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NORSK E-HANDEL
Norsk E-handel er en årlig statistisk rapport som gir et detaljert bilde av e-handelen
og dens utvikling i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten har de siste 11 årene
estimert omsetning fra norske nettbutikker, mens vi i 2018 har valgt å estimere på
nordmenns totale forbruk på både norske og utenlandske nettbutikker. Slik at rapporten
i høyere grad reflekterer forbrukeratferd og understreker en viktig trend: E-handel anno
2018 har gått globalt.
METODE
Rapporten og dens resultater er bygget på en undersøkelse utført av YouGov, i første
kvartal 2018, basert på intervjuer med ca. 7000 respondenter mellom 15 og 74 år fra
Danmark, Norge, Sverige og Finland. Ca.1000 av respondentene er bosatt i Norge.
Tidligere versjoner av rapporten har også inkludert faktiske nettbutikk-data fra DIBS’
egne databaser. For at konklusjonene i rapporten skal avspeile forbrukeratferd best
mulig, baseres rapporten i år utelukkende på respondentenes svar om deres forbruk.
Du kan laste ned rapporten digitalt på www.dibs.no/norskehandel. Her kan du også
finne en engelsk versjon, som samler tallene fra de norske, svenske, danske og finske
utgavene i ett.
OM DIBS
DIBS er ledende innenfor nettbetaling og er en del av Nets. DIBS har det bredeste
utvalget av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet i Norden. Bedriften ble etablert
i 1998 og har siden den gang vært en pioner innenfor nettbetalinger.
I dag har DIBS nådd 2 milliarder gjennomførte transaksjoner, har mer enn 15 000
nettbutikker som kunder og velges hvert år av tusenvis av nye nettbutikker. Totalt har
DIBS mer enn 100 medarbeidere i Sverige Danmark og Norge, som hver dag jobber
for å gjøre det enkelt å motta betalinger online.
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INTRODUKSJON // JOHANNA TELL

E-HANDELSMARKEDET
BLOMSTRER FORTSATT
Nordmenn har virkelig omfavnet online shopping. I år vil forbruket for e-handelen sette
ny rekord, og nordmenn forventes å handle på nettet for hele 144,8 milliarder kroner i 2018.
Forbrukerne er spesielt fornøyd med at det er enkelt og tidsbesparende.

Velkommen til DIBS’ årlige rapport om norsk
e-handel. Det er mye å glede seg over i år. Det
er nemlig gode tider for norske nettbutikker.
Fra 2017 til 2018 forventes det at det totale
forbruket for e-handelen øker med 17 prosent,
og det betyr at vi slår fjorårets
rekord. I 2017 handlet nordmenn på nettet
for 124,2 milliarder kroner, men i år er det
hele 144,8 milliarder kroner. Forklaringen er
blant annet at flere og flere aldersgrupper
shopper på nettet. E-handel er ikke lenger
forbeholdt ungdom. Samtidig blir standarden på norske nettbutikker høyere.
Forbrukerne har fått opp øynene for de
mange fordelene ved e-handel. De ønsker
å spare tid på shopping, så de heller kan
bruke tiden på andre ting. Dette ser vi for
eksempel ved at kjøp av mat på nettet øker.
I 2017 hadde 15 prosent av nordmenn kjøpt
dagligvarer på nettet, mens i år er det 20
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prosent. I år har 3 prosent av nordmenn fast
nett abonnement på mat, og også dette
tallet har økt siden i fjor. Kjøp av mat på
nettet sparer nordmenn for tid i hverdagen,
og vi tror at fenomenet vil bli enda større i
fremtiden.
Tid er rett og slett alfa omega for forbrukerne. Det er også grunnen til at e-handel
på mobil – ikke overraskende – fortsetter å
stige. I fjor hadde 54 prosent av nordmenn
handlet på nettet via telefonen, og i år er det
60 prosent. Det er både raskt og enkelt å
handle på nettet via telefonen, og forbrukerne har blitt komfortable med det.
Forbrukernes fokus på at e-handel må være
enkelt og tidsbesparende, er også grunnen
til at vi det siste året har lansert betalingsløsningen Easy. Easy gjør det enklere enn
noensinne for forbrukerne å betale på nettet,

og det er noe vi er veldig stolte av. Betalingsløsningen husker kundenes betalings- og
leveringsinformasjon slik at de kan betale
med ett enkelt klikk. Fordi Easy er integrert,
blir ikke forbrukerne sendt videre til andre sider, men forblir i nettbutikken. Alt dette gjør
kjøpet enklere for brukeren, og nettbutikker
med Easy opplever en bedre konvertering.
Hvis vi ser fremover, er det ingen tvil om at vi
vil ha mye å glede oss over i de kommende
årene. Allerede nå ser vi mange bedrifter
som kombinerer online og fysisk handel. Et
eksempel er nettbutikker som tilbyr forbrukerne å returnere varer i de fysiske butikkene. I fremtiden vil vi trolig se flere og flere
fysiske butikker som tar i bruk elektroniske
løsninger i en eller annen form. E-handel blir
stadig større og større, og ingenting tyder på
at det vil endre seg.

Forbrukerne har fått
opp øynene for de
mange fordelene ved
e-handel. De ønsker å
spare tid på shopping,
så de heller kan bruke
tiden på andre ting.
Dette ser vi for
eksempel ved at kjøp
av mat på nettet øker.
JOHANNA TELL,

Head of sales
DIBS betalingstjenester

God lesning.
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MARKEDET STØRRELSE OG VEKST // MARKEDET

FORBRUK 2018

144.800.000.000

LINE JARL HOLM,

Nordic Content Manager,
DIBS betalingstjenester

KRONER

NORSK E-HANDEL
FORTSETTER Å STIGE
MARKANT

2018
2017

Nordmenn elsker å handle på nettet. I 2018 forventes det
at det totale forbruket fra norske netthandlere vil utgjøre
svimlende 144 800 000 000 kroner. Det vil si at det er
en vekst på 17 prosent i forhold til det totale forbruket i
2017.

17%
Vekst siden
i fjor.

Utviklingen tegner et bilde av at norske forbrukere har
omfavnet e-handelen, og at de særlig liker å handle
på nettet via telefonen. Det er både enkelt, raskt og
praktisk.
Med et samlet forbruk på 65 milliarder kroner er reiser
fortsatt den kategorien nordmenn bruker mest penger
på. De to andre kategoriene, varer og tjenester, har også
betydelige størrelser med 49 milliarder for varer og 30
milliarder for tjenester.
Det er mange nye forretningsmodeller som bruker
abonnementsordninger, noe som forklarer veksten
i flere av kategoriene. 48 prosent av nordmenn har
f.eks. abonnert på TV-strømming, mens 10 prosent
har abonnert på såkalte matkasser med sesongbasert
mat. Norske forbrukere liker stadig bedre å abonnere
på matvarer.
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FORBRUK 2017

124.200.000.000
01

Vekst 2017–2018

Rapporten har i tidligere år fokusert på å estimere omsetning hos norske nettbutikker. I 2018 har vi valgt å fokusere på nordmenns forbruk på nett, både
norske og utenlandske nettbutikker; slik at rapporten i høyere grad reflekterer forbrukernes atferd. Samtidig understrekes en viktig trend: E-handelen
anno 2018 er gått global. Derfor vil du oppleve at den angitte tall for norsk forbruk i 2017 i dette års rapport ikke er det samme som tallet for omsetning
hos norske nettbutikker i fjorårets rapport. Det er nemlig forskjell på omsetning og forbruk, og i denne rapporten er forbruket for 2017 estimert i henhold
til samme metode som vi har brukt til å estimere forbruket i 2018.
Respondentene har angitt hvor mye de bruker på forskjellige kategorier i løpet av en tremånedersperiode. Deretter har vi satt sammen hva hvert kjønn
innenfor en gitt aldersgruppe har handlet for totalt og delt det på antall respondenter. Gjennomsnitt per person i hver aldersgruppe og kjønn tar utgangspunkt i Norges demografi, og hvor mange som har tilgang til internett. Statistikken over demografi og internett kommer fra følgende kilder:
Internett: https://www.ssb.no/en/statbank/table/07002?rxid=83735779-fd9a-4633-9bef-40f3c6b94f57
Befolkning: http://norden.statbank.dk/popu01
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SEGMENTER // MARKEDET

E-HANDELENS FORDELING
E-handelen i Norge forventes å utgjøre 144,8 milliarder kroner i 2018. Det er
en økning på 17 prosent sammenlignet med fjorårets forbruk. Nordmenns forbruk
fordeler seg på følgende tre kategorier: Reiser, varer og tjenester.

Nordmenns samlede forbruk på nettet forventes å være
på 144,8 milliarder kroner i 2018. Dette fordeler seg på
nordmenns forbruk innen henholdsvis reiser, fysiske varer
og tjenester, som strømming av serier, filmer og musikk.

Norske forbrukere elsker å handle fysiske varer på
nettet. Særlig klær, kropp og helse samt fysiske medier
som bøker og filmer finner veien ned i de virtuelle handlekurvene.

Nordmenns reiselyst er stor også i år, og kategorien
reiser representerer derfor hele 45 prosent av det totale
e-handelsforbruket i 2018, mens varer og tjenester
utgjør henholdsvis 34 prosent og 21 prosent. Selv om
reiser utgjør halvparten av det totale forbruket, betyr
det ikke at nordmenn bruker færre penger på varer og
tjenester. Tvert imot.

Abonnementstjenester er også populære blant norske
forbrukere. Blant annet har 44 prosent av nordmenn
abonnert på streaming av musikk, mens 32 prosent har
abonnert på transport, for eksempel periodebilletter for
buss eller tog. Populariteren skyldes at abonnementer
er enkle og praktiske, fordi produktet eller tjenesten er
tilgjengelig når forbrukeren ønsker det.
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45%

21%
34%
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TJENESTER // MARKEDET

KREATIVITET SKAPER NYE INNOVATIVE
TJENESTER OG ØKTE INNTEKTER
I 2018 forventes det at forbruket for tjenester utgjør 30 milliarder. Tjenester utgjør dermed 21 prosent
av nordmenns totale forbruk på nettet, og kategorien har potensial til å vokse seg mye større.
Norske forbrukere kjøper flere og flere tjenester på nettet. Faktisk utgjør elektroniske
tjenester i år 21 prosent av det totale forbruket, noe som betyr at nordmenn bruker hele
30 milliarder kroner på forskjellige former
for elektroniske tjenester. Tjenestene er ikke
fysiske produkter, men omfatter blant annet
online kjøp av medlemskap, telefonabonnement, veldedige formål og forsikring.
Tjenestene er også en kategori i rask
utvikling. Utvalget av tjenester nordmenn
kan velge mellom når de surfer på nettet
blomstrer, og kreativiteten i bransjen er
stor. Nye konsepter dukker opp med jevne
mellomrom, og tjenestemarkedet er ennå
ikke mettet. Parkeringsapper er bare ett
eksempel på en ny innovativ tjeneste som
har kommet de siste årene, som nordmenn
har omfavnet. I 2018 kjøper hele 26 prosent
av norske forbrukere parkering online. Dette
er en økning på 64 prosent sammenlignet
med fjoråret. Tidligere var parkering noe vi
nordmenn bare betalte for i en fysisk billet-
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tautomat. De mange nye tjenestene selger
fordi de sparer nordmenn for tid og mas i
hverdagen. Det handler om bekvemmelighet. Den andre hovedårsaken til at denne
kategorien er økende, er at det er flere tjenester man kan kjøpe. Mange flere produkter lages i dag som elektroniske tjenester og
abonnementer.

ALLE TJENESTER VINNER
POPULARITET HOS NORDMENN
Hvis vi ser på antall kjøpere, har alle kategorier av tjenester hatt en økning siden
2017, og det er flere populære toppscorere.
Norske forbrukere er spesielt glad i å kjøpe
aviser, e-bøker, musikk og filmer på nettet:
41 prosent av befolkningen handler nemlig
digitale medier på nettet, og det er en økning på 15 prosent fra 2017 til 2018. Også
telefonabonnementer og billetter er tjenester
nordmenn i stor grad handler på nettet. 31
prosent av nordmenn kjøper mobilabonnementer online, og 40 prosent handler billetter. Innen digitale medier skyldes økningen

i stor grad at bransjen utvikler seg. Flere
fysiske medier går over til digital plattform,
og nordmenn kan nå kjøpe nyheter og bli
underholdt med litteratur og film på nettet.
En annen tjeneste som har vunnet nordmenns hjerter, er annonsering. Fra 2017 til
2018 har andelen nordmenn som kjøper
annonsering online, økt med 288 prosent!
Dette er fordi forbrukerne har blitt mer åpne
for kjøp og salg av brukte varer på nettet.
Man kan også lure på hvor stor andel av
annonseringskostnadene som går til datingtjenester.
Det er ikke uten grunn at tjenester som for
eksempel telefonabonnementer er populære når nordmenn handler på internett. På
nettet er det både enkelt og overkommelig å
sammenligne priser og produkter. Hvor kan
jeg finne det billigste mobilabonnementet?
Det er noe forbrukere kan vurdere online på
egen hånd.

Nye konsepter
dukker opp med jevne
mellomrom, og
tjenestemarkedet er
ennå ikke mettet.
Parkeringsapps er bare
ett eksempel på en ny
innovativ tjeneste
som har kommet de
siste årene, som
nordmenn har
omfavnet.
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KON

SER

40%

T

KINO

av nordmenn kjøper
billetter online.

23%

kjøper forsikring på nettet.

26%

kjøper parkering online.

R

MOBILOPERATØ

KJØP

KJØP

KJØP

ABONNEMENT

31%
kjøper telefonabonnement
online.

41%

kjøper digitale
medier på nettet.
Aldersgruppe
som kjøper flest
digitale medier

25-34 år
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Brian Sean Tange (til venstre) har
sammen med Christian Olesen
(til høyre) skapt den deleøkonomiske virksomheten Hamsto. Hamsto
formidler kontakt mellom personer
som har plass til overs og folk
som ønsker å leie lagringsplass.

CASE // MARKEDET

Hamsto vil gjøre det enkelt
for deg å leie lagringsplass
for eiendelene dine.
Selskapet skaper kontakt
mellom mennesker med
mangel på plass og folk med
plass til overs.
Brian Sean Tange kom direkte fra en jobb
som administrerende direktør i et større
dansk flytte- og lagringsfirma da han i fjor
grunnla Hamsto. Slik han ser det, er dagens
lagringsselskaper ofte dyre, overhodet ikke
miljøvennlige, og ofte må kundene velge et
lagerrom langt hjemmefra. Det vil Hamsto
endre gjennom en brukervennlig, bærekraftig
og deleøkonomisk onlineplattform der folk
som har mer lagrings- eller parkeringsplass
enn de trenger, kan leie ut til andre.

Hvilken e-handelsløsning har dere?
Vi har WordPress som grunnsystem, og vi
har bygget ulike funksjoner fra bunnen i vårt
eget design. Når det gjelder betaling, har vi
valgt en ett-klikks betalingsløsning. Vi vet at
folk dropper å handle på nettet hvis de må
klikke mange ganger eller åpne en annen
side for å fullføre betalingen. Med denne
løsningen blir kunden på plattformen vår når
de skal betale, og det krever bare ett klikk å
gjennomføre betalingen. Det er den smartes-
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te løsningen for kundene, og det er det som
er det viktige.

Har dere hatt noen utfordringer?
Hvor skal jeg begynne? Du møter en del
hindringer på veien. Ingenting fungerer fra
starten, og det er fortsatt mye å lære om
deleøkonomiske plattformer. Vi gjorde om
plattformen vår flere ganger før vi gikk på
lufta. Det er mange meninger om hvordan
ting skal være, og det er mye teknologi som
skal fungere. Det har vært spennende, men
også en stor utfordring.

Hvordan har dere løst problemene?
Vi har noen vellykkede deleøkonomiske

plattformer i Danmark. Disse har vi sett på,
og vi har huket tak i noen av dem for å få
sparring. Folk i gründermiljøet er villige til å
dele erfaringer og ressurser.

inn minst mulig. For eksempel er kriteriene i
søkemotoren opplistet, så leietakeren klikker
bare på det han eller hun krever av lagringsplassen, i stedet for å skrive det inn.

Hvordan sikrer dere
en god kundeopplevelse?

Hva er avgjørende for å lykkes?

Ved først og fremst å gjøre det enkelt og
brukervennlig. Alt er digitalt, og kunden skal
ikke fylle ut en masse skjemaer. Kunden
kan logge inn med Facebook eller e-posten
sin, og plattformen er optimalisert for mobil.
Dette betyr blant annet at en utleier kan ta
bilder av lagringsplassen sin med telefonen
og laste det direkte opp på Hamsto. Hamsto
er også utviklet slik at brukeren må skrive

Brukervennlighet og sikkerhet. Det er også
grunnen til at vi har valgt å jobbe med noen
av de største og beste selskapene innen
betaling og forsikring. Det er viktig å forstå
kundene og faktisk lytte til dem og endre
på det de mener kan gjøres bedre. Du kan
ansette de beste markedsførere til å eksponere deg, men hvis kundene har en dårlig
opplevelse eller ikke liker produktet ditt, vil
ikke selskapet lykkes.
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02

Andel av befolkningen som kjøper tjenester på nettet og total forbruk

41%

av nordmenn handler
digitale medier
på nettet.

41 %

Elektroniske tjenester har de siste
årene blitt en stor
hit blant nordmenn.
Markedet for nettbaserte tjenester utvikler
seg svært raskt. Norske
forbrukere har derfor fått
mulighet til å kjøpe mange flere tjenester
på nettet, elektroniske tjenester som ikke
fantes før. I dag kjøper for eksempel 26
prosent av nordmenn parkering online.
Dette henger særlig sammen med utviklingenn av parkeringsapper som gjør
det enkelt for forbrukerne å betale for
parkering og raskt komme videre i hverdagen.

40 %

31 %
26 %
23 %
21 %

21 %

20 %

10 %
8%

2

5

4

1

7

3

2

3

1

3

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

Digitale
medier

Billetter

Telekommunikasjon

Parkering

Forsikring

Medlemskap

Veldedighet

Spill
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Annonsering Undervisning
og kurs

Også digitale medier og billetter er tjenester nordmenn i stor grad kjøper på nettet.
Faktisk kjøper 41 prosent av nordmenn
digitale medier på nettet, og 40 prosent
kjøper billetter online. Det er praktisk å
kjøpe tjenester som mobilabonnement,
forsikring og medlemskap online fordi
forbrukerne lettere kan sammenligne
priser og produkter.

MARKEDET
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03

Online-tjenester nordmenn abonnerer eller har abonnert på

48 %

har hatt et abonnement
på strømme-TV
en gang.

48 %
44 %

32 %
I dag kan forbrukerne abonnere på alt fra TV-strømming til skjønnhetsprodukter og dyrefôr. Nordmenn kan ha abonnent på både fysiske
varer og elektroniske tjenester. Abonnement er derfor delt inn i de tre
forbrukskategoriene reiser, varer og tjenester.

22 %

15 %

Innenfor abonnementer ser vi spesielt at strømmetjenestene blomstrer. Nesten halvparten av alle nordmenn har eller har hatt et abonnement på TV-strømming, og 44 prosent abonnerer på en musikkstrømmetjeneste, som for eksempel Spotify. Det er aldersgruppen 24-44 år
som strømmer mest TV og musikk.

15 %
10 %

TV/VIDEOstrømming

Musikkstrømming
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Transport

Digitale
Treningsmagasiner/aviser senter

Skjønnhetsprodukter

Matkasser

8%

8%

Dyrefôr

Husholdningsprodukter

Hvis vi ser på de fysiske varene, har 8 prosent av nordmenn prøvd å ha
abonnement på dyrefôr, og det blir stadig mer populært å abonnere
på matkasser. Fra 2017 til 2018 har antall nordmenn som abonnerer
på matvarer, økt med 40 prosent. Mye tyder på at det vil bli enda mer
populært å abonnere på mat i fremtiden.
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TV-streaming

48 %
har på et tidspunkt
abonnert på TV-strømmetjenester.

Skjønnhet

Dyrefôr

8%

15 %

av forbrukerne har nå hatt
et abonnement på
dyrefor.

FIDO

har på et tidspunkt abonnert
på skjønnhetsprodukter.
8 prosent av dem er
menn.

Transport

32 %
har på et tidspunkt abonnert på transport online,
som periodebillett for
buss eller tog.
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Mat

10%

har på et tidspunkt abonnert
på matkasser.

Musikkstrømming

44 %
har abonnert på
musikkstrømmetjenester.
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FLERE VAREGRUPPER
STIGER I GRADENE
Norske forbrukere elsker å handle varer på nettet. Mer enn halvparten av nordmenn kjøper klær,
sko og tilbehør på nettet, og onlinekjøp av dagligvarer har økt fra 15 til 20 prosent det siste året.
Også i kategorien varer bruker nordmenn
store summer på online shopping. Produkter forventes å utgjør 34 prosent av nordmenns totale forbruk i 2018, og det betyr at
forbruk av varer vil runde 49 milliarder i år.
Norske forbrukere er spesielt glade i å
kjøpe klær på nettet. I 2018 kjøper mer enn
halvparten av nordmenn – mer nøyaktig 58
prosent – klær, sko og tilbehør på nettet.
Det gjør klær, sko og tilbehør til den største
underkategorien av varer målt i antall kjøpere.
Men det er ikke bare klær, sko og tilbehør
norske forbrukere legger i sine virtuelle
handlekurver. Faktisk er det flere typer varer
mer enn en fjerdedel av nordmenn handler
på nettet. For eksempel kjøper 33 prosent
av den norske befolkningen fysiske medier
som bøker og filmer på nettet, mens 30
prosent shopper elektronikk på Internett.
Elektronikk er samtidig den typen produkt
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nordmenn bruker mest penger på.
Det er også verdt å legge merke til at kategorien kropp og helse har vokst fra 2017
til 2018. Mens 33 prosent av befolkningen
handlet produkter innenfor kropp og helse i
fjor, er det i år 40 prosent. Dette representerer en økning på 21 prosent bare fra i fjor.
Kropp og helse har for alvor blitt med på
online-bølgen. Økningen innenfor kropp og
helse kan også tolkes som en følge av økt
fokus på kropp og helse blant nordmenn.
En annen utvikling ser man i nordmennens
kjøp av erotikk online. I 2018 kjøper 7 prosent av befolkningen sexleketøy på nettet,
og det er en økning på forbløffende 82 prosent sammenlignet med 2017. Hjemme kan
nordmenn enkelt og diskret bestille erotiske
varer fra datamaskinen eller en mobil enhet.
Andre kategorier med høy tilvekst er interiør
og hjemmeinnredning, som har vokst med
41 prosent. Bil, båt og motorsykkel eller
tilbehør med hele 43 prosent.

DAGLIGVARER PÅ DØREN
I takt med at e-handelen vokser og blir
mer vanlig, kjøper nordmenn flere og flere
basisvarer online. Det ser vi ved at norske
forbrukere virkelig har omfavnet dagligvarehandle online. Faktisk har dagligvarehandel
på nettet hatt en økning på 27 prosent
siden 2017. I fjor kjøpte 15 prosent av befolkningen dagligvarer på nettet, og i år har
prosentandelen økt til 20 prosent.
Det er særlig rundt storbyene nordmenn
velger å kjøpe melk og havregryn hos online
dagligvareleverandører. Nordmenn kan
enkelt og bekvemt bestille dagligvarene
sine fra sofaen og få dem levert direkte på
døren, også i 5. etasje. Forbrukerne unngår
mas og kjas, og de slipper å stå i kø på lokalbutikken og finne parkering i byen. Det er
ikke uten grunn at onlinehandel er populært,
og denne trenden forventes bare å fortsette
i de følgende årene.

I takt med at
e-handelen vokser og
blir mer vanlig, kjøper
nordmenn flere og flere
basisvarer online. Det
ser vi ved at norske
forbrukere virkelig
har omfavnet dagligvarehandelen online.
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Aldersgruppe
som shopper mest
interiør og design:

25–34åringer

58 %

21 %

Andel som kjøper klær på nettet.

kjøper interiør og design
– og gjerne i utlandet.

Aldersgruppe
som kjøper mest
i utlandet:

25–44åringer

Aldersgruppe
som kjøper mest
elektronikk:

53 %

30 %

har kjøpt klær
i utlandet.

45–54åringer

kjøper elektronikk på nettet
– og fortrinnsvis i utlandet.

HANDLEKURV
Aldersgruppe
som kjøper flest
matvarer:

20 %

35–44åringer

Andel som kjøper dagligvarer på nettet.
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Nøye utvalgte produkter og global levering har gjort
Finnish Design Shop til en verdensledende leverandør av
nordisk design. I år forventer de å vokse med 40 prosent.
Etter 14 år i bransjen har Finnish Design
Shop utviklet seg til verdens største online
leverandør av nordisk design. Ifølge COO
Reetta Noukka er ideen enkel: Å tilby nordisk
glede over hele verden i form av designmøbler, belysning og kunsthåndverk. I dag
sender Finnish Design Shop produkter til
mer enn 180 land, og omtrent halvparten
av salget deres kommer fra andre land enn
Finland. I fjor hadde Finnish Design Shop en
omsetning på 14,4 millioner euro, og i år har
selskapet som mål å nå 20 millioner euro.
Reetta Noukka reflekterer over suksessen.

Hvilken e-handelsløsning har dere?
Vi har vår egen skreddersydde plattform. Det
var viktig for oss å lage vår egen e-handelsløsning fordi vi ønsket å ha full kontroll
over nettsiden og plattformen vår. Vi tilbyr en
rekke betalingsmetoder, fra bankoverføring
og ulike kredittkort til PayPal og betaling med
faktura.

Har dere hatt noen utfordringer?
Vår globale rekkevidde har ført til en utfordring i form av tregt Internett i enkelte deler
av verden. Sammenlignet med Skandinavia
har for eksempel Australia tregere Internett-tilkoblinger, og det kan påvirke kundens
opplevelse der.
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Hvordan har dere løst problemene?
Vi har satt av mange ressurser til hele tiden
å optimalisere hastigheten på hjemmesiden
vår, spesielt på mobilen. Investeringene våre
i en raskere side har resultert i en høyere
konverteringsfrekvens.

Hvordan sikrer dere
en god kundeopplevelse?
Ved å tilby rask, global levering og et omfattende, men kuratert utvalg av designprodukter. Vi har et håndplukket utvalg av anerkjente designere og designklassikere fra merker
som Artek, Vitra, Iittala, Muuto, Hay og
Marimekko. Samtidig har vi nye, spennende
produkter som passer til den nordiske stilen.
De fleste av de 9000 varene våre er klare til
å bli sendt umiddelbart, for kundene våre
setter pris på at de kan få produktene sine
raskt. For å sikre en god kundeopplevelse
utvikler vi også nettbutikken vår regelmessig.
Vi har et utviklingsteam med eneste formål
å sikre at butikken alltid er god, stabil og lett
tilgjengelig.

Hva er avgjørende for å lykkes?
Å lytte til kundene, forutse deres behov og gi
dem kvalitetsprodukter og -innhold. Kundene
våre er stadig på utkikk etter nye produkter,
og en stor del av suksessen vår ligger i at vi

Reetta Noukka er COO i Finnish Design Shop. Nettbutikken har etter 14 år i bransjen utviklet seg
til å bli den største online leverandøren av nordisk design.

faktisk håndplukker varene til butikken vår.
Vi publiserer også vårt eget onlinemagasin,
«Design Stories», som inneholder ukentlig,
redaksjonelt innhold om design, hjem og
innredning. I tillegg optimaliserer vi hele tiden
butikken vår, både proaktivt og basert på

kundenes tilbakemeldinger. Vi streber etter
å forutse hva kundene våre vil ha i fremtiden,
og holde oss oppdatert på deres behov.
Utover det kan jeg ikke understreke nok hvor
viktig det er å ha rask levering. Det er vår
oppfatning at det er veldig viktig for kundene.
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04

Andel av befolkningen som kjøper varer på nettet og total forbruk
M M L M M
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58 %
av befolkningen
handler klær, sko og
tilbehør online.

Nordmenn elsker å handle varer på nettet.
I 2017 kjøpte norske forbrukere varer online for 32,6 milliarder kroner, og forbruket
forventes å vokst til svimlende 49,6 milliarder kroner i 2018.

58 %

Nordmenns forbruk fordeler seg på forskjellige underkategorier av varer, der hele
58 prosent av nordmenn kjøper klær, sko
og tilbehør på nettet. Det er altså ingen
tvil om at norske forbrukere elsker å fornye garderobene sine på nettet, der det
blant annet er lett å sammenligne priser
på tvers av nettbutikker.

40 %
33 %

30 %

27 %
21 %

20 %

18 %
11 %
8%

7%

9

4

3

10

5

4

7

2

3

3

1
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MRD NOK

MRD NOK

MRD NOK

Fysiske
medier

Elektronikk

Sport og
fritid

Hjemme
innredning

Dagligvarer

Leker

Bil, båt og
motorsykkel

Byggematerialer

Erotikk

Klær, sko og Kropp og helse
tilbehør
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Norske forbrukere liker også å handle
dagligvarer på nettet. Nesten en femtedel
av nordmenn dropper turen til supermarkedet og fyller i stedet opp den virtuelle
handlekurven med vanlige dagligvarer.
Samlet sett er det derfor ingen tvil om at
nordmenn nyter godt av å være i stand til
å kjøpe favorittproduktene sine online.
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NORDMENN FORTSETTER Å BRUKE
MEST PENGER PÅ REISER
Med en samlet forbruk på 65 milliarder kroner, fortsetter reiser å være den kategorien der nordmenn
bruker mest penger. I år ser vi at flere nordmenn kjøper taxiturer, tog og bussbilletter online.

Norske forbrukere er glad i å reise, og de
kjøper gjerne ferier og transport på nettet.
Faktisk er reiser uten sidestykke den kategorien der nordmenn bruker flest penger. I
2018 forventes forbruket for reiser å være 65
milliarder kroner. Dette svarer til 46 prosent av
det totale forbruket til nordmenn som handler
på nettet.
En forklaring er blant annet at reiselivsbransjen var blant de første til å utvikle og benytte
seg av potensialet som ligger i e-handel. Dette
vil si at mange nordmenn tar det som en selvfølge at reiser er noe man kjøper på nettet.
En annen viktig grunn til at reiser er en så
stor del av nordmenns forbruk, er at hver tur
koster mye penger sammenlignet med kjøp
innenfor kategoriene varer og tjenester. Reise
er derfor ikke nødvendigvis det nordmenn
kjøper oftest når de handler på nettet. Det er
imidlertid når de shopper reiser, at de virkelig
åpner lommeboka.
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FLY OG HOTELL ER POPULÆRT
Reiselivsnæringen er svært konkurranseutsatt, og det er mange selskaper som kjemper
om de samme kundene. For forbrukerne betyr dette en god kombinasjon av mange valg
og konkurransedyktige priser. På Internett
kan norske forbrukere enkelt og oversiktlig
sammenligne prisene hos reiseselskapene.
Spesielt flyreiser er noe nordmenn kjøper
online. Faktisk shopper 44 prosent flybilletter
på nettet, og det er en vekst på 13 prosent
siden 2017. Hotell er også en hit blant norske
forbrukere med utreisetrang: 35 prosent av
befolkningen kjøper nemlig hotellopphold
online. Dette representerer en økning på 18
prosent sammenlignet med fjoråret.
Norske forbrukere liker åpenbart å velge fly
og hotell selv, men faktisk handler stadig flere
nordmenn også pakketurer og charterreiser
når de surfer på nettet. Mens 9 prosent av
befolkningen handlet pakke- og charterreiser
på nett i 2017, er det i år 11 prosent.

TAXI OG OFFENTLIG
TRANSPORT ØKER
Hvis vi ser på den mer praktiske delen av
reiser, nemlig transport, er det også noen
interessante betraktninger. Nordmenn
kjøper flere og flere taxiturer på nettet. I år
er det 13 prosent av nordmenn som bestiller
taxi på nettet, mens det i 2017 fortsatt
bare var 8 prosent. Dette representerer en
økning på 58 prosent. Det kan skyldes at
flere taxiselskaper tilbyr mobilapper som lar
forbrukerne bestille og betale for taxien. Det
er både raskt og enkelt når forbrukerne er
på farten.
En annen spirende utvikling finner vi
innenfor tog- og busstransport. I år handler
nesten halvparten av den norske befolkningen faktisk buss- og togbilletter online. Hovedårsaken er at industrien har oppfunnet
smarte elektroniske løsninger som forbrukerne enkelt kan få tilgang til, for eksempel
fra telefonen.

I år er det 13 prosent
av nordmenn som
handler taxi på nettet,
mens det i 2017 fortsatt
bare var 8 prosent. Det
kan skyldes at flere
taxiselskaper tilbyr
mobilapper som lar
forbrukerne
bestille og betale for
taxien.
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13 %

35 %

Andel som
bestiller og betaler
taxi online.

shopper hotell
online.

44 %

av nordmenn kjøper flybilletter online.

BOOKET
Aldersgruppe
som kjøper flest billetter
elektronisk:

3%

av nordmenn kjøper
cruiseturer online.
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46 %

25–34åringer

Andelen som kjøper togog bussbilletter online.
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Ruter sørger for at den organisatoriske delen av det offentlige
transporttilbudet i Oslo og Akershus går på skinner. 60 prosent
av Ruters billettsalg går gjennom appen deres.
Hvert år reiser nordmenn mellom 370 og
400 millioner ganger med transportselskapet Ruter. En av kjerneoppgavene til
selskapet er å selge billetter, og kundene
er avhengige av en rask og enkel e-handelsløsning når de reiser med Ruter i hverdagen. Derfor har transportselskapet valgt
å prioritere en mobil e-handelsløsning. Her
forteller Ruters manager for nye salgskanaler og betaling, Christian Fjær, om sine
erfaringer.

Hvilken e-handelsløsning har dere?
Vi har en app der de fleste av våre billettsalg
skjer. Bortsett fra det har vi et Travelcard
som distribueres i kiosker, billettautomater
og servicecentre. Tidligere solgte vi solgte
også billetter på hjemmesiden vår, men
det har vi droppet. Det tok for lang tid før
billettene ble lastet ned fra hjemmesiden til
Travelcard. Kundene våre trenger en rask
løsning i hverdagen, og dette gjør appen til
riktig e-handelsløsning.

Har dere hatt noen utfordringer?
Det har vært vanskelig å finne en enkel
betalingsløsning, og til å begynne med var
det eneste alternativet at klienten registrerte
kredittkortet sitt i appen. Sikkerhet har også
vært prioritet høyt, fordi vi har så mange
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kunder. Hvis noe går galt eller er ustabilt i
appen, legget det et enormt press på kundesenteret vårt.

Hvordan har dere løst problemene?
Vi har hentet inn anbud og løsninger som
kan forbedre Ruter, fra forskjellige selskaper.
I dag kunden kan fortsatt registrere kredittkortet sitt i appen, men appen kan også
skanne kundens mobil for betalingsapper,
så kundene kan betale via andre apper, som
for eksempel Apple Pay. Når det gjelder
sikkerhet og stabilitet, har vi funnet den rette
partneren, slik at kundene våre kan være
sikre på at betalingen er alltid fungerer, og
så Ruter ikke blir utsatt for svindel.

Hvordan sikrer dere
en god kundeopplevelse?
Ved at kundene skal gjøre så lite som
mulig. Våre kunder sitter sjelden hjemme og
planlegger neste reise. De er på vei hjem fra
jobb eller akkurat gått fra en restaurant, og
de vil ha billetten raskt, så de kan hoppe på
første buss eller t-bane. Førstegangskundene må ikke gjennom en lang registreringsprosess, for vi trenger ikke vite annet om
dem enn hvordan de ønsker å betale. Hvis
kunden kjøper en 30-dagers billett, trenger
ikke personen å gjøre annet enn å lagre

Christian Fjær er leder av nye salgskanaler og betalingsløsninger i det norske trafikkselskapet Ruter.
Ifølge ham er det viktig å gjøre det enkelt og raskt for kundene å kjøpe billetter når de er på farten.

billetten på telefonen de neste 30 dagene.
De trenger ikke sjekke inn eller ut av våre
kjøretøy.

Hva er avgjørende for å lykkes?
Å gjøre seg kjent med kundenes tenkemåte
og møte behovene deres. I vår bransje er en-

kelhet og hurtighet nøkkelen til suksess. Den
feilen mange andre transportselskaper gjør,
er å be kunden om all verdens informasjon
før de kan kjøpe en billett. Og det tar for lang
tid når du må rekke neste buss. Det handler
også om å ha de riktige samarbeidspartnerne, som kan gi kundene den beste løsningen.
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05

Andel av befolkningen som kjøper reiser på nettet og total forbruk

46 %
44 %

46 %

35 %

Med en samlet forbruk på 65 milliarder
kroner, er reiser fortsatt den kategorien
nordmenn bruker mest penger på.

av befolkningen
kjøper buss- og
togbilletter
online.

Andelen nordmenn som handler bussog togbilletter online, har økt med 27
prosent det siste året. Det betyr at nesten
halvparten av befolkningen nå kjøper
billetter til buss og tog online. En grunn
kan være at man i dag finner langt flere
billettløsninger for offentlig transport på
nettet, og særlig på forbrukernes mobiler.

13 %
11 %
6%
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7

25
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2

9

2
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MRD NOK

Tog og buss

Flybilletter

Hotell

Taxi

Pakkereiser

Leiebil

1
MRD NOK

3%

Norske forbrukere liker å kjøpe flybilletter
og hotellopphold på nettet. Dette betyr
imidlertid ikke at nordmenn bare vil designe sine egne, unike reiser. Faktisk har
pakke- og charterreiser også økt fra 9 til
11 prosent siden 2017.

Cruisereiser
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SEPIDEH
MAJIDZADEH

06

Brukte betalingsmetoder i 2018

Marketing Manager,
DIBS betalingstjenester

86 %

86 %

av nordmenn
betaler med
kort.

NYE BETALINGSMETODER VINNER
FREM
Betaling med kort står fortsatt svært sterkt i Norge.
I år svarer 56 prosent av forbrukerne at kortet er
deres foretrukne betalingsmetode. Norske forbrukere
liker å trekke kortet fordi de anser det som enkelt og
trygt. Vi ser også at nye måter å betale med kortet på
styrkes, for eksempel gjennom digitale lommebøker
som Vipps. Betalingsappen Vipps fortsetter å vokse i
popularitet, og i år foretrekker 8 prosent av forbrukerne å betale med appen. I 2017 var andelen 5 prosent.
Vipps er populært blant de yngre aldersgruppene og
ved mobil online shopping. Forklaringen er at betalingsappen passer forbrukerens ønske om å handle
raskt, enkelt og på farten.
Merkelig nok det er forskjell på hvilke betalingsmetoder nordmenn sier de foretrekker, og hvilke de faktisk
bruker. Dette har imidlertid en forklaring: Hvis forbrukerne betaler på en annen måte enn de foretrekker,
er det sannsynligvis fordi nettbutikkene ikke tilbyr den
betalingsmåten forbrukerne foretrekker.
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42 %

30 %

Kort

PayPal

Faktura

30 %

Vipps

1%

1%

Apple Pay

Annet
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FORETRUKNE BETALINGSMETODER // ONLINE BETALING

Foretrukne betalingmetoder
56 prosent av nordmenn foretrekker å betale
med kort når de handler på nett. Dette
gjør kortet til den mest populære betalingsmetoden innen elektronisk handel. På andre
plass finner vi PayPal som foretrekkes av 22
prosent nordmenn og er dermed den nest
mest populære betalingsmetoden. PayPal følges av faktura som foretrekkes av 11
prosent når det handles på nett. Samtidig
som vi ser en økning i andelen
nordmenn som foretrekker å
betale med Vipps siden i fjor,
fra 5 til 8 prosent.




Nordmenn
foretrekker
fortsatt å betale
med kort når de
handler online.

NORSK E-HANDEL I 2018

ONLINE BETALING
KAPIT TEL

26

FORETRUKNE BETALINGSMETODER // ONLINE BETALING

07

Foretrukne betalingsmetoder 2018

1% 8%
Annet

56 %

Vipps

22 %
PayPal

Kort

11 %
Faktura
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Paypal

FAKTURA

22 prosent av norske forbrukere foretrekker å betale med
PayPal. Forbrukerne oppfatter samtidig PayPal som den
sikreste metoden for betaling.
Norske menn bruker PayPal oftere enn kvinner når de betaler
for varer på nettet. Aldersgruppen 15–24 år er de største
forbrukerne av denne betalingsmetoden.
På den andre siden av Atlanteren digger forbrukerne PayPal.
Så mange som 72 prosent av amerikanske forbrukere har en
PayPal-konto.

Faktura

Kort

11 prosent av nordmenn foretrekker å betale med faktura.
Det er samme prosentandel som i 2017, og betalingsmåten
ligger altså ganske stabilt.

Nordmenn elsker kortene sine. Faktisk foretrekker 56 prosent
å betale med kort når de handler på nettet.

Det er en overvekt av kvinnelige forbrukere som ønsker å
betale med faktura. Samtidig er det flere tilhengere av faktura
i aldersgruppen 45–54 år.

Selv om kvinner også liker å betale med kort, er tilhengerne
av kortbetaling oftere menn. Hvis vi ser på alder, er det særlig
middelaldrende og eldre forbrukere som foretrekker å betale
med kort. For 55–65 åringer er andelen hele 69 prosent.

Det er en særlig én ting som motiverer til å betale med faktura. 58 prosent sier nemlig at de foretrekker å betale med
faktura fordi de kan bestille varene sine på nettet og først
betale senere.

En av de viktigste grunnene til at forbrukerne betaler med
kort, er at de er bedre forsikret ved kortbetaling.
Dette gjelder for eksempel hvis forbrukerne betaler med
Mastercard.
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Vipps
Andelen nordmenn som foretrekker å betale med Vipps, har
steget fra 5 til 8 prosent i løpet av det siste året. Forbrukerne
bruker betalingsappen fordi de synes det er den raskeste og
enkleste måten.
Den typiske storforbrukeren av Vipps er en kvinne på mellom
15 og 24 år. Vipps brukes særlig når forbrukeren shopper fra
mobil.
Forbrukernes forkjærlighet for Vipps betyr ikke at kortet er på
vei ut. Transaksjoner via Vipps er faktisk koblet til kortbetaling, og Vipps bidrar dermed til å holde kortene i live.

Apple Pay
For første gang har vi i år spurt hvor mange som foretrekker
betalingsmetoden Apple Pay. I underkant av 1 prosent av
norske forbrukere foretrekker å betale med Apple Pay.
Det er (så langt) bare aldersgruppen 15–24 år, som viser
interesse for Apple Pay. I denne aldersgruppen er det 2 prosent som foretrekker å betale med betalingsappen.
Fremtiden vil vise hvor populært Apple Pay vil bli her til lands.
Betalingsappen er tilgjengelig i 30 land og har 87 millioner
globale brukere.
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LAGRET KORTINFORMASJON // ONLINE BETALING

66 %

21 %

av 15–24-åringene
lagrer kortinformasjonen
sin.

08

ville handlet mer hvis
de kunne lagret sin kortinformasjon

Hvor mange har lagret kortinformasjon?

15–24 år

09

68 %
av de i alderen 15–24
foretrekker å unngå
skrive inn kortoopplysningene
sine.

Foretrekker å slippe å skrive inn kortinformasjon

15–24 år

66 %
25–34 år

68 %
25–34 år

63 %
35–44 år

62 %
35–44 år

61 %
45–54 år

63 %
45–54 år

47 %

63 %
55–65 år

55–65 år

35 %
66–74 år

55 %
66–74 år

25 %

Det er spesielt 15–44 åringene som lagrer kortinformasjon når
de handler på nettet. Å lagre kortopplysningene sine er mindre
vanlig i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 15–24 år,har
hele 66 prosent lagret kortinformasjon.
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51 %

Over halvparten av alle norske forbrukere ønsker å unngå å
måtte oppgi kortinformasjon når de handler på nettet. Blant
15–24 åringene er det intet mindre enn 68 prosent som ønsker
å slippe å legge inn kortopplysningene sine.

Online betaling skal være Easy
Netopp fordi forbrukerne gjerne vil lagre kortoplysningene sine og slippe å skrive dem inn, har vi i løpet av
det siste året lansert betalingsløsningen Easy. Den nye
betalingsløsningen gjør online shopping enklere enn
noensinne. Easy husker nemlig langt flere av forbrukernes opplysninger enn andre betalingsløsninger
på markedet. Faktisk lagrer Easy både betalings- og
leveringsinformasjon, slik at forbrukerne ikke trenger å
legge inn for eksempel kortopplysninger og adresse for
hver gang de skal foreta et kjøp. Dette betyr at tilbakevendende forbrukerne kan betale med et enkelt klikk
på nettbutikker som har Easy.
Betalingsløsningen inkluderer fortsatt alle vanlige
former for betaling, så forbrukerne står fritt til å velge
hvordan han eller hun ønsker å betale.
Easy er også integrert i bedriftens nettbutikk. Forbrukerne blir derfor ikke sendt til andre nettsteder for
å betale, men blir på nettbutikken under betalingen.
Betalingsløsningen forenkler forbrukerens kjøpsreise
og hjelper på denne måten også nettbutikker med å
øke konverteringen.
Easy er ikke bare en enkel løsning for forbrukerne.
Nettbutikker kan enkelt og papirløst registrere seg med
Easy. Allerede 24 timer etter registrering kan nettbutikken motta betalinger gjennom løsningen.
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10

11

Anvendte betalingsmetoder mobilt

Kort

Foretrukne betalingsmetoder mobilt

Kort

75 %
PayPal

46 %
PayPal

35 %

26 %
Vipps

Faktura

15 %

23 %
Faktura

Vipps

11 %

23 %
Annet

Apple Pay

2%

1%

75 %

Annet

1%

av nordmenn
betaler med kort når
de handler på
mobilen.

Også i år er kort uten tvil den mest brukte betalingsmåten
blant nordmenn – også når de handler fra telefonen. 23 prosent av nordmenn betaler med Vipps, og så mange som 35
prosent betaler med PayPal når de handler på nettet fra sine
mobile enheter. Bruken av faktura har økt med 4 prosentpoeng fra 2017 til 2018.
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46 prosent av nordmenn foretrekker fortsatt å betale med det
kjente og trygge kortet når de handler på nettet fra mobilen.
Den nest mest foretrukne betalingsmåten er PayPal, mens 15
prosent foretrekker å betale med betalingsappen Vipps. Apple Pay er bare favoritt hos én prosent av nordmenn.

Nordmenns foretrukne betalingsmetoder varierer alt etter
om de handler på dataen eller på en mobil enhet. Det er
ingen tvil om at nordmenn fortsatt foretrekker kort. 75 prosent av norske forbrukere betaler fortsatt med kort når de
handler fra mobilen, etterfulgt av PayPal, som er brukt av 35
prosent. Vi ser en tilvekst i bruk av både kort og faktura som
betalingsmetode siden i fjor. Når forbrukerne handler på
nettet fra mobilene sine, foretrekker hele 15 prosent av dem
å betale med Vipps.
Betalingsapper er populære til mobil e-handel fordi de allerede ligger lett tilgjengelig på telefonen. Det er imidlertid
ikke alle betalingsapper nordmenn har omfavnet (ennå).
Det er bare én prosent av nordmenn som foretrekker å betale med Apple Pay når de handler på nettet fra telefonen. Det
kan være fordi det fortsatt bare er noen få nettbutikker som
tilbyr betalingsmåten.
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INTRO // FORBRUKERE
12

Hvorfor handler du på nettet?

9%

NATALIA LAURSEN,
Nordic Digital Manager,
DIBS betalingstjenester

2%
Andre årsaker

24 %
Lavere pris

Større utvalg

BEKVEMMELIGHET
ER ALFA-OMEGA
Norske forbrukere er spesielt motivert av én ting:
Å spare tid i hverdagen. Det er et gjennomgående
faktum og beskriver flere aspekter av e-handelens
utvikling i 2018. Forbrukerne ønsker å få unna mest
mulig handel på nettet, slik at de kan bruke tiden sin
på andre ting som betyr mer for dem. Selv innkjøp av
mat er noe forbrukerne i økende grad gjør hjemme
fra sofaen. Hvorfor stå i kø på den lokale dagligvarebutikken, midt i den travleste tiden, når handlingen
kan gjøres enkelt og smertefritt fra datamaskinen?
Bekvemmelighet er nøkkelordet når vi snakker
om forbrukerne. Det er viktig for norske forbrukere
at e-handel er så enkelt som mulig, og det vises
tydelig i tallene. Ikke overraskende svarer 25 prosent
av nordmenn at de handler på nettet fordi det er
praktisk, og fordi det sparer dem for tid. 13 prosent
av dem som handler på nettet, svarer i tillegg at de
gjør det fordi det er lett å sammenligne produkter og
priser. En annen viktig faktor er at Internett alltid har
åpent. Forbrukerne trenger ikke vente til butikken
åpner, for online kan de handle når de har et ledig
øyeblikk – uansett om klokka er 16 på ettermiddagen
eller 3 om natten.
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13 %
Lett å sammenligne
produkter og priser

25 %

Sparer tid / det er enkelt
å handle på internett

Bekvemmelighet
er nøkkelordet når
vi snakker om
forbrukerne.

14 %

handler på nettet for å spare
tid og fordi det er enklere.

Har produkter jeg ikke
finner andre steder

13 %
Alltid åpent
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MENN VS. KVINNER // FORBRUKERE

13

Mannlig gjennomsnittsforbruker

Handler i utenlandske nettbutikker:

14

Kvinnelig gjennomsnittsforbruker

Handler i utenlandske nettbutikker:

59 %
Vil gjerne kunne bytte nettkjøpene sine i fysisk butikk:

53 %
Vil gjerne kunne bytte nettkjøpene sine i fysisk butikk:

40 %
Shopper gjennom apper:

41 %
Shopper gjennom apper:

36 %
Avbryter kjøp dersom det er vanskelig å legge inn info:

38 %
Handler først og fremst på nett for å spare tid

32 %
Handler på nettet for å spare penger:

25 %

27 %
Avbryter kjøp dersom det er vanskelig å legge inn info:

15 %

Selv om det er flere likheter mellom
mannlige og kvinnelige forbrukere, er det
også forskjeller. Kvinner handler oftere via
apper, og de ønsker å være i stand til å
bytte varene fra nettet i en fysisk
butikk.

Gjennomsnittlig
forbruk per måned:

3349
KRONER
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Kvinner handler i høyere
grad enn menn på nettet
for å spare tid. Det er
også menn som i gjennomsnitt bruker mest på
netthandel hver måned.

Gjennomsnittlig
forbruk per måned:

2960
KRONER
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15

Hvorfor handler familiene på nettet?

71 %

av unge familier med små
barn har handlet på
nettet fra mobile
enheter.
UNGE FAMILIER
UTEN BARN

UNGE FAMILIER
MED SMÅ BARN

FAMILIER
MED ELDRE BARN

YRKESAKTIVE VOKSNE
UTEN BARN

PENSJONISTER

Har kjøpt mat på nett

21 %

31 %

24 %

11 %

6%

Kjøp via mobile enheter

70 %

71 %

67 %

43 %

33 %

Foretrekker å returnere nettkjøp
i en fysisk butikk

41 %

43 %

40 %

38 %

43 %

Har avbrutt et online kjøp

52 %

46 %

50 %

48 %

39 %

Har kjøpt på nettet fra utlandet

59 %

58 %

55 %

50 %

52 %

Foretrekker å betale med kort

53 %

49 %

53 %

62 %

70 %

Unge familier uten barn liker
å handle på nettet via mobilen.
Faktisk har 70 prosent handlet
via mobile enheter. Denne familietypen elsker også å handle på
utenlandske nettsteder, som ofte
har lavere priser og større utvalg.
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Unge familier med små barn
har en travel hverdag, og dette
ser vi på tallene. Det er denne
gruppen som uten sammenligning handler mest fra mobilen,
og hele 53 prosent har avbrutt
et kjøp. Hvis det er for tungvint å
handle på nettet, gjør de ikke.

Familier med eldre barn er
den gruppen som sammen med
unge småbarnsfamilier handler
mest fra telefonen. Denne familiegruppen liker også å kjøpe
dagligvarer på nettet. I underkant av en fjerdedel har handlet
mat på nett.

Yrkesaktive voksne uten barn
er en familietype med en forkjærlighet for handel på utenlandske
nettbutikker. 50 prosent av de
yrkesaktive voksne uten barn
handler på utenlandske nettbutikker, og 62 prosent foretrekker
å betale med kort.

Pensjonister handler i mindre
grad på nett enn andre familietyper. Likevel handler 33 prosent
fra telefonen. Pensjonister er
også den gruppen som er mest
glad i å bruke kortet. Hele 70 prosent av pensjonistene foretrekker
å betale med kort.
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Mr. Big Spender
Her er et innblikk i hvordan den typiske online storforbrukeren ser ut

Mat

35-44 år

... og bor i Oslo/
Akershus eller
Trøndelag.

Bruker

16 000

Er det han
bruker mest
penger på.

kroner i måneden
på netthandel.

Shopper
online:

For å spare penger.

Avbryter kjøp:
Registreringsprosessen
var for komplisert.
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Handler mye fra
utlandet - spesielt
Kina og USA.

TV-strømming

Vi har sett på de 100
forbrukere som bruker
mest penger på nettet. Mr.
Big Spender representerer
gjennomsnittet.

Har han et online abonnement på.
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Ms. Shop A Lot
I år har vi også sett på den typiske online forbrukeren som gjør flest kjøp

Klær

45-54 år
... og hun bor i
Trøndelag
eller NordNorge.

Bruker

4 062

Er det hun
bruker mest
penger på.

kroner i måneden
på netthandel

Shopper online:

Mer enn 25 ganger på 3 måneder.

Avbryter kjøp:
Fordi den totale pris inkl.
levering ble for dyr.

Skjønnhetsprodukter

Foretrekker
å ikke
oppgi
kortinformasjon.

Er et av de produkter hun har et online abonnement på.
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Handler mye fra
utlandet - spesielt
Kina og USA.

Vi har sett på forbrukere som handler
mer enn 25 ganger på 3
måneder. Ms. Shop A Lot
representerer gjennomsnittet

FORBRUKERE
KAPIT TEL
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FORBRUKERTRENDER // FORBRUKERE

Nordisk forbrukeratferd er
i konstant endring. DIBS'
e-handelsekspert Patrik
Müller gir et innblikk i dagens
så vel som fremtidens
forbrukertrender.
Mennesker er late og redde. Det høres trist
og pompøst ut, men faktisk forklarer det
mange interessante aspekter ved forbrukeratferd. Bekvemmelighet er den viktigste
grunnen til at vi handler på nettet, og vi setter
derfor høye krav at e-handel skal være raskt
og enkelt. Dersom forbrukerne møter mange
hindringer i kjøpsprosessen, forstyrrer det
rett og slett kjøpet. Øyeblikket forbrukeren er
handlelysten og klar til å kjøpe, er både kort
og flyktig. Samtidig liker vi best det vi kjenner
til og har prøvd før. Det forklarer også hvorfor
forbrukerne tross alt har brukt noen år på å
ta til seg e-handelen. Nå – etter flere år med
smarttelefoner – har shopping fra telefonen
blitt kjent og trygt.

takt med hvert merke, og det er ingen tvil om
at det er sosiale medier som har muliggjort
og skapt den nære kontakten mellom forbrukerne og merkene. Når vi kjøper et produkt,
vil vi ha hele pakken som sier Helly Hansen,
Hay eller Lego. Vi vil ha historien om produktet og merkevaren. Det er en utvikling som i
stor grad utfordrer forhandlere.

Det er ikke bare mobiltelefonen som har
endret forbrukeratferden de siste årene.
Sosiale medier har også påvirket de nordiske
shopperne. En bemerkelsesverdig trend er
nemlig at forbrukerne gjerne kjøper varene
sine direkte fra merkene og ikke gjennom
forhandlere. Forbrukerne vil ha direkte kon-

Hvis vi vender oppmerksomheten mot fremtidens forbrukere, er det mye i vente. Nordiske
forbrukere vil snart bli presentert for en ny
aktør på e-handelsmarkedet: Den amerikanske giganten Amazon. I USA sitter Amazon
på 44 prosent av all e-handel, og i Tyskland
på imponerende 46 prosent. I de kommende
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årene vil Amazon også sette sitt preg på
det nordiske markedet, og konkurransen vil
selvsagt bli tøff for de nordiske nettbutikkene. Men Amazons inntreden i Norden er ikke
nødvendigvis negativt. Tvert imot. I andre
land har vi sett at Amazon får e-handelen til
å akselerere voldsomt, rett og slett fordi de
er til stede, og fordi de gjør online shopping
enklere. Samtidig kan nordiske forbrukere se
frem til raskere levering, lavere priser og et
stort utvalg av produkter. Det er ikke den ting
du ikke kan få på Amazon.
Også forbrukernes måte å drive virksomhet på vil endre seg i årene fremover. Det
finnes allerede ulike løsninger med kunstig

intelligens. Et eksempel er chat-roboter, der
forbrukerne kan skrive til en robot og få hjelp
til å bestille eller returnere en vare. Et annet
eksempel er bildegjenkjenning, der forbrukerne kan ta et bilde av et fysisk produkt de
ønsker å kjøpe. Tjenesten vil deretter lete
etter akkurat det produktet eller lignende
produkter. Slike fantastiske teknologiske
gjennombrudd kommer enda flere selskaper til å omfavne fremtiden. I USA ser vi for
eksempel at forbrukerne begynner å bruke
stemmestyring når de handler på nettet. Det
vil ta tid for nordiske forbrukere å bli komfortabel med teknologien, men stemmestyring
er utvilsomt den neste store milepælen i
online shopping.

FORBRUKERE
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16

Hvorfor har du avbrutt et kjøp?

Totalpris inkludert levering var for dyr

56 %
Registrering av personopplysninger var for komplisert

23 %
Butikken hadde ikke betalingsmåten jeg ønsket å bruke

20 %
Betalingsprosessen fungerte ikke

20 %

Hvorfor shopper nordmenn på nettet? Det
spørsmålet er det ikke vanskelig å svare på.
Den viktigste grunnen er at det er praktisk.
Faktisk svarer 25 prosent av forbrukerne at
hovedårsaken til at de shopper på nettet, er at
det er tidsbesparende og enkelt. Lavere priser
er den nest viktigste årsaken. Når nordmenn
dropper å handle på nettet, er det ofte på
grunn av den totale prisen inkludert levering.
Hele 56 prosent svarer at de avbrøt kjøpet
fordi prisen inkludert levering var for dyr. Det
tyder på at det er viktig at nettbutikker tidlig i
prosessen gjør oppmerksom på fraktkostnadene. Den nest største årsaken til at norske
forbrukere avbryter kjøp, er at den personlige
registreringsprosessen er for komplisert. Det
må være både enkelt og raskt hvis forbrukerne
skal kjøpe!

Mangel på tillit til butikken

17 %
Usikker på de generelle vilkårene og betingelsene (returrett, levering politikk, etc.)

14 %
Tekniske problemer med nettsiden

14 %
Annet

14 %
Ingen mulighet for personlig henting av produktet

5%
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Hele 14 prosent av forbrukerne har avbrutt
et kjøp fordi det var tekniske problemer med
nettsiden. Gitt det faktum at vi skriver 2018, er
det tallet ganske høyt.

JUNIOR VS. SENIOR // FORBRUKERE

17

Gjennomsnittlig juniorforbruker (15–24 år)

Handler fra telefonen:

18

Gjennomsnittlig seniorforbruker (66–74 år)

Lyst til å slippe å legge inn kortinformasjon:

51 %

71 %
Abonnerer eller har abonnert på musikkstrømmetjenester:

Velger særlig kort fordi de anser det som tryggere:

48 %

67 %
Avbryter et nettkjøp hvis den totale prisen
inkl. levering er for høy:

Har avbrutt et kjøp:

39 %

63 %

Handler ikke i utenlandske nettbutikker
fordi de foretrekker kundeservice på norsk:

Handler fra utlandet:

56 %

Abonnerer eller har abonnert på transporttjenester,
for eksempel parkering eller togbillett:

Har avbrutt et kjøp:

53 %
63%

Gjennomsnittlig
forbruk per måned:

1825
KRONER

Det er stor forskjell på de unge og de eldre
shopperne. Hvis du skal selge til et ungt publikum, er det en god idé å tilby en mobiltilpasset
kjøpsopplevelse. 71 prosent av 15–24-åringer
handler nemlig på nettet fra mobilene sine. Som
nettbutikk må du også ha fraktomkostningene i
tankene hvis du ønsker å selge til et ungt publikum. 63 prosent av unge kjøpere avbryter faktisk
kjøpet hvis den totale prisen er for høy.
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38 %

16 %

Gjennomsnittlig
forbruk per måned:

2475
KRONER

Hvis du ønsker å selge til eldre kjøpere, må du
ha i bakhodet at denne gruppen er opptatt
av trygghet når de handler på nettet. Nesten
halvparten velger nemlig å betale med kort,
fordi de anser det å være tryggest. Samtidig
ønsker mer enn halvparten å slippe å oppgi
kortopplysninger, og dette er noe du bør
vurdere å tilby hvis du ønsker å treffe et eldre
publikum.
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Svenske C More har tatt skrittet fra TV-kanal til
strømmetjeneste – og det med stor suksess. Selskapet vokser
i takt med at kundene strømmer mer og mer.
Klassisk analog TV dør ut, mens strømming
og video on demand blomstrer. Kundene vil
bestemme hva de skal se, når og hvordan.
Det har den svenske tv-leverandøren C
More Entertainment merket. I løpet av bare
15 år har C More Entertainment gått fra å
være en analog TV-kanal til å bli den største
og raskest voksende strømmetjenesten i
Sverige. I løpet av de siste fire årene har C
More Entertainment vokst seg ti ganger så
stort, og hvert år fordobler selskapet abonnementsinntektene sine. Dette forteller C
Mores Business Manager, Sara Sjöman, om
fremgangen og utfordringene.

Hvilken e-handelsløsning har dere?
Vi har valgt å bygge vår egen e-handelsløsning, fordi vi ikke er en typisk nettbutikk. Vi
har tusenvis av produkter som vi vil selge,
og vi har ikke bruk for fysisk distribusjon av
produkter. Vår løsning består egentlig bare
av to deler: E-handelssiden, som er bygget
i Contentful, og kjøpssiden, som er laget på
huset.

Har dere hatt noen utfordringer?
Vi har hatt mange utfordringer! Vår største
utfordring har vært å skape en god balanse
mellom den tekniske avdelingen og avdelingen for salg og markedsføring. Jeg tror
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faktisk at det er en utfordring for mange
bedrifter. Det har vært vanskelig å prioritere
å tilfredsstille de eksisterende kundene og
samtidig skape salg og vekst i antall nye
kunder. I denne sammenhengen har SEO
også vært et problem.

Hvordan har dere løst problemene?
Vi endte opp med en løsning der salg og
vekst styrer utviklingen av nettsiden vår,
fordi vi ønsker å konvertere de som besøker hjemmesiden til medlemmer. Vi har
satt sammen et godt team, som jobber
tett sammen med det tekniske teamet vårt
for opplevelse og design, og nå fungerer
det veldig bra. I dag kan vi prioritere SEO
og salg uten å gjøre store endringer i den
tekniske og designmessige opplevelsen av
C More Entertainment for de eksisterende
brukerne.

Hvordan sikrer dere
en god kundeopplevelse?
Akkurat nå fokuserer vi mye på hvordan
teknologi kan gjøre livet enda enklere for
kundene våre. Saken er at vi har et stort ønske om å gi kundene våre det innholdet som
passer dem. Vi vil ikke bare gi det samme
innholdet til alle. Vi er ikke der ennå teknisk,
men vi jobber med det. Vi gjør det også alle-

C More Entertainment har gått fra å være en TV-kanal til å være en strømmetjeneste. Business Manager
i C More Entertainment, Sara Sjöman, forteller om C Mores utvikling.

rede når vi kommuniserer med kundene våre
på e-post og liknende markedsføringskanaler. I tillegg til det, har vi fortsatt fokus på at
teknologien og kvaliteten på streamingen vår
er på topp, slik at kundene våre får en god
opplevelse.

Hva er avgjørende for å lykkes?
Lagarbeid. For oss har nøkkelen til suksess
vært å stole på at vi kan selge abonnementer på nettet samtidig som C Mores
hjemmeside og appen vår gir en bra bruker
opplevelse.
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Handler mobilt

60 %

Kvinner:

63 %

TOTALT

Menn:

60 prosent av norske forbrukere
har handlet på nettet fra
mobilen sin eller
nettbrettet sitt.

57 %

20

Hvis vi ser på fordelingen av menn og
kvinner, er det ingen tvil om hvilket kjønn
som oftest griper telefonen for å shoppe
online. Kvinner er mer positive til å handle
mobilt. Mens 63 prosent av kvinnene har
handlet via mobil, er tallet 57 prosent for
menn.

Utvikling fordelt på alder

2012
2018

75 %

71 %

69 %
56 %
38 %

27 %
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34 %

30 %
23 %
10 %

15–24 år

I 2018 er det flere og flere forbrukere som
handler online via mobile enheter. Hele
60 prosent av nordmenn shopper online
på mobiltelefonene sine, noe som er en
økning på 6 prosentpoeng sammenlignet
med i fjor. Denne trenden vil bare øke
etter hvert som forbrukerne omfavner
mobilshopping mer og mer. Aldri har det
vært viktigere å optimalisere nettbutikken
sin for mobile enheter.

25–34 år

35–44 år

45–54 år

8%
55–65 år

4%

Den aldersgruppen som handler mest
fra telefonen er 25–34-åringene, men vi
må også legge til at de eldre aldersgruppene også liker bedre og bedre å handle
via mobilen. I 2012 handlet 8 prosent
av 55–65-åringer på nettet fra mobile
enheter, i år er andelen 38 prosent. Blant
66–74-åringer var det fortsatt bare 4
prosent som hadde handlet på mobilen
i 2012, mens det i år er i underkant av en
fjerdedel av seniorene.

66–74 år
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Hvorfor brukte du smarttelefon/nettbrett til å handle?

Smarttelefonen/nettbrettet var lett tilgjengelig på kjøpstidspunktet

22

Hvordan handler du fra dine mobile enheter?

App/smarttelefon

47 %
Jeg brukte en app til å kjøpe produktet eller tjenesten

62 %
Browser/smarttelefon

47 %
Enkleste måte å kjøpe

24 %
Jeg var på farten

37 %
App/nettbrett

20 %
Browser/nettbrett

21 %
Jeg åpnet et tilbud via e-post på nettbrettet mitt

19 %
Jeg var i en butikk, men kjøpte produktet på Internett i stedet

8%
Jeg klikket på en annonse

7%
Jeg har ikke en datamaskin

4%
Jeg har ingen annen tilgang til Internett hjemme

1%
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18 %

Forbrukerne handler på mobilen fordi den
er lett tilgjengelig når de ønsker å handle.
Det faktum ser man tydelig på tallene. 47
prosent av nordmenn som har handlet
på nettet via mobilen, svarer nemlig at de
brukte mobil eller nettbrett fordi den var
lettest tilgjengelig på kjøpstidspunktet.
Det er viktig for forbrukerne at netthandel
er enkelt, og det er også en av grunnene
til at vi ser at mobil e-handel øker. 24
prosent av forbrukerne sier at det rett og
slett er lettere å handle fra mobilen eller
nettbrettet.
Hvis vi ser nærmere på hvordan norske
forbrukere handler på mobilene sine, ser
vi at kjøp i apper stadig øker. 62 prosent
av de som handler fra telefonen, gjør det
via en app. Generelt er det en økning i
e-handel fra smarttelefoner.
Det er interessant at 8 prosent av dem
som har handlet på mobilen, svarer at de
faktisk sto i en butikk og så på produktet, men valgte å kjøpe det på nettet
i stedet. Flere forbrukere ønsker å
se kvaliteten på en vare eller prøve
størrelsen – for eksempel klær –
før de kjøper online.
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Kjøp fra utenlandske nettsteder

56%

Kvinner:

53 %

TOTALT

Menn:

Hele 56 prosent av norske
forbrukere har nå handlet på
nettet fra utenlandske
nettsteder.

59 %

24

59 prosent av norske menn har nå handlet
på nettet på et utenlandsk nettsted, mens
53 prosent av kvinnene har gjort det samme. Mennene er helt klart mer begeistret
for utenlandsk online shopping. Forklaringen kan være at menn i høyere grad leter
etter unike produkter, og at utvalget er
større i utenlandske nettbutikker.

Utvikling fordelt på alder

2017
2018

65 %
56 %

62 %

63 %

59 %

63 %
54 %

55 %
42 %

46 %

45 %
31 %

15–24 år

NORSK E-HANDEL I 2018

Bare fra 2017 til 2018 har utenlandsk
e-handel sett en fremgang. I fjor handlet
54 prosent av norske forbrukere på utenlandske nettbutikker, og i år var det 56
prosent. Det gir en økning på 2 prosentpoeng. Det er særlig lavere priser og flere
valgmuligheter enn i norske nettbutikker
som gjør utenlandsk e-handel populær
blant forbrukerne.

25–34 år

35–44 år

45–54 år

55–65 år

Shopping i utenlandske nettbutikker
øker i alle aldersgrupper, men det er stort
sett de som er fra 25 til 44 år gamle, som
tyr til utenlandske nettbutikker. I denne
aldersgruppen er det hele 63 prosent som
kjøper produkter på utenlandske nettsteder. 55–65 åringene er den gruppen som
handler minst på utenlandske nettbutikker. Det er imidlertid fortsatt 45 prosent av
disse som har handlet på en utenlandsk
nettside. I fjor var det 42 prosent.

66–74 år
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26

Hvorfor handler du på utenlandske nettsider?

Lavere priser

Hvorfor handler du ikke på utenlandske nettsider?

Usikker på toll/moms

67 %

39 %
Vanskelig å returnere produktene

større utvalg

44 %
Produktet kunne ikke kjøpes i Norge

31 %
Usikker på forbrukerrettigheter (garanti og retur, etc.)

40 %
Unikt produkt / tjeneste

25 %
Ønsker kundestøtte på mitt eget språk

28 %
Jeg er fast kunde hos en eller flere utenlandske butikker

23 %
Usikker på vilkårene i butikken (betalingsbetingelser og returrett, osv)

20 %

16 %
Raskere levering

Jeg stoler ikke på utenlandske nettbutikker

5%
Flere tilbakemeldinger fra kundene på produktet og butikken

20 %
Lang leveringstid

5%
Mer tillit

17 %
Totalpris inkl. levering var for høy

4%
Produktet kan ikke selges i Norge

17 %
Ønsker å støtte butikkene i mitt eget land

2%
Annet

15 %
Vet ikke

14 %

2%
Annet

11 %
Etiske grunner (for eksempel kriminalitet, barnearbeid, etc.)

Norske forbrukere elsker shopping på
utenlandske nettbutikker, der særlig pris
og utvalg er attraktivt for dem. Hele 67
prosent av nordmenn uttrykker at lavere
priser er hovedårsaken til at de handler på
utenlandske nettbutikker, mens 44 prosent valgte utenlandske nettbutikker fordi
de har et større utvalg.
16 prosent av nordmenn er også faste
kunder hos en eller flere utenlandske
nettbutikker, noe som indikerer at flere og
flere nordmenn begynner å føle seg trygge
på å handle fra utlandet.
Selv om flere norske forbrukere handler
på utenlandske nettbutikker i 2018 sammenlignet med fjoråret, bekymrer de seg
fortsatt for flere ting. 31 prosent av forbrukerne avstår fra å handle i utenlandske
nettbutikker fordi de synes det er vanskelig å returnere produktene, mens 39
prosent føler seg usikre på toll- og avgiftsregler. Faktorer som lange leveringstider
og usikkerhet rundt forbrukerrettigheter er
også viktige grunner til at noen nordmenn
velger å la være å handle hos utenlandske
nettbutikker. I tillegg er det verdt å nevne
at en av fem nordmenn ikke stoler på
utenlandske nettbutikker, og at 15 prosent
utelukkende ønsker å støtte butikkene i
sitt eget land.

6%
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HVA KJØPER NORDMENN FRA UTLANDET

42%

har handlet
digitale medier.

For eksempel
tilbehør til bilen eller
racersykkelen.

61%

På utenlandske nettbutikker
kan nordmenn ofte spare
penger og finne et større
utvalg av produkter.

har handlet bil, båt, motorsykler, eller utstyr til dette.

For eksempel
filmer fra
Netflix eller musikk
fra iTunes.

47%

Utdanning
og læring har blitt
globale størrelser.
Og ofte kan du få
undervisning over
nettet.

har kjøpt utdanning
eller kurs.

53%

har handlet klær.

23%

svarer at de har
handlet på
Zalando.
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Fra hvilke land handler nordmenn?

Kina

28

Fra hvilke nettsider handler nordmenn?

Ebay

44 %
England

41 %
Wish

37 %
USA

24 %
Amazon

37 %
Sverige

23 %
Zalando

19 %
Tyskland

23 %
AliExpress

18 %
Danmark

14 %
Asos

13 %
Frankrike

5%
Italia

4%
Spania

3%
India

3%
Finland

2%
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5%
Etsy

4%

41%
har handlet på nettet
på Ebay.

Når nordmenn fyller de virtuelle handlekurvene sine i utlandet, har de sine favorittleverandører. Nesten halvparten av de
som handler på utenlandske nettsteder,
har handlet hos kinesiske nettbutikker.
Norske forbrukere har rett og slett fått opp
øynene for kinesiske nettbutikker, som
tilbyr både billige produkter og et stort
utvalg. To viktige faktorer som setter norske nettbutikker på prøve.
Kina er tett fulgt av Storbritannia og USA,
som inntar en delt andreplass. I år svarer
så mye som 37 prosent av nordmenn som
har handlet på utenlandske nettbutikker,
at de har handlet på engelske eller amerikanske nettsteder. På tredjeplass over
de mest populære landene å handle fra,
ligger vår kjære nabo, Sverige. På fjerde- og femteplass kommer Tyskland og
Danmark.
Merkelig nok – og likevel logisk – stemmer
nordmenns mest brukte utenlandske
nettbutikker overens med hvilke land vi
helst shopper fra. Helt på toppen ligger
favorittene Ebay, Wish og Amazon, og hver
for seg representerer de ett av landene
i nordmenns topp tre land å handle fra.
Mens Wish er en kinesisk butikk, er Ebay
opprinnelig engelsk, og Amazon er et
amerikansk fenomen.

FORBRUKERE

47

NORDISK
SAMMENLIGNING

NORSK E-HANDEL I 2018

KAPIT TEL

48

INTRO // NORDISK SAMMENLIGNING
29

Nordiske markedstørrelse

PATRIK MÜLLER,

E-handel ekspert,
DIBS betalingstjenester

LANDENE I NORDEN
ER LIKE OG LIKEVEL
FORSKJELLIGE

SAMLET ESTIMERT FORBRUK I NORDEN I 2018

685
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249
ESTIMERT FORBRUK

MILLIARDER KRONER

MILLIARDER KRONER

MILLIARDER KRONER

21%
NORGE

I det store bildet har Danmark, Norge, Sverige og
Finland mye til felles: E-handelen vokser i alle fire land.
På tvers av de nordiske landene er forbrukerne enige
om at de handler på nettet for å få billigere produkter
og også for å gjøre livet litt enklere. Nordiske forbrukere stiller høye krav til nettbutikkenes priser og service.
Dette vil blant annet si at forbrukerne i de nordiske
landene avbryter kjøpet hvis leveringen blir for dyr, og
at de foretrekker å handle raskt og enkelt uten å måtte
oppgi kortinformasjon.
De fire landene har også sine nasjonale kjennetegn.
For eksempel er det viktig for norske og finske forbrukere at nettbutikkene tilbyr den betalingsmåten de foretrekker. Hvis ikke er de tilbøyelige til å avbryte kjøpet.
Svenskene har en tendens til å droppe et nettkjøp hvis
den personlige registreringsprosessen er for komplisert, akkurat som dansker avbryter sine kjøp hvis
de ikke stoler på nettbutikken. Også når det gjelder
betaling, er forbrukerne forskjellige. Svenskene liker å
betale med faktura, finnenes favoritt er nettbank, mens
danske og norske forbrukere digger kortbetaling. Alle
disse forskjellige trekkene er avgjørende å vite om for
selskaper som ønsker å selge til sine nordiske naboer.

145
ESTIMERT FORBRUK

37%
SVERIGE

25%
DANMARK
17%
FINLAND

Befolkning med
internett-tilgang:
Norge:
3.6 millioner
Sverige:
7.1 millioner
Danmark:
4.2 millioner
Finland:
3.8 millioner

173
ESTIMERT FORBRUK

MILLIARDER KRONER

118
ESTIMERT FORBRUK

MILLIARDER KRONER
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30

Brukte betalingsmetoder online

NORGE

SVERIGE

Kort

Kort

86%
PayPal

78%
Faktura

6%

42%

50%

Faktura

Nettbank

7%

43%

30%

Vipps

Swish

30%

86%

Apple Pay

1%

av norske
forbrukere betaler
med kort.

78%

37%
PayPal

29%

av svenske
forbrukere betaler
med kort.

Masterpass

1%
Apple Pay

1%
DANMARK

FINLAND

Kort

Nettbank

92%
MobilePay

70%
Kort

39%

59%
Faktura

PayPal

21%
Nettbank

7%
Faktura

6%
Apple Pay

1%

37%

92%

av danske forbrukere
betaler med
kort.

PayPal

29%
Avdragsbetaling

11%
Kontant

5%
MobilePay

4%
Apple Pay

70%

av finske forbrukere
betaler via
nettbank.

Når det gjelder betalingsmetoder for
netthandel, er nordiske forbrukere like og
forskjellige på samme tid. Kort er fortsatt
den mest utbredte betalingsformen i
Danmark, Norge og Sverige. Svimlende 92
prosent av danskene betaler med kort når
de handler på nettet, mens det i Norge er
86 prosent. Selv om svenskene også i stor
grad bruker kortbetaling, setter de stor
pris på andre betalingsmåter.
Halvparten av svenskene bruker for
eksempel faktura som betalingsmiddel.
Faktura er på ingen måte like populært i
de andre nordiske landene. Til sammenligning bruker bare 6 prosent av danskene
faktura når de betaler online.
Finnene er mindre begeistret for å bruke
betalingskort enn innbygerne i de andre
nordiske landene. Den mest populære
betalingsmåten i Finland er nettbank.
Bruken av nettbank har imidlertid sett en
nedgang i forhold til i fjor, da 76 prosent
av finnene betalte med nettbank.
I alle fire land er det én trend som går
igjen: Betalingsapper vinner frem. 39
prosent av danskene bruker MobilePay,
37 prosent av svenskene bruker Swish, og
30 prosent av nordmennene bruker Vipps.
Selv i Finland, der betaltingsapper ikke
engang var med i forbrukernes betalingsmetoder i 2017, ser vi at betalingsmåte
vinner frem. 4 prosent av finnene betaler
nå også med MobilePay.

1%
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Foretrukne betalingsmetoder online

NORGE

SVERIGE

11%

8%

3%

Vipps

3%

PayPal

Annet

Annet

10%

33%

Swish

22%

Kort

56%

PayPal

Kort

25%

Faktura

18%

11%

Nettbank

Faktura

DANMARK

FINLAND

1%

1%

Apple Pay

10%

PayPal

13% Kontant

1%

PayPal

Annet

1%

MobilePay

16%

2%

1%

Nettbank

4%

Avdragsbetalning

69%
Kort

16%

Faktura
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24%
Kort

MobilePay

Faktura

2%

Annet

39%

Nettbank

Også når vi ser på foretrukne betalingsmetoder blant nordiske forbrukere, er
det synlige forskjeller og likheter. Som
hovedregel holder de enkelte landene fast
i sine favoritter når det gjelder foretrukne
betalingsmetoder. Vi ser det som et tegn
på at forbrukerne tross alt er vanedyr som
foretrekker det de kjenner til og har prøvd
før.
Dansker og nordmenn foretrekker i stor
grad fortsatt å betale med kort når de
handler på nettet. 33 prosent av svenskene vil også helst betale med kort, men
svenske forbrukere er likevel mer splittet
enn de danske og norske. I Sverige foretrekker 25 prosent av forbrukerne å betale
med faktura. Også i fjor sto faktura sterkt
blant svenskene.
Vi ser også at Finland er et fragmentert
land når det kommer til foretrukne
betalingsmetoder. Finnene foretrekker
primært å betale via nettbank og dernest
kort. Finland er også det landet der det
laveste antallet forbrukere ønsker å betale med apper. Mye tyder imidlertid på
at betaltingsapper vil vokse i popularitet
blant finnene, slik vi har sett i de andre
nordiske landene. Flere og flere av de andre nordiske forbrukere foretrekker nemlig
betalingsapper. I 2017 fikk MobilePay førsteplassen blant ni prosent av danskene.
I år er det 16 prosent. 10 prosent av svenskene foretrekker å betale med Swish, og
8 prosent av nordmenn foretrekker Vipps.
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33

Hvor mange foretrekker å slippe å skrive inn kortinformasjonen sin?

61%

Viktigste grunner til å avbryte kjøpet

Prisen på levering

Manglende tillit til nettbutikken
Norge

Norge

56 %

av nordmenn ønsker å
unngå å legge inn sine
kortopplysninger.

Sverige

17 %
Sverige

50 %
Danmark

14 %
Danmark

54 %
61 %

Finland

Finland

25 %

55 %

54 %
42 %

24 %
9%

Mangel på leveringsmåter

Registrering av personlige data tok for lang tid

Norge

Norge

20 %

23 %

Sverige

Sverige

32 %

24 %
Danmark

Danmark

17 %

15 %
Finland
NORGE

SVERIGE

Online shopping skal være enkelt og raskt.
Sånn tenker mange nordiske forbrukere, og
dette ser vi på flere måter. Ett av de stedene vi ser denne trenden, er når det kommer
til å oppgi kortinformasjon. Det generelle
bildet er at nordiske forbrukere ønsker å
unngå å skrive inn kortinformasjonen sin
når de foretar et kjøp på nettet. Nesten 61
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DANMARK

FINLAND

prosent av nordmenn ønsker å slippe å
måtte registrere kortinformasjonen sin, og
i Finland og Sverige gjelder dette for henholdsvis 55 og 54 prosent av forbrukerne.
Selv i Danmark, der forbrukerne er mest
villige til å oppgi kortinformasjon, er det
fortsatt 42 prosent som ønsker å slippe å
legge inn kortinformasjon.

Finland

20 %

Hvis vi ser på hvorfor de nordiske forbrukerne
vanligvis avbryter kjøp på nettet, ser vi at
det ofte handler om levering. Den viktigste
grunnen til at nordiske forbrukere avbryter et
kjøp er fordi totale prisen inkludert levering er
for dyr. For en nettbutikk er nøkkelen derfor å
være gjennomsiktig når det gjelder fraktkostnader, slik at forbrukeren ikke først oppdager

9%

den ekstra kostnaden ved utsjekking. Spesielt
norske og svenske forbrukere dropper å kjøpe
på nettet hvis registreringsprosessen tar for
lang tid. På dette punktet er budskapet at
nettbutikker må sørge for å gjøre e-handel så
enkelt som mulig for forbrukerne. Forbrukerne
handler på nettet nettopp fordi det er enklere.
Hvis det blir for vanskelig, gir de opp kjøpet.
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Norge

39%
MOMS

Sverige

€

20%

av dem som handler i
utenlandske nettbutikker,
har handlet på Amazon.com.

10%

abonnerer eller har
på et tidspunkt abonnert
på matkasser.

foretrekker å
betale med
faktura.

handler på
nettet fordi
det er lett å
sammenligne
priser.

$

velger bort utenlandske
nettbutikker på grunn av
usikkerhet om toll og moms.

11%

14%

FAKTURA

28%

49%
har handlet fra en
utenlandsk nettbutikk.

38%

har handlet via en app.

78
1234 56

4

3

7

5
8

71%
handler i utenlandske
nettbutikker på grunn av
billigere priser.

46%

6
9

12
11

910

42%

har abonnert på
TV-strømming.
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FANTASTISKE
TILBUD

1

678
45
123

_

2

1

Finland

handler via mobile enheter.

ville handle oftere hvis
de ikke skulle taste inn
kortinformasjon.
KORT
INGER
OPPLYSN

ALT
BET

Danmark

17%

abonnerer på
skjønnhetsprodukter.
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34

35

Så mange har handlet mobilt

60%

Hvorfor handler du i utlandet?

Lavere priser

Raskere levering

Norge

Norge

67 %

av nordmennen har
handlet på nettet fra sine
mobile enheter.

Sverige

5%
Sverige

61 %
Danmark

5%
Danmark

69 %
60 %

Finland

59 %

7%
Finland

71 %

54 %

8%

46 %
Unikt produkt / tjeneste

Produktet kan ikke kjøpes i mitt hjemland

Norge

Norge

28 %

40 %

Sverige

Sverige

27 %

44 %

Danmark

Danmark

18 %

42 %

Finland
NORGE

SVERIGE

DANMARK

Finland

13 %

FINLAND

39 %

Større utvalg

Nordiske forbrukere handler – ikke overraskende – stadig mer på nett via sine mobile
enheter. I Norge, Sverige og Danmark er det
mer enn halvparten av forbrukerne som har
handlet med smarttelefon eller nettbrett. Og
Finland følger tropp: 46 prosent av finnene
har handlet fra mobil. I fjor var det bare 40
prosent av finnene.
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Også handel på utenlandske nettbutikker er
populært. Nordiske forbrukere sier enstemmig at de særlig handler på utenlandske nettbutikker fordi prisene er lavere. Andre viktige
årsaker til utenlandsk e-handel er at utvalget
av produkter er større, og at utenlandske nettbutikker har produkter som nordiske forbrukere ikke kan kjøpe i hjemlandet.

Flere tilbakemeldinger på produktet og butikken

Norge

Norge

44 %
Sverige

5%
Sverige

32 %

4%

Danmark

Danmark

37 %
Finland

3%
Finland

40 %

4%
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TIPS & RÅD

Ønsker du å holde kundene dine fornøyd og oppnå suksess
med e-handel? Vi gir deg våre 5 beste tips om hvordan du kan
optimalisere nettbutikken din, gjøre livet litt enklere for
kundene og dermed oppnå bedre resultater.
Mobil først

Over halvparten av forbrukerne handler
med mobilt og stiller høye krav til den
enkelte mobile handleopplevelsen.
Det er derfor veldig viktig å mobiloptimalisere nettbutikken din. I tillegg
kommer Google fremover til å indeksere
mobile versjoner først i søkeresultatene.

Ta kampen
opp med utlandet

Det kan være vanskelig å konkurrer
med utenlandske nettbutikker på pris.
Budskapet er derfor å konkurrere med
god kundeservice og kreative produkter.
Tilby forbrukerne en kundeopplevelse
de ikke får med på kjøpet når de handler
på for eksempel Wish.
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Lagre kundenes
kortinformasjon

Gjør livet lettere for kundene dine ved å
velge en leverandør som gjør det mulig å
lagre kundenes kortinformasjon sikkert,
og i tråd med gjeldende sikkerhetskrav.
På den måten kan de raskt og enkelt
gjøre gjenkjøp. Vi vet at 61 prosent foretrekker å slippe å skrive inn sin kortinformasjon når de handler på nett.

Vær gjennomsiktig

Gjør det tydelig for kundene hva varens
samlede pris er. Kundene bør ikke
oppdage fraktkostnadene først ved
kassen. Den primære årsaken
til at forbrukerne avbryter
kjøp er nemlig at prisen
inkludert levering
er for dyrt.

Tenkt kreativt,
tenk abonnement

Forbrukerne er glad i å abonnementer
og mye tyder på at fenomenet bare blir
større i fremtiden. 48 prosent har eller
har hatt et abonnement på strømmeTV, mens 10 prosent har abonnert på
matkasser. Vær kreativ og ri på abonnementsbølgen.
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