 % 3 % 5 % 5 % 8 %

Andel utland (vektet) 35 % 31 % 31 % 39 % 44 %



42 Netthandel i Norden 2018

Detaljert resultat

Landene innbyggerne i Norden handler mest fra  (snitt per måned, januar–desember)

Fra hvilke land har du handlet varer på nettet fra utlandet* de siste 30 dagene?  
(*Med utlandet menes at du opplever at nettbutikken ikke er basert i Sverige.)

Grunnlag: Har kjøpt varer på nettet fra utlandet de siste 30 dagene. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Sverige 16 % 13 % 13 % 21 %

Danmark  5 % 7 % 6 % 3 %

Norge  1 % 1 % 1 % 1 %

Finland  1 % 1 % 0 % 0 %

Storbritannia  25 % 24 % 34 % 27 % 16 %

Tyskland  20 % 21 % 24 % 8 % 24 %

Nederland  3 % 3 % 4 % 2 % 3 %

Frankrike  1 % 2 % 2 % 1 % 2 %

Spania  1 % 1 % 2 % 1 % 2 %

Italia  1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Russland  0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Resten av Europa  3 % 3 % 3 % 2 % 4 %

USA  14 % 15 % 11 % 23 % 10 %

Canada  0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Kina  32 % 36 % 25 % 34 % 30 %

India  0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Japan  1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Resten av Asia  3 % 4 % 3 % 4 % 2 %

Australia  1 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Land i Sentral-Amerika 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Land i Sør-Amerika  0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Land i Afrika  0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Annet, nærmere bestemt 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Usikker, vet ikke 7 % 6 % 6 % 7 % 10 %

Merk: De vektede gjennomsnittene for de nordiske landene speiler bare tre av fire land (det landet spørsmålet handler om, er ekskludert).

Har handlet med mobilen

Hvor mange nettkjøp av fysiske varer har du gjort med mobiltelefonen de siste 30 dagene?  
Andel som har oppgitt et antall som er større enn 0 (snitt, juni og desember)

Grunnlag: HVIS HAR HANDLET PÅ NETTET. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Andel 36 % 41 % 32 % 39 % 32 %

Andel som først har sett på / prøvd en vare i butikk for deretter å kjøpe den på 
nettet (desember)

Har du den siste måneden først sett på / prøvd en vare i butikk for deretter å kjøpe den på nettet?

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Ja 14 % 13 % 21 % 13 % 8 %
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Detaljert resultat

Varekategorier som kjøpes på nettet på denne måten (desember)

Hvilke(n) vare(r) har du først sett på / prøvd i butikk for deretter å kjøpe den på nettet den siste måneden?

Grunnlag: Hvis først sett på / prøvd i butikk for deretter å kjøpe varen 
på nettet.

Norden Sverige Danmark Norge Finland*

Klær/sko  47 % 45 % 45 % 49 % 51 %

Hjemmeelektronikk  19 % 22 % 21 % 17 % 15 %

Medieprodukter 13 % 16 % 16 % 7 % 10 %

Møbler/innredning 9 % 7 % 11 % 8 % 11 %

Tilbehør til bil, båt eller MC  2 % 2 % 1 % 3 % 4 %

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

Sport/fritid  10 % 9 % 9 % 12 % 9 %

Skjønnhet/helse  13 % 13 % 19 % 13 % 9 %

Dagligvarer  3 % 3 % 2 % 4 % 1 %

Annet, nærmere bestemt:  5 % 4 % 6 % 1 % 9 %

Usikker, vet ikke  3 % 3 % 1 % 3 % 5 %

Varekategorier som kjøpes på nettet på denne måten (desember)

Hvilke(n) vare(r) har du den siste måneden først gjort research på nettet om for deretter å kjøpe den i en butikk?

Grunnlag: Har først gjort research på nettet for deretter å kjøpe i 
butikk.

Norden Sverige Danmark Norge Finland

Klær/sko  24 % 22 % 25 % 29 % 22 %

Hjemmeelektronikk  33 % 34 % 28 % 36 % 32 %

Medieprodukter 15 % 15 % 18 % 15 % 12 %

Møbler/hjemmeinnredning 15 % 13 % 21 % 17 % 11 %

Tilbehør til bil, båt eller MC  5 % 4 % 4 % 6 % 6 %

Barneartikler/leker  11 % 12 % 14 % 10 % 9 %

Sport/fritid  15 % 15 % 8 % 24 % 15 %

Skjønnhet/helse  13 % 11 % 16 % 11 % 16 %

Dagligvarer  13 % 10 % 14 % 12 % 17 %

Annet, nærmere bestemt:  8 % 8 % 8 % 6 % 8 %

Usikker, vet ikke  4 % 5 % 5 % 2 % 4 %

Andel som først har undersøkt en vare på nettet for deretter å kjøpe den i en 
fysisk butikk (desember) 

Har du den siste måneden først gjort research på nettet om en vare som du deretter har kjøpt i en butikk?  
(Andel som har svart ja)

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Ja 47 % 54 % 47 % 57 % 42 %

*OBS. For Finland var antall observasjoner under 100.
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Detaljert resultat

Foretrukket betalingsmåte (desember)

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

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Sverige Danmark Norge Finland

Bank- eller kredittkort  26 % 75 % 59 % 26 %

Faktura  37 % 1 % 15 % 27 %

Nettbank  17 % - - 30 %

Bankoverføring - 2 % - -

Vipps - - 7 % -

PayPal, Payson o.l.  8 % 4 % 17 % 12 %

Postoppkrav  0 % - 1 % 2 %

MobilePay - 16 % - -

Swish 8 % - - -

Annet  3 % 1 % 0 % 1 %

Usikker, vet ikke  1 % 1 % 0 % 4 %

Antall returer per 100 nettkunder (desember)

Grunnlag: Har handlet på nettet den siste måneden. Sverige Danmark Norge Finland

Antall returer 18 19 24 23

 

Hvor mange varer kjøpt på nettet den siste måneden har du returnert? (Desember)

Hvor mange varer kjøpt på nett den siste måneden har du returnert?

Grunnlag: Har handlet på nettet den siste måneden. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Ingen 86 % 85 % 83 % 88 % 90 %

1 8 % 9 % 12 % 7 % 5 %

2 2 % 3 % 2 % 2 % 2 %

3 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

4 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

5 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

6 eller fler 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %

Usikker, vet ikke 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Andel som har returnert en forsendelse (gjennomsnitt, juni og desember)

Hvor mange av de fysiske varene som du har kjøpt på nettet de siste 30 dagene, har du sendt i retur?  
Andel som har oppgitt et antall som er større enn 0. 

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Ja 11 % 11 % 12 % 11 % 11 %
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Detaljert resultat

Viktige egenskaper i nettbutikken – levering 
(Andel som har svart svært viktig og ganske viktig)

Grunnlag: Handler på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

At jeg kan velge hvordan og hvor jeg skal få varen levert 81 % 81 % 91 % 72 % 80 %

At leveringen er rask (1–2 dager) 63 % 66 % 74 % 60 % 51 %

Å få tydelig beskjed om når varen vil bli levert 88 % 93 % 93 % 86 % 75 %

At det tydelig fremgår hvordan varen vil bli levert (post-
kasse, utleveringssted/servicested, hjemlevering osv.)

89 % 91 % 94 % 84 % 84 %

At det er fraktfritt 77 % 77 % 73 % 79 % 79 %

At jeg får velge logistikkaktør som skal levere varen (f.eks. 
PostNord, Bring, DHL, DB Schenker)

48 % 48 % 61 % 33 % 47 %

At det er tydelig informasjon om returrutiner 86 % 87 % 89 % 82 % 83 %

At varen kan leveres til et utleveringssted 69 % 84 % 41 % 68 % 71 %

At varen kan leveres til en pakkeboks/-automat 27 % 13 % 46 % 11 % 48 %

At varen kan leveres direkte i postkassen min 42 % 48 % 30 % 48 % 40 %

At jeg kan bestille hjemlevering av varen på et tidspunkt som 
passer for meg

46 % 50 % 40 % 36 % 53 %

At det er fri retur 80 % 81 % 83 % 78 % 77 %
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Detaljert resultat

Har du de siste tre månedene brukt mobiltelefonen til noe av det følgende? 
(Desember)

Grunnlag: Hvis har handlet på nettet. Norden Sverige Danmark Norge Finland

Tatt imot tilbud i mobiltelefonen fra en butikk der du er kunde  44 % 57 % 36 % 45 % 29 %

Gjort research om en vare via mobiltelefonen når du har 
befunnet deg i en fysisk butikk eller på et kjøpesenter  

25 % 33 % 22 % 25 % 13 %

Sjekket en vare via mobiltelefonen når du ikke har befunnet 
deg i en fysisk butikk eller på et kjøpesenter  

37 % 45 % 36 % 41 % 21 %

Tatt bilde av en vare og/eller prislapp med mobiltelefonen i en 
fysisk butikk før et eventuelt senere kjøp  

22 % 28 % 22 % 22 % 13 %

Kjøpt en vare på nettet med mobiltelefonen mens du var i en 
fysisk butikk

2 % 3 % 1 % 2 % 0 %

Klikket på en annonse / et banner mens du har surfet med 
mobiltelefonen  

16 % 18 % 14 % 22 % 8 %

Søkt etter en butikk i nærheten 37 % 43 % 35 % 38 % 27 %

Angitt posisjon i mobilen og fått informasjon om lokale tilbud  7 % 7 % 6 % 5 % 9 %

Sjekket lagerstatusen før du har gått til en butikk  29 % 41 % 19 % 29 % 16 %

Sjekket inn i en butikk via sosiale medier  6 % 5 % 3 % 7 % 10 %

Kjøpt en vare på nettet med mobiltelefonen mens du ikke var 

i en fysisk butikk

29 % 37 % 27 % 29 % 19 %

Lastet ned en app for et varemerke eller en butikkjede  22 % 37 % 11 % 13 % 13 %

Tatt et bilde av deg selv (selfie) i et prøverom og sendt bildet 
til en venn for å be om synspunkt på en vare 

4 % 6 % 2 % 3 % 4 %

Ingenting av det ovenstående 20 % 13 % 26 % 18 % 30 %

Usikker, vet ikke 2 % 1 % 2 % 1 % 3 %
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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 privat-
personer og bedrifter i Sverige og Danmark. 
Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjons-
nett utvikler vi forutsetningene for morgendagens 
kommunikasjon, netthandel og logistikk i Norden. 
I 2016 hadde konsernet cirka 33 000 ansatte og 
en omsetning på drøyt 38 milliarder SEK. 

PostNord er den største og innlysende part-
neren for netthandel på det nordiske markedet. 
Vi har et heldekkende tilbud med en rekke tje-
nester innen varedistribusjon, markedsføring og 
kundekommunikasjon. 

Vi gjør hverdagen enklere for netthandelsbe-
driftene. Med et harmonisert, nordisk tjeneste-
tilbud innen logistikk og Nordens mest omfat-
tende distribusjonsnett krymper vi avstanden 
mellom nettbutikken og sluttkunden. 

PostNord har cirka 6100 utleveringssteder i 
Norden, jevnt fordelt mellom Sverige, Danmark, 
Norge og Finland. For å øke kundetilfredsheten 
har PostNord utviklet apper som tilbyr ytterligere 
service for både private mottakere og bedrifts-
kunder. Appene er tilgjengelig i App Store og 
Google Play. I Sverige og Danmark besøker våre 
postbud dessuten alle husstander og bedrifter.

Utenfor Norden er PostNord etablert via 
datterselskapet Direct Link, som tilbyr distribu-
sjonsløsninger til land over hele verden. Direct 
Link hjelper nettbutikker over hele verden som 
vil gjøre forretninger på det nordiske markedet, 
med alt fra markedsanalyser og direktemarkeds-
føring 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 
JØRGEN FISCHER 
E-post: joergen.fischer@postnord.com 
Tlf.: +45 5122 3827 

Finland 
SINIKKA ELORANTA 
E-post: sinikka.eloranta@postnord.com 
Tlf.: +358 40 178 5266

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

Resten av verden/Direct Link 
OLOF KÄLLGREN 
E–post: olof.kallgren@postnord.com 
Tlf.: +46 761 18 43 40

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

For mer informasjon kan du kontakte:
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