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Nordisk e-handel for 40,5 mia.  
SEK i 2. kvartal 
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E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia. SEK 
på nettet, hvilket er en markant stigning i forhold til 2. kvartal året før (23 pct.). Særligt udviklede 
indenrigshandlen sig hurtigt. Andelen af nordiske forbrugere, der køber varer fra udlandet via 
nettet, er dog faldet i de fleste lande.  

Også fra PostNords perspektiv fortsætter e-handlen med at udvikle sig mærkbart. Ca. en tredjedel 
af de nye aftaler, vi indgår, befinder sig inden for det kraftigt stigende e-handelssegment. Vores  
e-handelsrelaterede B2C-pakkemængder steg med 17 pct. i kvartalet. 

I denne rapport undersøger vi for anden gang "Vejen til e-handelskøbet". Det er tydeligt, at de 
nordiske forbrugere har høje forventninger til processen omkring et e-handelskøb. Det gælder 
ikke mindst leveringen – de nordiske forbrugere synes i dag, at det er næsten lige så vigtigt med 
tydelig information om, hvordan og hvornår et produkt leveres, som god og tydelig information 
om selve produktet. 

Vi hos PostNord følger e-handlens udvikling med stor interesse. De nordiske forbrugere handler 
mere og mere på internettet, samtidig med at de stiller høje krav. For os er det tydeligt, at 
lydhørhed over for kundernes ønsker er nøglen til at få succes med sine tjenester på  
e-handelsområdet. 

Håkan Ericsson 
Administrerende direktør og koncernchef, PostNord 

FORORD 



Om e-handel i Norden 
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Fra og med 1. kvartal 2014 følger PostNord den nordiske udvikling inden for e-handel hvert kvartal. Undersøgelsen er 
baseret på forbrugernes vurdering af, hvor meget de har købt via internettet.  
 

E-handel i Norden udgives en gang i kvartalet og bygger på en forbrugerundersøgelse foretaget i Danmark, Sverige, 
Norge og Finland med omkring 5.000 respondenter.  
 

E-handel defineres i e-handel i Norden som salg af varer via internettet, hvor varerne leveres hjem til forbrugeren, til et 
udleveringssted eller afhentes i en butik, på et lager eller i et udleveringslokale af forbrugeren.  
 

Det vil sige, at følgende ikke defineres som e-handel i denne rapport: 
 

 Køb i butik, som først er booket via internettet 
 Salg af tjenesteydelser (f.eks. rejser, hotelophold og koncertbilletter), som sker via internettet 
 Internetsalg mellem virksomheder  
 Internetsalg mellem privatpersoner  

 

Forbrugerundersøgelsen blev gennemført i juli 2015 med et repræsentativt udvalg af landenes befolkning i alderen 18-79 
år. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af TNS SIFO's internetpanel. Der deltog i alt 1.122 respondenter i Sverige, 
1.205 respondenter i Danmark, 1.191 respondenter i Norge og 1.175 respondenter i Finland.  
 

Da der er tale om en internetundersøgelse, er resultaterne repræsentative for den del af befolkningen, der har adgang til 
internettet.  
Hvor der er tale om estimater for hele befolkningen, er resultaterne omregnet på grundlag af internetpenetrationen på 
det pågældende marked. 
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Forbrugerne i de nordiske lande 
handlede sammenlagt på internettet 
for 40,5 mia. i 2. kvartal 2015. Det er 
en væsentlig stigning på ca. 7,6 mia. 
SEK eller 23 pct. i forhold til samme 
kvartal i fjor. Særligt indenrigshandlen 
udviklede sig, med 6,7 mia., eller 29 
pct. 
Af den samlede e-handel udgør ca. 
10,5 mia. handel fra hjemmesider, som 
forbrugerne betragter som 
udenlandske. Det er en stigning på 
knap 10 pct. i forhold til året før. 
 

E-HANDLEN VOKSER MARKANT 

(+6,7) 

(+0,9) 

* E-handel i hjemlandet bygger på forbrugernes vurdering af, hvor meget de har købt i alt i perioden fratrukket det,  
de mener, de har købt på udenlandske hjemmesider.   
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Værdien af nordiske forbrugeres  
e-handel i 2. kvartal (mia. SEK) 



E-handlens udvikling 

Nordmændene handler mest på 
internettet 
FORBRUGERE, DER KØBTE  
VARER PÅ NETTET 

Flere og flere forbrugere handler regelmæssigt på nettet. Både 
andelen og antallet, som handlede via nettet i 2. kvartal, steg i 
forhold til forrige år. Særligt tydeligt var udviklingen i Finland, 
hvor den andel, der handlede på nettet, steg med hele 10 
procentpoint.  
Sammenlignet med 1. kvartal i år tog Norge et stort skridt 
fremad, mens Danmark faldt noget. Nordmændene generobrer 
dermed førstepladsen som det folk, der køber mest på nettet.  

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 af forbrugere, der købte varer  
på nettet i kvartalet 
Grundlag: Alle 
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E-handlens udvikling 

Mobilhandlen øges stadig 
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E-handel på mobiltelefonen er på stærk fremmarch i hele Norden. De fleste e-handelskøb sker fortsat fra 
computere, og også andelen af køb fra tablets øges, men mobiltelefonen er den platform, der stiger hurtigst.  
I forhold til forrige år steg andelen af nordiske forbrugere, som har købt på mobilen med 7 procentpoint, fra 9 
til 16 pct. Særligt stærk var udviklingen i Sverige, hvor andelen tog til med hele 9 procentpoint, fra 11 til 20 
pct.  
Samlet set er det Sverige og Norge, der har den største andel af køb fra mobilen i dag.  

SHOPPING PÅ MOBILTELEFONEN 

Andel, der købte varer på nettet  
med deres mobiltelefon  

Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet 



Grundlag: Har handlet på 
nettet i kvartalet 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Tøj/sko 41% 41% 40% 40% 42% 

Medier* 36% 40% 31% 36% 35% 

Forbrugerelektronik** 29% 27% 28% 31% 33% 

Skønhed/sundhed 25% 30% 22% 26% 19% 

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

Bil/båd/MC  8% 8% 7% 9% 9% 

Børn/legetøj 8% 10% 9% 6% 6% 

E-handlens udvikling 

Tøj/sko er mest populært i alle lande 
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De nordiske forbrugere har 
tydelige og enslydende 
præferencer, når man ser på, 
hvilke varer der købes på 
nettet. Tøj/sko, medier og 
forbrugerelektronik er de mest 
populære varekategorier. I 
samtlige lande toppes listen af 
tøj/sko.  
Også skønhed/sundhed er en 
populær kategori på alle 
markeder, men især i Sverige, 
hvor den ligger på tredjepladsen.  

TYDELIG TOPLISTE Hvilke typer varer har du købt på internettet de seneste tre 
måneder? 

* Omfatter bl.a. bøger, CD'er og film. 
** Omfatter bl.a. computere og computertilbehør, mobiltelefoner samt lyd- og billedprodukter. 
 
På grund af ændrede spørgsmål mangler sammenligningstal for 2. kvartal 2014. 
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Den andel, der købte varer fra udlandet på 
nettet faldt noget på de fleste markeder i 
forhold til samme periode i fjor. Mest 
tydeligt faldt andelen i Norge, der dog 
fortsat fastholder førstepladsen som det 
land, hvor flest handler varer fra udlandet 
på nettet. 
I Sverige lå andelen stabilt, mens den i 
Danmark blot faldt med en procentpoint. 
 

E-handlens udvikling 

Det er mest almindeligt i  Norge 
og Finland at købe i udlandet 

E-HANDEL I UDLANDET Andel, der købte varer i udlandet via nettet 

Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet 
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Grundlag: Har købt varer på 
nettet fra udlandet i 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) 

Grundlag: Har købt varer på 
nettet fra udlandet i 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-handlens udvikling 

Storbritannien alle nordboeres favorit 
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Nordboere i alle lande handler 
fortsat mest i Storbritannien, når 
de køber via nettet. Andelen faldt 
dog noget i Norge og Finland. 
Svenske og norske internet-
forbrugere handler fortsat gerne i 
USA, men generelt falder 
andelen af nordiske køb herfra. 
Nethandlen fra Kina stiger i 
Danmark og Norge, men falder 
noget i Sverige og Finland.  
Når de nordiske forbrugere køber 
varer fra hinanden, er det fortsat 
Sverige, som generelt er mest 
populært.  

E-HANDEL I UDLANDET Top 5 Hvilke lande har du købt varer fra via nettet det sidste 
kvartal?  

Top 5 Resten af Norden 

Sammenligningstal fra 2. kvartal 2014 i parentes.  
Når et felt er blokeret, betyder det, at svarmulighederne ikke er relevante. 

Sammenligningstal fra 2. kvartal 2014 i parentes. 
Når et felt er blokeret, betyder det, at svarmulighederne enten ligger uden for top 5 eller ikke er relevante. 



E-handlens udvikling 

Tøj/sko dominerer køb fra udlandet 
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Tøj/sko er generelt den mest 
populære varekategori, når 
nordiske forbrugere handler i 
udlandet via nettet. Særligt 
dominerende er denne varekategori 
i Sverige og Finland.  
I samtlige lande er de største 
kategorier tøj/sko, forbruger-
elektronik og medier. I Norge 
handler man også gerne 
skønhed/sundhed i udlandet via 
nettet, mens man i Finland og 
Danmark hellere handler varer i 
kategorien sport/fritid. 

E-HANDEL I UDLANDET Hvilke typer varer har du købt i udlandet via nettet de 
seneste tre måneder? 

Grundlag: Har købt varer på 
nettet fra udlandet i kvartalet 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Tøj/sko 35% 34% 28% 39% 42% 

Forbrugerelektronik* 19% 16% 19% 22% 22% 

Medier** 18% 15% 24% 22% 15% 

Skønhed/sundhed 13% 11% 12% 20% 11% 

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

Bil/båd/MC  7% 10% 5% 6% 7% 

Børn/legetøj 5% 5% 6% 4% 3% 

* Omfatter bl.a. computere og computertilbehør, mobiltelefoner samt lyd- og billedprodukter 
** Omfatter bl.a. bøger, CD'er og film  
 
På grund af ændrede spørgsmål mangler sammenligningstal for 2. kvartal 2014. 
 



E-handlens udvikling 

Omnichannel fortsat stor betydning 
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Andel, som de seneste tre måneder først har 
set på/prøvet en vare i en butik og derefter 
har købt den på internettet 

Andel, som de seneste tre måneder først har 
undersøgt en vare på internettet og derefter 
har købt den i en butik 

Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet 

11% 

15% 

8% 

11% 

9% 
12% 

15% 

11% 
10% 

8% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Q2 2015 

Q2 2014 

48% 

54% 

41% 

50% 48% 

49% 
51% 

42% 

53% 

47% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Norden Sverige Danmark Norge Finland 

Q2 2015 

Q2 2014 

Andelen af nordiske forbrugere, som har set på en 
vare i en butik for derefter at købe den på nettet, 
er på niveau med 2. kvartal 2014.  
At denne type forbrugermønster fortsætter, gør, at 
det er vigtigt for virksomheder at være synlige på 
mange forskellige kanaler og medier.  

Blandt de svenske og norske forbrugere angiver 
flere end halvdelen af dem som køber på nettet, at 
de inden købet har researchet på nettet. 



Tema: Vejen til e-handelskøbet 
Q2 2015 



Grundlag: Har handlet på nettet 
i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland 

Researchede i fysiske butikker  11% 8% 10% 9% 

Anvendte Google eller en 
anden søgemaskine 49% 49% 48% 56% 

Researchede via andre 
webshops 30% 27% 37% 33% 

Besøgte sammenligningssider 30% 26% 24% 20% 

Anvendte kundeanbefalinger 
på internettet 23% 12% 27% 17% 

Talte med venner og bekendte   14% 14% 16% 14% 

Anvendte tips og råd på sociale 
medier 4% 3% 5% 2% 

Bladrede i fysiske kunde-
kataloger og/eller 
reklameaviser 

7% 5% 8% 19% 

Tema: Vejen til e-handelskøbet 

Vejen til køb går ofte gennem Google 
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I alle lande er det mest 
almindeligt at vurdere et 
eventuelt internetkøb på forskellig 
måde via onlineresearch. Oftest 
anvender forbrugerne Google eller 
andre søgemaskiner, men det er 
også almindeligt at foretage 
research via sammenligningssider, 
andre webshops eller 
kundeanbefalinger. 
Generelt ser præferencerne ens 
ud i de forskellige lande. En 
markant undtagelse er dog 
Finland, hvor det er almindeligt, 
at forbrugerne bladrer i fysiske 
kataloger eller reklameaviser, før 
de gennemfører et internetkøb.  

ONLINERESEARCH  
ALMINDELIGT 

Tænk tilbage på dit seneste køb på nettet. Hvad gjorde du, 
før du bestemte dig for, hvilken webbutik du skulle handle 
varer fra?  



Grundlag: Har handlet på nettet 
i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland 

Sammenligningssider 68% 61% 60% 49% 

Google/søgemaskiner 82% 82% 73% 75% 

Venner og bekendte 63% 70% 50% 49% 

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

Nyhedsbrev via sms 10% 7% 7% 6% 

Produktkatalog/kundemagasin/
tilbudsavis i postkassen 38% 43% 31% 45% 

Annoncer/reklamer på sociale 
medier 16% 18% 21% 17% 

Information/anbefalinger på 

sociale medier 
24% 25% 26% 21% 

Annoncer/reklamer på 
internettet 18% 22% 21% 21% 

Annoncer/reklamer i aviser 31% 33% 28% 42% 

Annoncer/reklamer i tv eller 
radio 15% 24% 20% 29% 

Besøg i fysisk butik 62% 71% 54% 63% 

Tema: Vejen til e-handelskøbet 

Fysiske butikker er vigtig 
informationskilde for mange 
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I samtlige lande anser forbrugerne 
Google og andre søgemaskiner 
som de vigtigste informations-
kilder. Derefter indeholder top 
fem-listen i samtlige lande de 
samme kilder, men i varierende 
indbyrdes rækkefølge.  
I Danmark og Finland synes 
forbrugerne eksempelvis, at det er 
næstvigtigst med besøg i fysiske 
butikker, mens man i Sverige og 
Norge i anden omgang vender sig 
mod sammenligningssider. Venner 
og bekendte er den tredje 
vigtigste kilde for de fleste lande. 

SØGEMASKINER LIGGER I TOP Hvor vigtige er følgende kilder, når du vil købe en vare på 
nettet? (andel, der svarede "meget vigtig" eller "vigtig") 



Grundlag: Har handlet på nettet 
i kvartalet Sverige Danmark Norge Finland 

SMS 10% 2% 5% 8% 

Internet (via bannere, popup-
vinduer eller lign.) 16% 21% 26% 15% 

E-mail 45% 32% 50% 52% 

Brevkassen/postkassen 19% 16% 12% 28% 

Fysisk avis 18% 17% 16% 27% 

Radio  2% 6% 6% 9% 

Tv 10% 19% 13% 16% 

Sociale medier 14% 16% 21% 18% 

Tema: Vejen til e-handelskøbet 

E-mail den mest effektive kanal 
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En e-handelsvirksomhed, som vil 
lokke nordiske forbrugere til, bør i 
første omgang satse på 
kommunikation via e-mail. Ifølge 
de nordiske forbrugere er det 
nemlig generelt den bedste kanal 
for at få dem til at besøg en 
webshop. 
I Sverige og Finland er også fysisk 
information i postkassen særdeles 
effektiv. Danskerne og 
nordmændene foretrækker i 
anden omgang at tage imod 
kommunikation via andre online-
kanaler, f.eks. bannere eller 
popup-vinduer.  

KOMMUNIKATIONSKANALER Hvis en virksomhed har tilbud, som de gerne vil have dig til 
at interessere dig for i deres webshop, hvilken/hvilke er 
de(n) bedste kilde(r) for at få dig til at besøge webshoppen? 



Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet Norden 

At det tydeligt fremgår, hvad den samlede pris bliver 93% 

God og tydelig information om produkter 95% 

Let at navigere på hjemmesiden 91% 

God søgefunktion på hjemmesiden 88% 

God og tydelig information om virksomheden 76% 

At det tydeligt fremgår, hvordan jeg kontakter kundeservice 82% 

Laveste pris 85% 

At det er en virksomhed/et varemærke, jeg kender 67% 

At jeg ikke behøver at registrere mig/blive medlem 76% 

Tema: Vejen til e-handelskøbet 

Høje forventninger til 
e-handelsudbuddet 
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De nordiske forbrugere stiller høje 
krav hvad angår de fleste 
egenskaber hos en  
e-handelsvirksomhed. Det er især 
vigtigt, at webshoppen er let at 
navigere i og indeholder tydelig 
information om priser og produkter. 
Kendskab til virksomheden eller 
varemærket er det, der relativt set 
har mindst betydning. Til trods 
herfor opgiver næsten syv ud af ti, 
at dette er vigtigt, hvilket illustrerer 
de høje forventninger som nordiske 
forbrugere i dag har, når de handler 
på nettet. 

VIGTIGT AT VÆRE TYDELIG Hvor vigtige er følgende egenskaber, når du vil købe en vare 
på nettet? (andel, der svarede "meget vigtig" eller "vigtig") 



Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet Norden 

At leveringen er hurtig (1-2 dage) 71% 

At få tydelig besked om hvornår varen leveres 91% 

At få tydelig besked om hvordan varen leveres 92% 

At det er fragtfrit 73% 

At der er tydelig information om returprocedurer 89% 

At jeg kan vælge, hvordan og hvor jeg får varen leveret 87% 

At jeg kan vælge den logistikaktør, der skal levere varen 55% 

Tema: Vejen til e-handelskøbet 

Vigtigt med tydelighed omkring 
levering 
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Over 90 pct. af de nordiske 
forbrugere mener, at det er 
vigtigt med tydelig besked om, 
hvornår og hvordan en vare købt 
på nettet bliver leveret. Næsten 
lige så mange anser det som 
vigtigt med tydelig information 
om returprocedurer, samt at man 
kan vælge, hvordan og hvor en 
vare leveres. 
Over halvdelen af de nordiske 
forbrugere mener, at det er 
meget vigtigt eller vigtigt selv at 
kunne vælge, hvilken 
logistikaktør der skal levere 
varen.  

FORVENTNINGER TIL 
LEVERINGSPROCESSEN 

Hvor vigtige er følgende egenskaber, når du vil købe en vare 
på nettet? (andel, der svarede "meget vigtig" eller "vigtig") 



Tema: Vejen til e-handelskøbet 

Krav om medlemskab afskrækker 

Krav om medlemskab er den mest almindelige årsag til, at de nordiske forbrugere afbryder et køb på nettet, 
inden det er gennemført. Andre almindelige årsager er, at der kommer uforudsete fragtomkostninger til, eller 
at der ikke kan betales på den måde, som der ønskes. 
Blandt de mere usædvanlige årsager angiver fire pct., at de afbrød deres seneste køb, fordi de ikke havde 
tillid til betalingssystemet. Kun to pct. angav, at leveringstiden var for lang. 

GRUNDE TIL AFBRYDELSE AF KØB 

18 

Hvad skyldtes det, sidste gang du afbrød et køb på internettet? 
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Jeg var nødt til at registrere mig/blive medlem  

Der kom fragtomkostninger oveni, som jeg ikke havde fået information om  

Der kunne ikke betales på den måde, som jeg foretrækker  

Det blev for dyrt  

Jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede produkterne  

Tekniske problemer  

Jeg blev optaget af noget andet  

Jeg havde ikke tillid til betalingssystemet  

Der var for lang leveringstid 

Grundlag: Har handlet på nettet i kvartalet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få flere oplysninger om E-handel 
i Norden hos: 
  
Arne Andersson, e-handelsekspert 
PostNord, tlf. 0730-790 552 
  
PostNords pressetelefon 
tlf. 010-436 10 10 
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