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Nordisk e-handel för 40,5 miljarder 
SEK under andra kvartalet 
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E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade för 40,5 miljarder 
SEK, vilket motsvarar en tydlig ökning jämfört med andra kvartalet förra året (23 procent). 
Särskilt starkt utvecklades inrikeshandeln. Andelen som e-handlar från utlandet minskar dock 
något i de flesta länderna.  

Även från PostNords perspektiv fortsätter e-handeln att utvecklas starkt. Cirka en tredjedel av de 
nya avtal vi tecknar är inom det kraftigt växande e-handelssegmentet. Våra e-handelsrelaterade 
B2C-paketvolymer ökade med 17 procent under kvartalet. 

I denna rapport undersöker vi ”Vägen till e-handelsköpet” för andra gången. Det är tydligt att de 
nordiska konsumenterna har höga förväntningar på processen kring ett e-handelsköp. Det gäller 
inte minst leveranser – nordborna tycker idag att det är nästan lika viktigt med tydlig information 
om hur och när en produkt ska levereras som bra och tydlig information om själva produkten. 

Vi på PostNord följer e-handelns utveckling med stort intresse. De nordiska konsumenterna  
e-handlar mer och mer, samtidigt som de ställer höga krav. För oss är det tydligt att lyhördhet 
inför deras önskemål är nyckeln till att lyckas med sitt e-handelserbjudande. 

Håkan Ericsson 
VD och koncernchef PostNord 

FÖRORD 



Om E-handel i Norden 
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PostNord följer från och med det första kvartalet 2014 den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje kvartal. 
Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för.  
 

E-handel i Norden publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsumentundersökning genomförd i Sverige, 
Danmark, Norge och Finland med närmare 5 000 respondenter.  
 

E-handel definieras i E-handel i Norden som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe 
eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.  
 

Det innebär att följande inte definieras som e-handel i denna rapport: 
 

 Köp i butik som först har bokats via internet 
 Försäljning av tjänster (exempelvis resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet 
 Försäljning via internet mellan företag  
 Försäljning via internet mellan privatpersoner  

 

Konsumentundersökningen genomfördes i juli 2015 med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldrarna 18-79 i 
respektive land. Undersökningen genomfördes med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Sammanlagt deltog 1 122 
respondenter i Sverige, 1 205 respondenter i Danmark, 1 191 respondenter i Norge och 1 175 respondenter i Finland.  
 

Då det är en webbundersökning är resultaten representativa för den andel av befolkningen som har tillgång till internet.  
I de fall uppskattningar redovisas som gällande för hela befolkningen har resultaten räknats om utifrån 
internetpenetrationen på respektive marknad. 
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E-handelns utveckling 

Nordisk e-handel för 40,5 miljarder 
under Q2 2015 
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Nordborna e-handlade för sammanlagt 40,5 
miljarder under det andra kvartalet 2015. Det 
var en väsentlig ökning på cirka 7,6 miljarder, 
eller 23 procent, jämfört med samma kvartal 
i fjol. Särskilt starkt utvecklades inrikes-
handeln, med 6,7 miljarder, eller 29 procent. 

Av den totala e-handeln utgör cirka 10,5 
miljarder handel från sajter konsumenterna 
bedömer som utländska. Det motsvarar en 
ökning på knappt tio procent jämfört med 
året innan. 

 

E-HANDELN ÖKAR KRAFTIGT Värdet av nordiska konsumenters e-handel  
under andra kvartalet (miljarder SEK) 

(+6,7) 

(+0,9) 

* E-handel i hemlandet bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har konsumerat  
totalt under perioden minus hur stort värde de bedömer de har e-handlat för från utländska sajter.   
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Q2 2014 



E-handelns utveckling 

Norrmännen e-handlar mest 

KONSUMENTER SOM E-HANDLAT Allt fler konsumenter e-handlar regelbundet. Både andelen och 
antalet som handlade på nätet under andra kvartalet ökade 
jämfört med förra året. Särskilt tydlig var utvecklingen i Finland, 
där andelen som e-handlade ökade med hela 10 procentenheter.  

Jämfört med första kvartalet i år tog Norge ett stort kliv framåt, 
medan Danmark backade något. Norrmännen återerövrar 
därmed förstaplatsen som det mest e-handlande folket.  

Q2 2015: 3 010 000 
(Q2 2014: 2 633 000) 

Q2 2015: 2 816 000 
(Q2 2014: 2 553 000) 

Q2 2015: 5 037 000 
(Q2 2014: 4 642 000) 

Q2 2015: 2 757 000 
(Q2 2014: 2 130 000) 

Andel konsumenter som e-handlat under kvartalet 
Bas: Samtliga 
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E-handelns utveckling 

Mobilhandeln växer stadigt 
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E-handel i mobiltelefonen är på stark frammarsch i hela Norden. Flertalet e-handelsköp sker fortfarande från 
datorer, och även andelen köp från surfplattor ökar, men mobiltelefonen är plattformen som växer kraftigast.  

Jämfört med förra året ökade andelen av nordborna som har e-handlat från mobilen med 7 procentenheter, 
från 9 till 16 procent. Särskilt stark var utvecklingen i Sverige, där andelen ökade med hela 9 procentenheter, 
från 11 till 20 procent.  

Andelen som e-handlar från mobilen är idag överlägset störst i Sverige och Norge.  

SHOPPING I MOBILTELEFONEN 

Andel som e-handlade varor med sin mobiltelefon  
Bas: Har e-handlat under kvartalet 



Bas: Har e-handlat under 
kvartalet 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Kläder/skor 41% 41% 40% 40% 42% 

Media* 36% 40% 31% 36% 35% 

Hemelektronik** 29% 27% 28% 31% 33% 

Skönhet/hälsa 25% 30% 22% 26% 19% 

Sport/fritid  16% 13% 17% 17% 17% 

Bil/båt/MC  8% 8% 7% 9% 9% 

Barn/leksaker 8% 10% 9% 6% 6% 

E-handelns utveckling 

Kläder/skor populärast i alla länder 
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Nordborna har tydliga och snarlika 
preferenser när det gäller vilka 
varor som e-handlas. Kläder/skor, 
media och hemelektronik är de 
populäraste varukategorierna. I 
samtliga länder toppas listan av 
kläder/skor.  

Även skönhet/hälsa är en populär 
kategori på samtliga marknader, 
men särskilt i Sverige, där den 
ligger på tredjeplats.  

TYDLIG TOPPLISTA Vilka typer av varor har du handlat på internet de senaste  
tre månaderna? 

* Inkluderar bl.a. böcker, CD-skivor och filmer. 
** Inkluderar bl.a. datorer och datortillbehör, mobiltelefoner samt ljud och bild-produkter. 
 
På grund av förändringar i hur frågan redovisas saknas jämförelsesiffror för Q2 2014. 
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Andelen som e-handlade från utlandet 
minskade något på de flesta av 
marknaderna jämfört med samma period i 
fjol. Allra tydligast minskar andelen i Norge, 
som dock fortfarande innehar förstaplatsen 
som det land där flest e-handlar från 
utlandet. 

I Sverige låg andelen stadigt, medan den i 
Danmark endast backade med en 
procentenhet. 

 

E-handelns utveckling 

Utrikeshandel vanligast i Norge  
och Finland 
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E-HANDEL FRÅN UTLANDET Andel som e-handlade varor från utlandet 
Bas: Har e-handlat under kvartalet 



Bas: Har e-handlat från 
utlandet under kvartalet 

Sverige Danmark Norge Finland 

Storbritannien 40% (40) 56% (53) 39% (43) 27% (34) 

Tyskland 32% (27) 35% (34) 26% (30) 

USA 25% (29) 14% (13) 35% (42) 15% (18) 

Kina 22% (25) 17% (9) 33% (27) 16% (18) 

Danmark 5% (9)   13% (13) 

Sverige   13% (12) 20% (17) 20% (20) 

Bas: Har e-handlat från 
utlandet under kvartalet 

Sverige Danmark Norge Finland 

Sverige   13% (12) 20% (17) 20% (20) 

Danmark 5% (9)   13% (13) 3% (3) 

Norge 0% (2) 1% (1)   1% (2) 

Finland 2% (1) 0% (0) 0% (1)   

E-handelns utveckling 

Storbritannien alla nordbors favorit 
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Nordbor i alla länder e-handlar 
fortsatt helst från Storbritannien. 
Andelen som e-handlat därifrån 
minskade dock något i Norge och 
Finland. 

Svenska och norska konsumenter 
e-handlar fortfarande gärna från 
USA, men överlag minskar 
andelen nordiska köp därifrån. 

E-handeln från Kina ökar i 
Danmark och Norge, men backar 
något i Sverige och Finland.  

När nordborna e-handlar från 
varandra är det fortfarande 
Sverige som är överlägset mest 
populärt.  

E-HANDEL FRÅN UTLANDET Från vilka länder har du e-handlat varor det senaste kvartalet? 
Topp 5 

Topp 5 övriga Norden 

Jämförelsesiffror från Q2 2014 inom parentes.  
Att ett fält är blockerat betyder att svaralternativet ej är applicerbart. 

Jämförelsesiffror från Q2 2014 inom parentes. 
Att ett fält är blockerat betyder att svarsalternativet antingen är utanför Topp 5 eller ej applicerbart. 



E-handelns utveckling 

Kläder/skor dominerar utrikesköpen 
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Kläder/skor är den överlägset mest 
populära varukategorin när 
nordiska konsumenter e-handlar 
från utlandet. Särskilt dominerande 
är denna varukategori i Sverige och 
Finland.  

I samtliga länder är de största 
kategorierna kläder/skor, 
hemelektronik och media. I Norge 
e-handlar man även gärna 
skönhet/hälsa från utlandet, medan 
man i Finland och Danmark hellre 
handlar varor i kategorin 
sport/fritid. 

E-HANDEL FRÅN UTLANDET Vilka typer av varor har du e-handlat från utlandet de senaste  
tre månaderna? 

Bas: Har e-handlat från 
utlandet under kvartalet 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Kläder/skor 35% 34% 28% 39% 42% 

Hemelektronik* 19% 16% 19% 22% 22% 

Media** 18% 15% 24% 22% 15% 

Skönhet/hälsa 13% 11% 12% 20% 11% 

Sport/fritid  13% 11% 17% 9% 15% 

Bil/båt/MC  7% 10% 5% 6% 7% 

Barn/leksaker 5% 5% 6% 4% 3% 

* Inkluderar bl.a. datorer och datortillbehör, mobiltelefoner samt ljud och bild-produkter 
** Inkluderar bl.a. böcker, CD-skivor och filmer  
 
På grund av förändringar i hur frågan redovisas saknas jämförelsesiffror för Q2 2014. 
 



E-handelns utveckling 

Omnikanal fortsatt viktigt 
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Andel som de senaste tre månaderna först 
tittat på/provat en vara i butik för att sedan 
köpa den på internet 

Andel som någon gång de senaste tre 
månaderna först gjort research kring en vara 
på internet för att sedan köpa den i butik 

Bas: Har e-handlat under kvartalet Bas: Har e-handlat under kvartalet 
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Andelen nordiska konsumenter som någon gång 
tittat på en vara i butik för att sedan köpa den på 
nätet är i nivå med andra kvartalet 2014.  

Att denna typ av konsumtionsmönster håller i sig 
gör att det är viktigt för företag att synas i många 
olika kanaler och medier.  

Bland de svenska och norska konsumenterna 
anger fler än hälften av de som e-handlat att de 
innan köpet gjort research på nätet. 



Tema: Vägen till e-handelsköpet 
Q2 2015 



Bas: Har e-handlat under 
kvartalet 

Sverige Danmark Norge Finland 

Gjorde research i fysisk butik  11% 8% 10% 9% 

Använde Google eller annan 
sökmotor 

49% 49% 48% 56% 

Gjorde research på andra 
webbutiker 

30% 27% 37% 33% 

Besökte jämförelsesajter 30% 26% 24% 20% 

Tog del av kundomdömen på 
internet 

23% 12% 27% 17% 

Talade med vänner och 
bekanta   

14% 14% 16% 14% 

Tog del av tips och råd i 
sociala medier 

4% 3% 5% 2% 

Bläddrade i fysiska 
kundkataloger och/eller 
kundtidningar 

7% 5% 8% 19% 

Tema: Vägen till e-handelsköpet 

Vägen till köp går ofta genom Google 
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I alla länder är det vanligast att 
på olika sätt utvärdera ett 
eventuellt e-handelsköp genom 
onlineresearch. Oftast använder 
konsumenterna Google eller andra 
sökmotorer, men det är även 
vanligt att göra research via 
jämförelsesajter, andra 
webbutiker eller kundomdömen. 

Överlag ser preferenserna snarlika 
ut i de olika länderna. Ett tydligt 
undantag är dock Finland, där det 
är vanligt att konsumenterna 
bläddrar i fysiska kataloger eller 
kundtidningar innan de genomför 
ett e-handelsköp.  

ONLINERESEARCH VANLIGT Tänk tillbaka på ditt senaste e-handelsköp. Vad av 
nedanstående gjorde du innan du bestämde vilken webbutik 
du skulle handla varan ifrån?  



Bas: Har e-handlat under 
kvartalet 

Sverige Danmark Norge Finland 

Jämförelsesajter 68% 61% 60% 49% 

Google/sökmotorer 82% 82% 73% 75% 

Vänner och bekanta 63% 70% 50% 49% 

Nyhetsbrev via e-mail 28% 34% 31% 30% 

Nyhetsbrev via SMS 10% 7% 7% 6% 

Produktkatalog/kundtidning/ 
erbjudande i brevlådan 

38% 43% 31% 45% 

Annonser/reklam i sociala 
medier 

16% 18% 21% 17% 

Information/rekommen-
dationer i sociala medier 

24% 25% 26% 21% 

Annonser/reklam på internet 18% 22% 21% 21% 

Annonser/reklam i tidningar 31% 33% 28% 42% 

Annonser/reklam i TV eller 
radio 

15% 24% 20% 29% 

Besök i fysisk butik 62% 71% 54% 63% 

Tema: Vägen till e-handelsköpet 

Fysiska butiker en viktig 
informationskälla för många 
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I samtliga länder anser 
konsumenterna att Google och 
andra sökmotorer är de viktigaste 
informationskällorna. Därefter 
innehåller topp fem-listan i 
samtliga länder samma källor, men 
i varierande inbördes ordning.  

I Danmark och Finland tycker 
konsumenterna exempelvis att det 
är näst viktigast med besök i 
fysiska butiker, medan man i 
Sverige och Norge i andra hand 
vänder sig till jämförelsesajter. 
Vänner och bekanta är den tredje 
viktigaste källan för de flesta 
länderna. 

SÖKMOTORER I TOPP Hur viktiga är följande källor när du ska handla en vara på 
nätet? (andel som svarat ”mycket viktigt” eller ”viktigt”) 



Bas: Har e-handlat under 
kvartalet 

Sverige Danmark Norge Finland 

SMS 10% 2% 5% 8% 

Internet (via banners, popup-
fönster eller dylikt) 

16% 21% 26% 15% 

E-post 45% 32% 50% 52% 

Brevlådan/postlådan 19% 16% 12% 28% 

Fysisk tidning 18% 17% 16% 27% 

Radio 2% 6% 6% 9% 

TV 10% 19% 13% 16% 

Sociala medier 14% 16% 21% 18% 

Tema: Vägen till e-handelsköpet 

E-post den effektivaste kanalen 
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Ett e-handelsföretag som vill locka 
nordiska konsumenter bör i första 
hand satsa på kommunikation via  
e-post. Enligt nordborna är det 
nämligen den överlägset bästa 
kanalen för att få dem att besöka 
en webbutik. 

I Sverige och Finland är även 
fysisk information i brevlådan 
särskilt effektivt. Danskarna och 
norrmännen föredrar att i andra 
hand ta emot kommunikation via 
andra kanaler online, t.ex. 
banners eller popup-fönster.  

KOMMUNIKATIONSKANALER Om företag har erbjudanden som de vill att du ska ta del av i 
deras webbutik, vilket/vilka är de bästa kanalerna för att få 
dig att besöka webbutiken? 



Bas: Har e-handlat under kvartalet Norden 

Att det tydligt framgår vad totalpriset blir 93% 

Bra och tydlig information om produkter 95% 

Lätt att navigera på sajten 91% 

Bra sökfunktion på sajten 88% 

Bra och tydlig information om företaget 76% 

Att det tydligt framgår hur jag kontaktar kundservice 82% 

Lägsta pris 85% 

Att det är ett företag/varumärke jag känner till 67% 

Att inte behöva registrera mig/bli medlem 76% 

Tema: Vägen till e-handelsköpet 

Höga förväntningar på  
e-handelserbjudandet 
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Nordborna ställer höga krav på de 
flesta av egenskaperna hos ett  
e-handelserbjudande. Det är 
särskilt viktigt att webbutiken är 
lätt att navigera och innehåller 
tydlig information om priser och 
produkter. 

Kännedom om företaget eller 
varumärket anses relativt sett 
minst betydelsefullt. Trots detta 
uppger nästan sju av tio att detta 
är viktigt, vilket illustrerar de höga 
förväntningar nordiska 
konsumenter idag har när de 
handlar på nätet. 

VIKTIGT ATT VARA TYDLIG Hur viktiga är följande egenskaper när du ska handla en vara 
på nätet? (andel som svarat ”mycket viktigt” eller ”viktigt”) 



Bas: Har e-handlat under kvartalet Norden 

Att leveransen är snabb (1-2 dagar) 71% 

Att få tydligt besked om när varan ska levereras 91% 

Att få tydligt besked om hur varan ska levereras 92% 

Att det är fraktfritt 73% 

Att det är tydlig information om returrutiner 89% 

Att jag kan välja hur och var jag ska få varan levererad 87% 

Att jag får välja logistikaktör som ska leverera varan 55% 

Tema: Vägen till e-handelsköpet 

Viktigt med tydlighet kring leveranser 
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Över 90 procent av de nordiska 
konsumenterna anser att det är 
viktigt med tydliga besked om 
när och hur en e-handlad vara 
ska levereras. Nästan lika många 
anser att det är viktigt med tydlig 
information om returrutiner, samt 
att man kan välja hur och var en 
vara ska levereras. 

Över hälften av nordborna tycker 
att det är mycket viktigt eller 
viktigt att själv få välja vilken 
logistikaktör som ska leverera 
varan.  

FÖRVÄNTNINGAR PÅ 
LEVERANSPROCESSEN 

Hur viktiga är följande egenskaper när du ska handla en vara 
på nätet? (andel som svarat ”mycket viktigt” eller ”viktigt”) 



Tema: Vägen till e-handelsköpet 

Krav på medlemskap avskräcker 

Krav på medlemskap är den vanligaste orsaken till att nordborna avbryter sina e-handelsköp i förväg. Andra 
vanliga anledningar är att det tillkommer oförutsedda fraktkostnader eller att det inte går att betala på det 
sätt som önskas. 

Bland de mer ovanliga anledningarna angav fyra procent att de avbröt sitt senaste köp för att de inte litade 
på betalningssystemet. Endast två procent angav att leveranstiden var för lång. 

SKÄL TILL AVBRUTET KÖP 
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Senaste gången du avbröt ett köp på internet – vad berodde det på? 
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Det var för lång leveranstid 

Jag litade inte på betalningssystemet 

Jag blev upptagen med annat 

Tekniska problem 

Jag kom på att jag inte behövde produkten 

Det blev för dyrt 

Det gick inte att betala på det sätt jag föredrar 

Det tillkom kostnader för frakt som jag inte fått information om 

Jag var tvungen att registrera mig/bli medlem 

Bas: Har e-handlat under kvartalet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om E-handel 

i Norden kontakta: 

  

Arne Andersson, e-handelsexpert 

PostNord, tel. 0730-790 552 

  

PostNords presstelefon 

tel. 010-436 10 10 


