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SVENSK E-HANDEL
Svensk e-handel är en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild
av e-handeln och dess utveckling i Sverige och Norden.
Rapporten bygger på en undersökning som genomfördes av YouGov
under andra kvartalet 2017, och som bygger på intervjuer med cirka 7 000
respondenter mellan 15 och 74 år från Sverige, Danmark, Norge och
Finland. 2 000 av respondenterna är bosatta i Sverige.
Rapporten innehåller också uppgifter från DIBS egna databaser utifrån
transaktioner i tusentals nätbutiker samt kunskap från DIBS
e-handelsexperter.
Du kan ladda ner rapporten digitalt på www.dibs.se/svenskehandel.
Här hittar du också en engelsk version, med de sammanställda siffrorna
från de svenska, danska, norska och finska versionerna.
OM DIBS
DIBS, ledande inom betalningar på nätet och en del av Nets, har det
bredaste utbudet av enkla och säkra betallösningar på nätet i Norden.
Företaget startade 1998 som pionjärer inom betalningar på nätet och
var först med att nå två miljarder transaktioner.
Idag har man fler än 15 000 nätbutiker i Norden som kunder med ett årligt
försäljningsvärde på över 150 miljarder kronor. Varje år väljer tusentals nya
nätbutiker DIBS lösning. DIBS drygt 100 medarbetare i Sverige, Danmark
och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet.
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INLEDNING: DANIEL LARSSON

E-HANDELNS FRAMTID ÄR LJUS
2017 ser fortsatt stark tillväxt för e-handeln i Sverige och Norden
– både nya betalningsmetoder och branscher dyker upp.

V

älkommen till den senaste utgåvan av DIBS
årliga rapport om e-handeln i Sverige, Norge,
Danmark och i år även
Finland. I flera års tid har vi sett en
stark tillväxt och utveckling för e-handeln i hela Norden. Den svenska
e-handeln fortsätter även i år att gå
framåt både vad gäller marknadens
storlek och nya betalmetoder. I år
har vi också med flera nya kategorier
i rapporten: försäkring, välgörenhet
och kryssningar.
Ifjol passerade den totala omsättningen historiska 100 miljarder kronor
och även i år blir det nytt rekord med
en omsättning om 109,5 miljarder.
Det är en tillväxt
på nästan 10
procent vilket är
Dagens konsument i paritet med de
senaste årens
är målmedveten
tillväxt. För att
och har inget
sätta utvecklingen i perspektiv
tålamod när det
så var den totala
gäller osmidiga
omsättningen
köpupplevelser.
drygt 75 miljarder
för fem år sedan.
DANIEL LARSSON,
Detta innebär en
Senior Vice President,
ökning med 45
DIBS Payment Services
procent - eller mer
än 30 miljarder.
Drivkrafterna är
desamma, konsumenterna vill kunna
handla och göra ärenden på nätet,
nya företag startar försäljning på nätet
och etablerade företag flyttar eller
kompletterar sin verksamhet med
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INTRO

försäljning på nätet. Hela marknaden
med alla dess aktörer blir bara bättre
och bättre på att uppfylla konsumenternas önskemål. För oss som
betalleverantör och som varit med
under alla dessa år har det varit och
fortsätter att vara en spännande resa
att få vara med om denna omvälvande förändring. Som bara kommer att
fortsätta.
Konsumenterna vill kunna handla vad som helst och kunna göra i
princip alla sina ärenden på nätet.
Friktionsfritt och enkelt. I linje med
senaste årens starka trend så ökar
antalet köp via mobila enheter även i
år. Konsumenterna hanterar numera
alla slags inköp via mobiltelefonen, en
utveckling som exempelvis innebär
att en betalningsmetod som Swish
blir starkare och att de aktörer som
inte är mobilanpassade har en nackdel mot andra.
Även om svenska företag blir bättre
på att skapa bra köpupplevelser
på nätet för konsumenterna så är
det fortfarande hård konkurrens
från utländska webbutiker. Det är
särskilt produktområden som mode,
biltillbehör och böcker som möter
konkurrens från utländska aktörer.
I synnerhet är det lägre priser och
ett bredare produktutbud som gör
det intressant för konsumenterna att
söka sig till dessa utländska butiker.
Den stora ökningen av e-handelns
totala omsättning beror främst på att
konsumenterna vill kunna handla när
de vill, var de vill samtidigt som det
ska vara enkelt och med stor valfrihet.

Dagens konsument är målmedveten
och har inget tålamod när det gäller
osmidiga köpupplevelser och företag
som inte lyckas uppfylla detta behov
får det allt svårare i konkurrensen.
Den totala köpupplevelsen måste
vara enkel och effektiv med så få steg
som möjligt. Som exempel väljer var
tredje konsument att spara sin kortinformation när de handlar på nätet för
att sedan kunna handla ännu enklare.
DIBS och Nets lanserade tidigare i år en ny betalningslösning
- helhetslösningen Easy förenklar
alla steg i betalningen på nätet för
både konsumenter och webbutiker. I
tjänsten är det bland annat möjligt för
konsumenten att spara flera betalkort och leveransadresser och man
kan också själv välja fritt mellan olika
betalsätt. Konsumenterna förväntar
sig en friktionsfri upplevelse och DIBS
och Nets långsiktiga ambition är att
erbjuda kompletta och heltäckande
betallösningar såväl på nätet som i
fysiska butiker.
Vi hoppas att du finner årets
rapport intressant och att du kan
använda informationen i ditt arbete.
Trevlig läsning.
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MARKNADEN

Svensk e-handel ökar oförtrutet. Från 2016 till 2017 ökar den totala omsättningen för e-handeln med hela nio miljarder kronor. Det är en ökning
med 45 % sedan 2013. Under det gångna året är det framförallt varor och
tjänster som drivit på utvecklingen.

RÅDANDE TREND

E-HANDELN FORTSÄTTER ATT UTVIDGAS
Svenskarna handlar på nätet som
aldrig förr. 2017 slår den totala omsättningen för e-handeln i Sverige nytt
rekord. Svenskarna handlar resor,
varor och tjänster för strax under 110
miljarder.

e-handel står för en central del av den
svenska konsumtionen. Det är särskilt
kläder, skor och accessoarer liksom
elektronik som svenskarna lägger i varukorgen när de köper varor på nätet.

Med en total omsättning på 49,6
miljarder kronor är kategorin resor
alltljämt det som svenskarna lägger
mest pengar på av sina köp på nätet.
Det är något mindre än ifjol som var
ett rekordår för resor, medan de andra
två kategorierna - varor och tjänster
- ökar.

Kategorin tjänster fortsätter också att
gå starkt framåt. Den totala omsättningen landar i år på rekordstora 17,6 miljarder kronor - är en tillväxt på hela 47
procent jämfört med 2016. Vi har dock
adderat kategorier i årets undersökning som påverkar, men trenden för
köp av tjänster på nätet visar en stark
ökning.

Sedan 2016 har svenskarnas köp av
varor på nätet ökat med 14 procent,
eller 5,3 miljarder kronor. I år har svenskarna således handlat varor på nätet
för drygt 42 miljarder kronor - mest
någonsin. Utvecklingen visar på att

Det är i synnerhet biljetter och försäkringar som svenskarna spenderar
pengar på vid köp av tjänster på nätet.
Sammantaget råder det inte någon
tvekan om att allt fler svenskar betalar
för allt fler tjänster på nätet.
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Inom t.ex. tjänster drar
konsumtionen starkt
framåt. Här landar den
totala omsättningen på
17,6 miljarder kronor,
vilket är en tillväxt på
47% jämfört
med 2016.
ELIN MORITZ,

Marketing Manager,
DIBS Payment Services
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MARKNADENS STORLEK OCH TILLVÄXT

OMSÄTTNING 2017

109.500.000.000
KRONOR
TILLVÄXT SEDAN FÖRRA ÅRET

TILLVÄXT DE SENASTE FYRA ÅREN

9%

Fig. 01

45%

UPPSKATTNING AV DEN SVENSKA E-HANDELSMARKNADENS STORLEK

BELOPP I MILJARDER KRONOR

+9%

+11%

+12%

+7%
+7%

75.7
2013

109.5

100.5

90.5

80.8
2014

2015

2016

2017

Under de senaste fyra åren har omsättningen på den svenska e-handelsmarknaden ökat med 45% (75,7 miljarder kronor
2013 till 109,5 miljarder kronor 2017). För närvarande är omsättningen 109,5 miljarder kronor, vilket är nio miljarder (9%)
mer än förra året. Siffrorna bygger på en faktisk ökning hos cirka 5 000 webbutiker i Sverige.
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E-HANDELNS
FÖRDELNING
I SVERIGE
2017 omsätter e-handeln i Sverige 109,5
miljarder kronor. Konsumtionen fördelar sig på de
tre kategorierna Resor, Varor och Tjänster.

E-HANDELNS FÖRDELNING
2017 omsätter den svenska e-handeln totalt 109,5 miljarder kronor. Konsumtionen fördelar sig på resor, fysiska varor
respektive onlinetjänster, t.ex. streaming av serier och filmer. Det är fortfarande svenskarnas reslust som utgör den största delen
av kakan, nämligen 45% av den totala konsumtionen.
Jämfört med förra året, då resor stod för 51% av den totala konsumtionen, upptar kategorin i år en procentuellt mindre
andel. Och svenskarna har faktiskt sparat lite på semesterkontot – faktiskt lägger det svenska folket 2017 ut knappt en halv
miljard mindre på resor än vi gjorde 2016.
I år har detaljhandeln kommit ännu längre med att anpassa sig till kundernas digitala beteende. Kategorin varor, med
representanter som t.ex. Middagsfrid.se, har från 2016 till 2017 ökat med 14% (från 37 miljarder 2016 till 42,3 miljarder 2017).
Men det är tjänster som har haft den störst växtvärk. Här har konsumtionen under det senaste året ökat med hela 47%.
I takt med konsumenteras ökade sug efter att handla på nätet dyker nya webbutiker upp. Dock ökar samtidigt konsumenternas
krav på köpupplevelsen oavsett om det handlar om ett tröjköp, en anmälan till dagis eller mat till hyllorna i kylskåpet.
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TJÄNSTER

16%
17.6 MILJARDER

RESOR

45%
49.6 MILJARDER

VAROR

39%
42.3 MILJARDER
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RESOR

Med en total omsättning på nästan 50 miljarder kronor fortsätter
resor att vara den kategori som svenskarna spenderar mest pengar
på. Hotell och flygbiljetter varken ökar eller minskar medan paketoch charterresor minskar markant.

RESOR

Resesegmentet är alltjämt störst
vad gäller e-handelns omsättning.
Svenskarna spenderar mycket på
både semester och den mer praktiska delen av resekategorin, själva
transporten. Omsättningen minskar
något jämfört med ifjol som var ett
rekordår för resor, både i kronor och
procentuellt av den totala e-handeln.
Att varor och tjänster ökar markant
påverkar dock.
Anledningarna till att resor alltjämt
är den största kategorin är dels att
resebranschen var bland de första
att anamma och utveckla den stora
potential som finns i e-handeln. En
resa utomlands vill man gärna sitta
och planera hemma i lugn och ro,
jämföra priser och undersöka de olika
resmålen på nätet. Och att köpa en
inrikesresa som tåg, buss och flyg
är enkelt och bekvämt. En annan

Resebranschen var bland
de första att anamma och
utveckla den stora potential
som finns i e-handeln.

är troligt att andelen kommer öka i
takt med att branschen digitaliseras.

KONSUMENTENS VAL
Resebranschen är starkt konkurrensutsatt. Det finns många aktörer
som kämpar om samma kunder. För
konsumenten skapar denna hårda
konkurrens en fantastisk kombination av många valmöjligheter och bra
priser. Speciellt vad gäller flygbiljetter
är det ett regelrätt priskrig. Och de
mindre aktörerna som inte kan sänka
priset måste hitta en nisch.
Svenskarna reser också allt mer
och har samtidigt blivit förtjusta i att
sätta ihop sina egna unika resor.
Denna utveckling visar sig särskilt
tydligt jämfört med ifjol då en dryg
tredjedel av den totala omsättningen
var för paket- och charterresor. I år
sjunker detta markant och står endast för 18 procent av omsättningen
inom resekategorin. Omsättningen för
flygbiljetter, hotellrum liksom tåg- och
bussbiljetter ökar dock.
Även om resebranschen tidigt annamade e-handeln så finns det fortfarande en stark utvecklingspotential.
Delningsekonomin med bilpooler och
nya alternativ till de traditionella hotellbokningarna bidrar till utvecklingen
och gör det allt billigare att resa.

45%

av svenskarnas totala konsumtion
online används på resor.

49.6

miljarder kronor är den totala
omsättningen för resor.

anledning är såklart att köpen inom
resekategorin ofta kostar mycket
pengar jämfört med köp av varor och
tjänster. Man köper inte dyra resor för
större belopp så ofta.
Det är fortfarande bara en av tio
som har bokat taxi på nätet, men det
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RESOR

49.6
MILJARDER

Den totala omsättningen i kategorin resor

Fig. 02

FÖRDELNING AV KONSUMTIONEN I KATEGORIN RESOR

Så spenderar svenskarna sina pengar på resor
Figuren visar hur svenskarnas konsumtion fördelar sig på de olika underkategorierna av resor, och hur stor del av befolkningen som handlar i de olika underkategorierna. Flygbiljetter, som utgör 34% av den totala konsumtionen i kategorin, är
den största pengaslukaren medan pengar till taxi och kryssningar tär minst på svenskarnas portmonnä. Underkategorin
hotell är den kategori där flest av oss gör inköp (26%) och kategorin står för 28% av omsättningen inom resor.

Så fördelas konsumtionen i kategorin

Andel av befolkningen som köper detta online

Kryssningar

Kryssningar

3%

5%
Taxi

Taxi

Taxi

2%
Hyrbil

9%
Hyrbil

3%

5%

Tåg och buss

Tåg och buss

7%

24%

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

4%
Hotell

23%
Hotell

28%

26%
Flygbiljetter

Flygbiljetter

34%

25%
Paket- och charterresor

18%

SVENSK E-HANDEL 2017

Paket- och charterresor

8%

MARKNADEN
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RESOR

HOTEL

WWW

26%
44%

av tåg- och bussbiljetter
köps från en smartphone

De äldre ...

... köper
chartersemestern
När charterresor bokas
online är det oftast personer
mellan 55 och 65 år som
ligger bakom betalningen.

14%

34%

av svenskarna
köper hotellvistelser
på nätet

Var fjärde handlar helst via
mobilen och 35% köper
hotellvistelser via utländska
siter. Åldersgruppen 35-44
lägger mest pengar på hotell.

spenderas på
flygbiljetter

Detta motsvarar
17,1 miljarder
kronor och mer
än en tredjedel
av den totala
konsumtionen i
kategorin
resor.

köper helst sin paketresa via smartphone
12
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CASE: BOOM WATCHES

Svenska BOOM Watches
har en unik produkt. På
företagets hemsida kan
kunderna designa sina
egna personliga klockor
genom att sätta ihop
olika delar.

CASE:
BOOM WATCHES

För 20 år sedan fick Niklas Dahlgren idén till sitt koncept ”designa en
personlig klocka”, men det var först
på hösten 2016 som företaget som
gjorde idén till verklighet lanserades.
Idag arbetar Niklas Dahlgren och
Boom Watches med att erbjuda
kunderna den enklaste och mest
överskådliga webbshoppen eftersom
en stor del av företagets försäljning är
onlinebaserad.
Vilken e-handelslösning har ni?
Online-verksamhet var inte det
affärsområde jag hade mest erfarenhet av, så vi började med att
skapa oss en överblick över de olika
e-handelsplattformar som vi hade
att välja mellan och fann den som
vi trodde var bäst för oss. Magento, som vi till slut valde, stöder de
två primära sätt som vi säljer våra
klockor på. Lösningen stödjer både
vår webbutik och vår unika säljmetod ’digitalt i fysisk butik’. Den
senare fungerar så att kunden kan
bygga sin klocka på en iPad i en
fysisk butik och sedan hämta upp
klockan direkt i butikens kassa.
Har ni en app?
För närvarande har vi ingen app,
men det är mycket troligt att vi
kommer att utveckla en senare. Just
nu är vi främst inriktade på att få de
delar av vår e-handel som vi redan
har att fungera så bra som möjligt.
Det är i synnerhet bra betjäning av
kunderna i vår webbutik som vår
huvudprioritet.
Vad är avgörande för framgång?
Det viktiga för oss är att ha en anSVENSK E-HANDEL 2017

vändarvänlig webbplats som är lätt
för kunden att överblicka och hitta
till. Detta ställer krav på att designen
är enkel och ren, så att användarna
inte upplever problem med att hitta
vad de letar efter. Idag är konsumenterna vana vid webbutiker som är
lätta att navigera på – den förväntningen ska vi leva upp till.
Handlar era kunder mobilt?
Majoriteten av vår trafik kommer från
mobiltelefoner, men det mesta av vår
försäljning sker från antingen en dator
eller surfplatta. Vi skulle naturligtvis
väldigt gärna vilja omvandla mer av
den mobila trafiken till försäljning.
Omvänt kan vi också se att många
av våra kunder använder mobiltelefonen till research och sedan genomför själva köpet på datorn. Jag tror
faktiskt att detta är mycket vanligt
när det rör sig om köp av en dyrare
produkt, som t.ex. en klocka.

Vad tycker du är
de mest intressanta trenderna inom
Idag är konsue-handel?
menterna vana
Det finns flera
intressanta trender vid webbutiker
just nu. Vi kan se
som är lätta att
att konkurrensen
navigera. Den
inte längre enbart
förväntningen ska
handlar om att
erbjuda det lägsta
vi leva upp till.
priset. Faktorer som flexibel
NIKLAS DAHLGREN,
Grundare, BOOM Watches
leverans och bra
kundsupport är
lika viktiga för våra
kunder. Dessutom
är vi mycket intresserade av
hur vi kan skapa effektiv onlinemarknadsföring. Det finns många
företag som konkurrerar på de
olika plattformarna och konsumenterna blir allt mer kritiska så kraven
på vår insats skärps.
MARKNADEN
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VAROR

Svenskarna spenderar allt mer på att köpa varor på nätet. Drygt hälften
av svenskarna köper kläder, skor och accessoarer på nätet, men även
produkter för kropp och hälsa, fysisk media och elektronik klickas hem.

VAROR

Fysiska varor bidrar starkt till e-handelns tillväxt. Förra året spenderade
svenskarna 37 miljarder kronor på
varor, men i år stiger den totala omsättningen till hela 42,3 miljarder - en
tillväxt på 14 procent. Numera köper
drygt hälften av Sveriges befolkning
kläder, skor och accessoarer på
nätet. Allt tyder på att detta är en
trend som kommer fortsatta starkt de
kommande åren.
Men det är inte bara mode och
accessoarer som en stor andel av
svenskarna köper på nätet. Nästan
hälften av alla svenskar köper produkter i kategorin kropp och hälsa.
Och en dryg tredjedel köper produkter som fysiska medier, och nästan

Det är inte bara mode
och accessoarer som en
stor andel av svenskarna
köper på nätet. Nästan
hälften av alla svenskar
köper produkter i
kategorin kropp och
hälsa. Och en dryg
tredjedel köper
produkter som fysiska
medier, och nästan en
tredjedel köper
elektronik.
14
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en tredjedel köper elektronik. När det
gäller kropp och hälsa samt fysiska
medier handlar det i synnerhet om
många köp till ett lägre pris. Varor i
kategorin elektronik är dyrare med
färre enskilda inköp.

MAT MED KOMFORT
Bland konsumenterna finns det
numera en förväntan att alla varor ska
kunna köpas på nätet. Och företagen
måste ta hänsyn till konsumenternas
önskan om att kunna välja hur och
när leveransen sker. Många livsmedelsleverantörer arbetar med precisa
och flexibla leveranser för matköpen
på nätet, vilket bidragit till att en
stigande andel av svenskarna väljer
att köpa sin mat på nätet. Trenden är
klart uppåtgående och andelen som
köpt mat på nätet ökar med ett par
procentenheter och överstiger nu en
femtedel av befolkningen.
Svenskarna handlar på nätet först
och främst för att det är bekvämt och
detta gäller oavsett varukategori. Den
totala omsättningen för köp av varor
på nätet växer i snabb takt och kommer att fortsätta växa de kommande
åren. Potentialen är därför stor - eller
hotet stort - för de många svenska
butiker och företag som ännu inte har
försäljning på nätet.

39%
av svenskarnas totala onlinekonsumtion består av varor.

42.3

miljarder kronor är den totala
omsättningen av varor.

SVENSK E-HANDEL 2017

VAROR

42.3
MILJARDER

Den totala omsättningen i kategorin varor

Fig. 03

FÖRDELNING AV KONSUMTIONEN I KATEGORIN VAROR

Så här spenderar svenskarna sina pengar på varor
Figuren visar hur svenskarnas konsumtion på nätet fördelar sig på de olika underkategorierna av varor och hur stor del
av befolkningen som handlar i de olika underkategorierna. Elektronik tar den största delen av kakan när det handlar om
konsumtion (21%), medan erotik med sina 2% av konsumtionen står för den minsta.
Så fördelas konsumtionen i kategorin
Erotik

2%

Leksaker

4%

Byggmaterial

4%

Erotik

5%

Leksaker

16%

Byggmaterial

6%

Sport och fritid

Sport och fritid

Fysiska medier

Fysiska medier

7%

6%

Kropp och hälsa

10%

Dagligvaror

13%

Hus och hem

8%

Kläder, skor och accessoarer

20%

21%

Elektronik

Bil, båt och motorcykel

6%
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Andel av befolkningen som köper detta online

18%
34%

Kropp och hälsa

Dagligvaror

Hus och hem

49%

21%
23%

Kläder, skor och accessoarer

Elektronik

52%

29%

Bil, båt och motorcykel

9%
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VAROR

8%

av svenskarna köper
heminredning på nätet
och 36% av dessa handlar från mobilen.

Konkurrens
med utlandet
31% köper oftast elektronik från
utländska webbutiker.

35%

21%
köper dagligvaror
på nätet
Personer mellan 25 och
34 år handlar mest.

52%

av svenskarna köper
kläder på nätet

av alla inköp
i kategorin
varor sker
direkt från
en smarttelefon.
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CASE: ONEPIECE

Onepiece uppfanns en
lat söndag med baksmälla. Tio år senare har
företaget kontor i Oslo,
London och New York och
över 200 000 följare på
Instagram.

CASE:
ONEPIECE

Norska Onepiece har sedan 2007
arbetat med att tillverka världens
bekvämaste kläder. Till att börja med
var det bara de norska konsumenterna som njöt av den kombinerade
tröjan och joggingbyxorna. Men snart
expanderade verksamheten till resten
av världen. Här berättar direktör
Espen Skei Lerfald om bolagets framgång med e-handel.
Vilken e-handelslösning har ni?
Vi använder en e-handelsplattform
som vi själva har utvecklat från grunden med hjälp av några utvecklare.
För 5–6 år sedan, när vi öppnade vår
första butik, fanns det inga standard
e-handelslösningar som hade den
flexibilitet vi ville ha. Så vi var tvungna
att sätta igång själva. Vi ville ha en
lösning som kunde integreras med
vårt sätt att använda sociala medier,
och vi ville ge våra ambassadörer på
sociala medier möjlighet att driva trafik och kunder till vår webbutik. Idag
klarar standardmodellerna en massa
som de inte kunde för 5–6 år sedan.
Vi har också övervägt att byta till en
standardmodell. Men vi är faktiskt
fortfarande nöjda med den vi själva
designade.
Har ni en app?
Nej, inte för närvarande. Just nu är
vi mest intresserade av att ge våra
användare den bästa möjliga upplevelsen när de går in på vår hemsida
och webbutik från mobiltelefonen
eller surfplattan. Det kan tänkas att
det kommer en app senare.
Vad är avgörande för framgång?
Det hela börjar med att ha en unik
produkt. Produkten är förmodligen
SVENSK E-HANDEL 2017

den mest avgörande faktorn. Men
förutom produkten har vi fått riktigt
bra resultat genom att skapa integration mellan våra aktiviteter på sociala
medier och själva e-handeln. Vi har
faktiskt arbetat med den här integrationen i 5–6 år. Onepiece har ett stort
nätverk av ambassadörer på sociala
medier, vilket bidrar till att skapa
uppmärksamhet kring vårt varumärke
och driva trafik till vår webbutik. Vi har
arbetat mycket med att utveckla vår
e-handelsplattform, så att den hjälper
ambassadörerna på sociala medier.
Och vi har skapat incitamentsstrukturer som gör det intressant för ambassadörerna att sprida kunskap om vårt
varumärke.
Handlar era kunder mobilt?
Under de första sex månaderna 2017
härrörde nästan 40% av vår försäljning från mobiltelefoner. År 2016 låg
den mobila försäljningen på 27% de
första sju månaderna. Vi kan alltså
se en avsevärd ökning. Det bekräftar

bara att om du vill
lyckas med e-handel
måste plattformarna
vara optimerade för
mobil användning.

Om du
vill lyckas med
e-handel måste
plattformarna
vara optimerade
för mobil
användning.

Vad tycker du är de
mest intressanta
trenderna inom
e-handel?
Som vi kan se från
vår egen försäljning
blir det allt viktigare
ESPEN SKEL LERFALD,
att positionera sig
Direktör, Onepiece
gentemot mobila
användare. Och så
tror jag att allteftersom folk blir mer vana vid att handla
på nätet, kommer konsumenternas
förväntningar på webbutikerna att stiga. Det innebär att vi måste anpassa
vår webbutik för den enskilda användaren och den enskilda kunden. Vår
webbutik ska inte vara samma upplevelse för alla användare. ’Anpassning’
blir ett nyckelord.
MARKNADEN

17

TJÄNSTER

2017 ökar tjänster mest procentuellt av alla kategorier.
Den totala omsättningen är 17,6 miljarder kronor – en ökning
med 47 procent jämfört med 2016. Potentialen är alltjämt
mycket stor inom kategorin.

TJÄNSTER

Svenskarna köper mer och fler
tjänster på nätet. 2016 var den totala
omsättningen för tjänster 12 miljarder
kronor och 2017 stiger den till 17,6
miljarder kronor. Det är en ökning
med hissnande 47 procent, men vi
har dock i årets rapport adderat två
helt nya kategorier som påverkar:
försäkringar och välgörenhet.

Försäkringar är en relativt ny
bransch inom e-handeln men har
redan vuxit stort. När vi för första
gången frågar svenskarna om detta uppger 16 procent att de köpt en
försäkring på nätet, och branschen
står för 17 procent av den totala
omsättningen inom tjänster.

den totala omsättningen inom tjänster.
Och vad gäller välgörenhet så har
nästan en femtedel av svenskarna
skänkt pengar via nätet den senaste
tiden.

E-HANDELN TAR ÖVER
E-handel gör det enkelt att jämföra
priser och annan information som
spelar roll inför ett köp. Andra fördelar
med att kunna köpa tjänster på nätet
märks tydligt i underkategorin biljetter.
Här drar både företag, offentlig sektor
och konsumenter nytta av e-handel.
För företag och offentlig sektor blir
det färre kostnader för administration
och leverans när de ger möjligheten
att kunna betala på nätet. Och ur ett
konsumentperspektiv är det praktiskt
att köpa och lagra biljetten i mobilen.
Därför är det inte konstigt att närmare
en tredjedel av alla svenskar har köpt
biljetter på nätet numera.

16%

av svenskarnas totala konsumtion
online består av tjänster.

17.6

miljarder kronor är den totala
omsättningen i kategorin tjänster.

KATEGORI MED FORTSATT
STOR POTENTIAL
Det sker en snabb utveckling när
det gäller utbudet av tjänster som
svenskarna kan köpa och betala för
på nätet. Biljetter har man länge köpt
på nätet, och offentlig sektor erbjuder
numera sina medborgare att kunna
betala på nätet för allt från förskoleavgifter till evenemang. Försäkringar
är också en relativt ny bransch inom
e-handeln men har redan vuxit stort.
När vi för första gången frågar svenskarna om detta uppger 16 procent
att de köpt en försäkring på nätet,
och branschen står för 17 procent av
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Utöver de två nykomlingarna i rapporten inom tjänster, försäkringar
och välgörenhet, så kommer vi att
behöva addera flera underkategorier
de kommande åren. När det gäller till
exempel tjänstesektorn finns det en
stor potential för att fler företag kan
digitalisera sina försäljningsmetoder.
Det är en win-win-situation att göra
det lättare för konsumenten att köpa
den önskade tjänsten på nätet och
gör det samtidigt möjligt för företaget
att lägga mindre resurser på administration.
SVENSK E-HANDEL 2017

TJÄNSTER

17.6
MILJARDER

Den totala omsättningen i kategorin tjänster

Fig. 04

FÖRDELNING AV KONSUMTIONEN I KATEGORIN TJÄNSTER

Så här spenderar svenskarna sina pengar på tjänster
Figuren visar hur svenskarnas konsumtion på nätet fördelar sig på de olika underkategorierna inom tjänster, och hur stor
del av befolkningen som handlar i de olika underkategorierna. Biljetter är det vi spenderar mest pengar på, medan digitala
medier är det som flest har handlat.
Så fördelas konsumtionen i kategorin
Välgörenhet

Andel av befolkningen som köper detta online
Välgörenhet

5%
Försäkring

18%
Försäkring

17%

16%
Annonser

Annonser

4%
Parkering

19%
Parkering

3%
Medlemskap

22%
Medlemskap

9%

17%

Digitala medier

Digitala medier

9%

32%

Telekom

Telekom

15%

28%

Utbildning och kurser

Utbildning och kurser

5%

5%

Spel om pengar

Spel om pengar

11%

16%
Biljetter

21%
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Biljetter

31%
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TJÄNSTER

DONATION

18%
av svenskarna ger
till välgörenhet

41% donerar oftast via sin
smartphone.

16%
Köper försäkring
på nätet

Familjer med små barn är de
som oftast köper försäkringar
på nätet - men familjer med
äldre barn lägger mest pengar.

5%

av konsumtionen i
kategorin tjänster
används på utbildning
och kurser.
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31%

köper biljetter på nätet

Att handla från hemmets lugna
vrå och slippa köa gör att
många köper biljetter på nätet.

Soda Pop Corn
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CASE: MYPOSTURE

Med hjälp av hållningskorrigerande kläder vill danska MyPosture hjälpa
både hantverkare och kontorsråttor till en sund kroppshållning. Mer än 60
procent av företagets kunder handlar mobilt.

Det är knappt ett halvår sedan som
Halfdan Harring (till vänster) och hans
partner Mark Haugaard (till höger)
startade företaget, men redan nu har
MyPosture en stabil kundbas i Danmark och Sverige. Vägen till merparten av företagets försäljning går via en
webbutik man ständigt arbetar med
för att skapa en bättre kundupplevelse och öka konverteringsgraden.
Vilken e-handelslösning har ni?
Vi använder Shopify. Det är en lösning som är otroligt användarvänlig.
Vi kan snabbt göra ändringar och
småjusteringar i webbutikens design.
Om vi behöver kopiera webbutiken
och starta upp den i ett nytt land,
kan vi snabbt göra det. På så sätt
är plattformen skalbar och det var
en stor fördel när vi skulle öppna vår
webbutik på den svenska marknaden. Konverteringsgraden har efter
hand blivit rätt hög, så Shopify är en
bra lösning för oss just nu. Men på
längre sikt måste vi byta till en annan
plattform för Shopify är samtidigt
en mycket dyr lösning. Just nu är
vi fortfarande i en uppbyggnadsfas
där det finns mycket annat att göra
så det blir först senare som vi byter
plattform.
Har ni en app?
Nej, det har vi inte. Vi är fortfarande i
uppstartsfasen så det har inte funnits
tid till det. Om jag ska vara helt ärlig
är jag inte säker på om vi någonsin
kommer att göra en app. Men det
kanske kommer fram helt andra plattformar än appar.
Vad är avgörande för framgång?
Först och främst är det naturligtvis
SVENSK E-HANDEL 2017

CASE:
MYPOSTURE

FOTO
viktigt att vi har en bra produkt.
Det har vi. Jag tycker också att vi
har lyckats bra med vår marknadsföring, där vi är snabba från tanke
till handling, själva tar bilder och gör
justeringar på vår hemsida. På så sätt
har vi lättare att skala i vår marknadsföring. Och så fokuserar vi extremt
mycket på konvertering. Alla dessa
små saker man kan göra för att
förbättra konverteringen är vi ganska
nördiga på.
Handlar era kunder mobilt?
Exakt 61,5 procent. Så har det i princip varit sedan vi öppnade webbutiken. Vi har alltid haft många mobila
köpare. Av samma skäl är det oerhört
viktigt för oss att webbplatsen och
webbutiken ger en bra upplevelse för
de mobila användarna. Både när det
gäller dem som köper något, men
också de användare som surfar runt
på webbplatsen och förhoppningsvis
kan konverteras till kunder.

Vad ser ni som de
mest intressanta
Alla dessa små
trenderna inom
e-handel?
saker man kan
Åh, det finns
göra för att förbätmånga, tycker
tra konverteringen
jag. Naturligtvis
är det intressant
är vi ganska
hur den mobila
nördiga på.
e-handeln utvecklar
sig. Jag är också
HALFDAN HARRING,
nyfiken på vad som
Partner och Direktör, MyPosture
kommer att hända
inom e-handel på
prenumerationsbasis. Alltså där
kunden får leverans av exempelvis
två par trosor i månaden. Den typen
av e-handel har också stor potential. Och jag är nyfiken på vilka stora
stormarknadsliknande, allomfattande
webbutiker som kommer att etablera
sig på den danska marknaden. Och
hur de kommer att påverka tillvaron
för de mindre webbutikerna.
MARKNADEN
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PRENUMERATIONSTJÄNSTER

PRENUMERATIONSTJÄNSTER

Tv- och musikstreaming, matkassar, leverans av kontaktlinser och
många fler prenumerationstjänster vinner mark. Konsumenterna
älskar det breda utbudet av enkla lösningar.

Även om streamingtjänster som till
exempel Netflix har vunnit störst mark
så finns det ett brett utbud av varor
och tjänster du kan prenumerera på.
Och fördelarna för konsumenterna
är tydliga. En matkasse varje vecka
sparar tid i vardagen, precis som att
regelbundna leveranser av dammsugarpåsar är en sak mindre att komma
ihåg.
Idag kan konsumenterna prenumerera på allt från träningsmedlemsskap
och proteinpulver till kvällens underFig. 05

hållning. Möjligheterna är nästan
oändliga och det är enkelt som aldrig
förr. Totalt 54% av 35–44-åringar har
prenumererat på tv/video-streaming,
medan 55% av den lite yngre gruppen (25–34-åringar) har betalat för en
musiktjänst.
Det är inte bara konsumenterna
som drar fördelar av prenumerationstjänster. Fler och fler företag väljer att
erbjuda abonnemang av sitt utbud,
vilket bidrar till mer regelbundna
kassaflöden och lojala kunder.

14%

av 35–44 åringar har någon gång
prenumererat på matkassar.

TJÄNSTER SOM SVENSKAR PRENUMERERAR PÅ ELLER HAR PRENUMERERAT PÅ VIA NÄTET

Figuren visar hur stor andel av 15–65-åringar som prenumererar eller har prenumererat på tv, musik, matkasse,
skönhet och tidningar. 36% har betalat för en videostreamingprenumeration, medan 12% vid någon tidpunkt betalat
för skönhetsprodukter, t.ex. smink, hudvård och kontaktlinser via en prenumerationstjänst.

36%

39%

9%

VIDEOSTREAMING
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MUSIK

MATKASSE

12%

SKÖNHET

15%

TIDNINGAR
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PRENUMERATIONSTJÄNSTER

Streaming

Fig. 06

VILKA PRENUMERATIONSTJÄNSTER HAR SVENSKARNA BETALAT FÖR?

17%

SÅ MÅNGA PRENUMERERAR PÅ VIDEOSTREAMING

60
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54%
41%

45%
33%

30

AV 35–44-ÅRINGAR

23%

20

16%

10
0

Har betalat för en prenumeration
på skönhetsprodukter.
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SÅ MÅNGA PRENUMERERAR PÅ EN MUSIKTJÄNST
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SÅ MÅNGA PRENUMERERAR PÅ MATKASSE
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SÅ MÅNGA PRENUMERERAR PÅ SKÖNHETSPRODUKTER
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13%

14%

9%

5%

1%

15-24 ÅR 25-34 ÅR 35-44 ÅR 45-54 ÅR 55-65 ÅR 66-74 ÅR

SÅ MÅNGA PRENUMERERAR PÅ TIDNINGAR
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CASE: GUGGUU

Finska Gugguu säljer barnkläder i nordisk design, omsorgsfullt skapade
i en tidlös stil med färgglada inslag. Företaget lever online eftersom det är
dit stressade föräldrar söker sig när det dags att shoppa.

CASE:
GUGGUU

Det hela började med två systrar som
upplevde att de gång på gång stötte
på samma problem. Både Anne Valli
och Miia Riekki upplevde nämligen
att de hela tiden behövde köpa nya
kläder till sina barn. Antingen för att
de gamla hade blivit för små eller helt
enkelt för att det hade blivit alltför
slitna. När det var dags att shoppa
kände Miia och Anne dock alltför ofta
att de inte hittade design de gillade
eller där antingen storleken eller kvaliteten inte var acceptabel. Idag säljer
Gugguu den typ av barnkläder som
systrarna själva letade efter. Deras
produkter säljs endast på nätet och
marknadsföringen av dessa dem sker
på sociala medier – där de stressade
föräldrarna ser dem.
Vilken e-handelslösning har ni?
Vår verksamhet växer mycket snabbt
och har gjort det ända från början. Vi
behöver en lösning som kan anpassas till våra ständigt föränderliga behov. Magento är lösningen för oss.

Att förstå våra kunder
och deras behov är
jätteviktigt för oss och
för vår framgång.
ANNE VALLI,

Grundare, Gugguu
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Vad är avgörande för framgång?
Vi har ett bra varumärke och produkter av hög kvalitet. Alla våra kläder
är bekväma, etiskt producerade
och har ett lokalt inslag. Det är det
viktigaste för oss. Dessutom är det
viktigt att vi kan tillverka nya varor
mycket snabbt, och så har vi lagt
ner mycket tid på att ge våra kunder
exceptionella upplevelser. Till exempel planerar vi alla typer av evenemang – popup-butiker, kundkvällar
och fotograferingar. Att förstå våra
kunder och deras behov är jätteviktigt för oss och för vår framgång. För
att ge kunderna en bra upplevelse

lägger vi mycket tid på vår e-handelslösning. Vi vill se till att den är så
snabb och effektiv som möjligt. Att
handla på nätet ska vara friktionsfritt
och leveransen ska vara snabb – det
är avgörande idag.
Använder ni sociala medier?
Sociala medier är den enda plats där
vi marknadsför våra produkter, så ja,
vi använder verkligen sociala medier.
Vi finns på Facebook och Instagram,
eftersom det är där våra kunder är.
Båda ställena är bra plattformar för
att besvara frågor och få snabb feedback från våra kunder.
Handlar era kunder mobilt?
Cirka 75% av våra kunder kommer
till vår webbutik från mobilen. Vi
tror att våra kunder föredrar mobilshopping eftersom det är enkelt och
för att de alltid har sin telefon med
sig. Genom att handla via mobilen
behöver de inte vara hemma eller
på någon annan bestämd plats när
de handlar. De kan vara precis där
det passar dem att vara. Denna typ
av flexibilitet är det som efterfrågas
nuförtiden.
Vad ser ni som den mest
intressanta trenden inom
e-handel?
Att det är så populärt att handla via
mobilen. Det är utan jämförelse det
viktigaste för företag att tänka på om
de vill ha nöjda kunder. När det gäller
köpupplevelse blir mobilen större och
större. Denna trend är förmodligen
den viktigaste – och den utvecklas
ständigt, så det är vårt viktigaste jobb
att se till att vi hänger med.
SVENSK E-HANDEL 2017

FRAMTIDSUTSIKTER

Det kan ofta vara en god idé
att kika mot USA när det gäller
att förutsäga framtiden för e-handel,
anser DIBS e-handelsexpert
Patrik Müller. Han ger en inblick i vad
vi har att förvänta oss.

På andra sidan Atlanten ligger de
oftast 6–7 år före när det gäller digitaliseringen av näringslivet. Det beror
inte minst på att den nordamerikanska marknaden är enorm. Giganter
som Apple, Google och Amazon
lanserar alltid sina senaste tekniska
uppfinningar i USA. Små nordeuropeiska länder får i sin tur beväpna sig
med tålamod.
Så vad är det vi har att se fram
emot? En av de mest slående
trenderna i USA just nu är att de
fysiska butikerna stänger. Prognoser
visar att upp till 9 000 fysiska butiker
måste vrida om nyckeln inom det
närmaste året. Och inom sju år kommer en fjärdedel av alla amerikanska
köpcentra att vara stängda. Helt
enkelt för att konsumenterna föredrar
att köpa sina varor på nätet. Trenden
är kanske inte så överraskande. Men
den visar tydligt på att företagen
tvingas anpassa sig. Konsumenterna
har tagit ställning till hur de helst vill
handla.
Intressant nog har en ny typ av
fysisk butik började vinna mark. Inte
i samma takt som de traditionella
fysiska butikerna stänger. Men ändå.
Ett exempel är Amazon, som har lanSVENSK E-HANDEL 2017

serat en kedja av fysiska bokhandlar.
Butikerna är inredda utifrån data
som samlats in från Amazons onlineförsäljning. Det finns till exempel en
bokhylla med de mest populära bladvändarna från Amazons onlineförsäljning. Det är ett nytt sätt att tänka sig
en fysisk butik: Som ett komplement
till e-handeln och inte tvärtom.
En annan fascinerande trend från
USA är att det med hjälp av ny teknik
blir lättare att handla på nätet. Den
amerikanska butikskedjan Staples
som säljer kontorsmaterial, har infört
en ny tjänst där företag köper varor
genom att helt enkelt skicka ett SMS
till en chattrobot. Det kan stå så lite
som ’1000 blå kulspetspennor’. Företag kan också beställa varor med
hjälp av en så kallad smart högtalare – de trycker på en knapp, talar
in sin order och därmed är varorna
beställda.
Medan vissa företag upplever
stora framgångar med innovativa
betalningsmetoder, har andra svårt
att hålla jämna steg. I USA är den
allmänna trenden att B2C-företag
trivs med e-handel, medan B2B är
dåliga på att digitalisera sin verksamhet. Det är helt enkelt lättare

FRAMTIDSUTSIKTER

för ett digitalt utvecklat B2C-företag
att tillgodose kundernas behov av
onlinebeställningar, än det är för ett
analogt B2B-företag att göra den
digitala omvandlingen. Utvecklingen
medför att fler B2C- företag börjar äta
sig in på B2B-marknaden. De har
redan kontroll över
Företagen kommer
sina digitala procesatt behöva anpasser. Och i många fall
sa sig. Konsumenfungerar produkterna lika bra för både
terna har tagit
affärs- och privatställning till hur de
kunder. Trenden har
fått det amerikanska helst vill handla.
näringslivet att börja
PATRIK MÜLLER,
använda ett helt
E-handelsexpert,
nytt begrepp: H2H.
DIBS Payment Services
Eller människa till
människa. Oavsett
om folk handlar på
uppdrag av ett företag eller för privat
bruk, vill de ha bra och överskådliga
processer för e-handel. Därför är det
inte längre någon mening med att
skilja mellan huruvida slutanvändaren
är en privatperson eller ett företag.
De digitala köpmöjligheterna måste
finnas på plats när människor gör
inköp. Oavsett.
MARKNADEN
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KONSUMENTER

De svenska konsumenterna älskar att handla på nätet. Faktum är att 9 av 10
svenskar har gjort ett e-handelsköp under de senaste tre månaderna.

6%

RÅDANDE TREND

ALLT STÖRRE KRAV PÅ ENKELHET
För några år sedan var den främsta
anledningen att handla på nätet att
hitta lägre priser. Under de senaste
åren har e-handelns omsättning ökat
kraftigt och svenska konsumenter
handlar på nätet som aldrig förr. I takt
med att konsumenterna e-handlar
allt mer ökar också deras krav på
köpupplevelsen. Idag är den viktigaste anledningen varför konsumenter
väljer näthandel att det är enkelt och
tidsbesparande.
Många konsumenter uppskattar
också att det är lätt att jämföra
produkter och priser. Och så skadar
det naturligtvis inte att webbutiker är
öppna dygnet runt och ofta erbjuder
ett lägre pris än de fysiska butikerna.
Men de e-handelsvana konsumenterna är också otåliga. Hela 44%
har avbrutit ett köp på nätet av en
rad olika anledningar och här finns
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fler svenskar handlar på nätet
via mobilen 2017 än 2016

stor förbättringspotential för e-handelsbutikerna. Det är en stor nackdel om konsumenten inte erbjuds
det önskade betalningssättet, har
svårt att överblicka villkoren eller att
betalningsprocessen inte fungerar.
Svenska konsumenter förväntar sig
enkla och smidiga nätköp.
En stark trend som håller i sig även
i år är att handel via mobilen
ökar. Idag är det 54% som
har handlat via mobilen,
men siffran är betydligt
högre i vissa åldersgrupper. Bland 25-34-åringarna är det så många som
69% som handlat på
nätet via mobilen.
EBBA EDLUND,

Online Marketing,
DIBS Payment Services
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Fig. 07

VEM HANDLAR MEST?

TOTALT

MOBIL

Handlar mest: 25–35-åringar

Handlar mest: 25–34-åringar

Handlar minst: 66–74-åringar

Handlar minst: 66–74-åringar

Www
Www

Handlar på nätet:

89%

Visste du att?

23%

av 15–74-åringar har handlat på nätet
och hämtat varorna i en fysisk butik?

35%

av konsumenterna föredrar att
returnera varor i en fysisk butik?

74%

föredrar att handla på nätet eftersom
det är tidsbesparande?

8%

av konsumenterna har köpt online och
returnerat varan i en fysisk butik?

5%

av konsumenterna har handlat på
nätet och hämtat och returnerat
varorna i en fysisk butik?

SVENSK E-HANDEL 2017

Handlar
mobilt:

54%
Fig. 08

VARFÖR HANDLAR DU PÅ NÄTET?
74%

Det är tidsbesparande/enkelt
Enkelt att jämföra
priser och produkter

64%

Det är alltid öppet

61%

Lägre priser

60%
54%

Större urval
Hittar produkter som inte
finns någon annanstans

Fig. 09

44%

44%

har avbrutit
ett köp

VARFÖR VALDE DU ATT AVBRYTA DITT KÖP?
34%

Erbjöd inte önskat betalsätt
Otydliga villkor

28%

Betalprocessen fungerade inte

27%

Krånglig registrering

25%

Tekniska problem på webbplatsen

23%

Otillräcklig info om vara/tjänst

23%

Bristande förtroende för webbplatsen

18%

Annat

17%

Produkten kunde inte avhämtas personligen

5%

KONSUMENTER
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KVINNOR OCH MÄN

659
KRONOR

Så mycket mer spenderar män i genomsitt
än kvinnor per månad.

Fig. 10

HUR HANDLAR KVINNOR OCH MÄN PÅ NÄTET?

Vad föredrar kvinnor och män?
Figuren visar hur män och kvinnor under en period på tre månader handlar på nätet, och hur de skiljer sig från varandra.
Generellt påminner könens köpbeteende mycket om varandra. Män handlar för lite mer än kvinnor, men hos båda könen
gäller det att ännu fler under det senaste året har börjat använda mobila enheter när de handlar på nätet, och att många
föredrar Swish när de gör detta. Hos både män och kvinnor är dock fortfarande kortbetalning, faktura och nätbank de mest
populära betalsätten.

TOTALT

KVINNOR

MÄN

Genomsnittlig månadskonsumtion
3095 kr
2765 kr
3424 kr
			

Handlar mobilt
54%
55%
54%
Utveckling från 2016 i procentenheter
3
2
6		
		
Har avbrutit ett köp
44%
46%
43%
Utveckling från 2016 i procentenheter
0
0
0
			
Handlar från utlandet
40%
31%
48%
Utveckling från 2016 i procentenheter
1
-1
3		
			
Föredrar kortbetalning
35%
31%
40%
Utveckling från 2016 i procentenheter
-4
-3
-4
			
Föredrar nätbank
20%
21%
19%
Utveckling från 2016 i procentenheter
-3
-4
-2		
		
Föredrar faktura
25%
30%
20%
Utveckling från 2016 i procentenheter
1
2
1
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FAMILJER

46%

av unga familjer har köpt eller
prenumererat på mat på nätet.

Fig. 11

HUR HANDLAR FAMILJER PÅ NÄTET?

Vad föredrar familjerna?
Figuren visar vad familjesituation betyder för köpbeteendet på nätet. Det framgår tydligt att det inte är avgörande om familjen är helt ny, äldre eller mitt emellan när det handlar om köp från mobilen – över i princip hela linjen har antalet som
handlar ökat under det senaste året. I takt med att e-handel ökar så blir konsumenterna också mer otåliga. Det är fortfarande en relativt stor andel som avbryter köp på nätet vilket tydligt visar på konsumenternas krav på en enkel och smidig
köpupplevelse.

UNGA
FAMILJER
UTAN BARN

UNGA
FAMILJER
MED SMÅ BARN

FAMILJER
FÖRVÄRVSMED ÄLDRE ARBETANDE VUXNA
BARN
UTAN BARN

PENSIONÄRER

Genomsnittlig månadskonsumtion

2901 kr

Inköp från mobila enheter
Utveckling från 2016 i procentenheter

59%
6

72%
3

62%
4

42%
-1

32%
6

Har avbrutit ett köp
Utveckling från 2016 i procentenheter

45%
-2

51%
-2

49%
1

41%
3

33%
1

Handlar från
Utveckling från 2016 i procentenheter

44%
-1

42%
1

43%
1

36%
3

28%
4

Föredrar kortbetalning
Utveckling från 2016 i procentenheter

36%
-8

38%
-4

34%
-4

35%
-2

31%
2

Föredrar nätbank
Utveckling från 2016 i procentenheter

19%
0

18%
-4

19%
-6

22%
-2

20%
-10

Föredrar faktura
Utveckling från 2016 i procentenheter

20%
0

25%
4

26%
4

26%
-1

36%
1
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3670 kr
3735 kr
3107 kr
2130 kr
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MR. BIG SPENDER
Trots att kvinnor handlar oftare än män på
nätet är storkonsumenten på nätet en man.
Lär känna honom här.

Han handlar i genomsnitt för

14063 kr
i månaden på nätet
Han avbryter ett
köp om han inte är
nöjd – det gäller:

68%

Han shoppar
ofta kläder,
skor och
accessoarer
online

30
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67%
shoppar på
utländska
webbplatser

Han handlar gärna
via mobilen

SVENSK E-HANDEL 2017

43 år
... och bor i Stockholm

Spenderar

2783 kr

i månaden på flygbiljetter

Spenderar

2445 kr
i månaden på hotell

49%

vill gärna kunna spara sina
kortuppgifter i webbutiker

SVENSK E-HANDEL 2017
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HANDEL

Fler och fler svenskar handlar på nätet med hjälp av sin mobiltelefon eller
surfplatta. Därför är det nu en hygienfaktor att erbjuda en bra köpupplevelse
även på enheten som alltid finns i bakfickan.

69%

RÅDANDE TREND

MOBILENS DOMINANS ÖKAR
Under de senaste åren har antalet
svenskar som handlar via mobila
enheter ökat stort. Utvecklingen
fortsätter 2017. I år svarade 54% av
svenskarna ja på frågan om de under
de senaste tre månaderna har köpt
varor eller tjänster med en smartphone eller surfplatta. Detta är en stark
utveckling, för 2012 var talet så lågt
som 16%
När svenskarna gärna handlar via sin
mobiltelefon ställs samtidigt krav på
företagen. Först och främst måste de
kunna leverera en webbutik som är
optimerad för mobilens skärm. Det är
konsumenternas krav på enkla och
snabba inköp som företagen måste
leva upp till här.
Att handla via en app är populärt.
51% av de svenskar som handlar via
mobila enheter använder appar när de
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shoppar. Om företag lyckas skapa
en väl fungerande app, finns det
alltså en stor potential för att
uppfylla kundernas behov. Det
kräver emellertid ett utvecklingsarbete som kan vara både dyrt
och komplicerat och därför är
det först och främst de stora och
väletablerade företagen som väljer
att fokusera på appar. För små
företag är det mer meningsfullt
att göra hemsidan och
webbutiken så mobilvänliga som möjligt.

ELIN MORITZ,

Marketing Manager,
DIBS Payment Services

av 25–34-åringar har handlat från
smartphone de senaste tre
månaderna

MOBILT

Mobilen har obestridligen intagit platsen som den mest centrala
apparaten i svenskarnas vardag. Den lilla minidatorn är med överallt
och används till allt. På fem år har antalet svenskar som handlat
från mobilen mer än fördubblats.
Fig. 12

HANDLAT FRÅN MOBIL ELLER SURFPLATTA

Kvinnor
Män

MOBILT

KÖP FRÅN MOBIL OCH SURFPLATTA
Förra året tippade vågskålen så att mer än hälften av
svenskarna (51%) hade handlat från en mobil enhet. I år
fortsätter kurvan uppåt. Hela 54% av svenskarna mellan
15 och 74 år har nämligen handlat från en mobil enhet
under de senaste tre månaderna.

55%
54%

Även om män och kvinnor shoppar via mobilen i lika
stor utsträckning kan vi se stora skillnader mellan olika
åldersgrupper. 25–34-åringar, tätt följt av 35–44-åringar är
de grupper där flest väljer sin smartphone när den digitala
varukorgen ska fyllas.

Ja, jag har handlat på min mobil
eller surfplatta:

54%

Även om det fortfarande är färre i den äldre befolkningen som handlar via mobilen än de yngre ser vi en stark
utveckling bland de äldre inom mobila köp på nätet.
Antalet 55–74-åringar som har handlat från en mobil
enhet har i det närmaste sexdubblats de senaste 5 åren.

Fig. 13

HANDLAT FRÅN SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA UNDER DE SENASTE TRE MÅNADERNA

ÅLDERSFÖRDELNING
2012
2017

69%

65%
58%

56%

39%
29%
23%

23%
18%
12%
6%

15-24 ÅR

SVENSK E-HANDEL 2017

25-34 ÅR

35-44 ÅR

45-54 ÅR

55-65 ÅR

4%
66-74 ÅR

HANDEL

33

MOBILT

Fig. 14

HUR HANDLAR DU FRÅN DINA MOBILA ENHETER?

2015
2016
2017

Smartphone
vinner över
surfplatta.

51%

50%
47%

44%
41%

41%

41%

34%

25%

25%
18%

19%

APP
APP

APP SMARTPHONE

Fig. 15

WWW

WEBBLÄSARE SMARTPHONE

APP SURFPLATTA

VARFÖR ANVÄNDE DU EN SMARTPHONE FÖR ATT HANDLA PÅ NÄTET?

Min smartphone var närmast till
hands

51%
31%

Jag använde en app för att handla

24%

Enklaste sättet att köpa

20%

Jag öppnade ett erbjudande via e-post

17%

Jag var på språng
Jag klickade på en annons

6%

Jag har ingen dator

6%

Jag var i en butik, men köpte
produkten online istället

6%

Annan orsak

5%

Vet inte
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2%

WEBBLÄSARE SURFPLATTA

SURFPLATTA
VÄLJS BORT
Smartphone har under de
senaste åren utvecklats alltmer till att vara minidatorn
vi alltid har till hands. Den
har blivit snabbare, upplösningen har förbättrats och
skärmen har blivit större.
På detta sätt har mobilen i
många avseenden gjort surfplattan överflödig, och det
kan mycket väl vara orsaken
till att köp från mobilen
under de senaste tre åren
har ökat stadigt, medan
inköp från surfplattor under
samma period har tappat
farten. Allt det som förr var
lättare från surfplattan är nu
lika enkelt från telefonen.
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UTLÄNDSK HANDEL

Andelen svenskar som handlar i utländska webbutiker är i det närmaste
oförändrad sedan förra året. Lägre priser och bristande utbud i de svenska
webbutikerna håller utlandshandeln igång.

Fig. 16

KÖPT FRÅN UTLÄNDSK WEBBUTIK

Kvinnor
Män

LOKALANPASSAD E-HANDEL
Inom e-handeln råder extra hög
konkurrens eftersom det är så
lätt att jämföra priser och du
kan handla från hela världen. I
år säger 4 av 10 svenskar att de
handlat från utlandet de senaste
3 månaderna. Sannolikt är siffran ännu högre eftersom många
utländska sajter är duktiga på
att se svenska ut – titta bara
på tyska Zalando. Här är också
könsskillnaderna tydliga – 3 av
10 kvinnor handlar från utlandet
medan hela 5 av 10 män gör
detsamma. En förklaring till
skillnaden kan vara att många
män köper billig elektronik från
de stora och framgångsrika asiatiska marknadsplatserna.

31%
48%

Ja, jag har handlat
på en utländsk
webbplats:

40%

Fig. 17

HAR HANDLAT I UTLÄNDSK WEBBUTIK DE SENASTE TRE MÅNADERNA

ÅLDERSFÖRDELNING
43%

44%

43%

42%
35%

26%

15-24 ÅR

25-34 ÅR

SVENSK E-HANDEL 2017

35-44 ÅR

UTLÄNDSK
HANDEL

45-54 ÅR

55-65 ÅR

44%

av 25–34-åringar har gjort ett köp
i en utländsk webbutik de
senaste tre månaderna.

66-74 ÅR

HANDEL
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Fig. 18

VARFÖR HANDLADE DU I EN UTLÄNDSK WEBBUTIK?

Pris och leverans är avgörande när svenskarna handlar i utländska webbutiker
Figuren visar vilka faktorer som är avgörande när svenskarna väljer att handla i en utländsk webbutik. Priset är absolut
det viktigaste, men även utbudet i Sverige har stor inverkan. 62% valde att handla i en utländsk webbutik på grund av
priset, medan 50% har vänt sig till utländska webbutiker eftersom de inte kunde hitta produkten i Sverige.

62%

Lägre priser
50%

Jag kunde inte få tag på produkten i Sverige
39%

Större urval
31%

Unika produkter
11%

Jag är stamkund i en eller flera utländska webbutiker

7%

Produkten säljs inte i Sverige
Fler tillgängliga recensioner om produkter och tjänster
Större förtroende för webbplatsen

3%

Snabbare leverans

4%

Annat

3%

Vet inte

2%

Fig. 19

11%

4%

är stamkund i en
utländsk webbutik

VARFÖR HANDLAR DU INTE I UTLÄNDSKA WEBBUTIKER?

Krångel och osäkerhet är avgörande när svenskarna väljer bort utländska webbutiker
Figuren visar vilka faktorer som avgör när svenskarna väljer bort utländska webbutiker. Osäkerhet om rättigheter
tar förstaplatsen med 38%, men osäkerheten om tullbestämmelser (33%) och villkor (36%) samt jobbiga returer blir
avgörande för svenskarnas val.

38%

Osäkerhet kring mina rättigheter som kund

36%

Osäkerhet om villkoren

35%

Besvärligt att returnera

33%

Osäkerhet om tullbestämmelser

28%

Jag vill ha support på mitt eget språk
22%

Lång leveranstid

21%

Vill stödja lokala butiker
13%

Annat

Etiska skäl (t.ex. kriminalitet, barnarbete, etc.)

36

HANDEL

35%

skippar utlandet på
grund av besvärliga
returer

7%
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GLOBAL SHOPPARE

Källa: E-handeln i Norden 2017, Postnord

Svenskarna vänder ofta
blicken utomlands när
den virtuella varukorgen ska fyllas – här är
folkets fem favoritländer
när det gäller utländsk
e-handel.

TOPP 5

över de mest populära
länderna att handla från:
1. Kina:
2. Storbritannien:
3. Tyskland:
4. USA:
5. Danmark:
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31%
28%
22%
17%
7%
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BETALNINGAR
När svenskarna handlar på nätet vill de helst betala med kort, faktura eller
nätbank. Mer än en tredjedel av svenskarna anger kort som deras föredragna
betalningssätt på nätet, medan en fjärdedel föredrar faktura. Och för första
gången ser vi ett nytt betalsätt komma in i statistiken.

RÅDANDE TREND

NYTT BETALSÄTT VINNER MARK
Till slut hände det. Ett mobilbaserat
betalsätt tog grepp om den svenska
e-handelsmarknaden. Sedan 2012,
har andelen mobila köpare ökat
stadigt, och flera olika aktörer har
tillkommit – WyWallet, Payair, SEQR
och Mopper. Men många har också
försvunnit igen.
För Swish, som är den nya spelaren
på e-handelsplanen, ser framtiden
dock ljusare ut än för föregångarna.
Med nästan sex miljoner anslutna användare får man säga att framgången
är understruken med ett odiskutabelt
tjockt streck.
Samtidigt finns det nya aktörer som
är sugna på att testa den svenska
marknaden, exempelvis är Apple Pay
på väg till Sverige. Sannolikt kommer
dessa att fungera som komplement
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till övriga betalsätt och ta en mycket
liten del av betalningarna inom svensk
e-handel.
Även om Swish växer fram med
stormsteg i Sverige har appen ännu
inte slagit svenskarnas favoriter.
Kortbetalningar och betalning via
faktura är fortfarande starkast bland
svenskarna.
Det är dock sannolikt att det ändras i
takt med att fler webbutiker lägger till
Swish som betalsätt.
Faktura, som historiskt sett har varit
ett populärt betalsätt, är fortfarande
favorit hos hela 25% av den svenska
befolkningen när det gäller e-handel. Men det är kortbetalning som
dominerar som favorit hos 35% av
konsumenterna.

Sedan 2012 har andelen mobila köpare ökat
stadigt, och flera olika
aktörer har tillkommit –
WyWallet, Payair, SEQR
och Mopper. Men många
har också försvunnit
igen.
EBBA EDLUND,

Online Marketing,
DIBS Payment Services
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Fig. 20

ANVÄNDA BETALSÄTT DE SENASTE TRE MÅNADERNA: TOTALT JÄMFÖRT MED MOBIL

Totalt
Mobil

83%
70%

49%

48%

30%

36%
28%

27%

25%

18%

NÄTBANK

SWISH

KORT

FAKTURA

PAYPAL

Kort är störst
Figuren visar vilka betalningssätt svenskarna har använt generellt de senaste tre månaderna, jämfört med vad de har
använt när de under samma period har betalat via mobilen.

Fig. 21

FÖREDRAGNA BETALSÄTT: TOTALT JÄMFÖRT MED MOBIL

TOTALT

MOBIL
6%
SWISH
10%
PAYPAL

15%
SWISH

20%
NÄTBANK

15%
NÄTBANK

10%
PAYPAL
25%
FAKTURA

35%
KORT

22%
FAKTURA

33%
KORT

NYTT BETALSÄTT PÅ KARTAN
För första gången på 10 år får ett nytt betalsätt på nätet ett genombrott. Det är förstås Swish, som hela 15% av svenskarna
helst betalar med i mobilen. Kort står stabilt som det mest föredragna sättet följt av faktura och nätbank (betalning via internetbanken) – en topplista som sett likadan ut i många år.
I takt med att allt fler köp sker via mobilen bedömer vi att andelen som föredrar Swish kommer öka på bekostnad av nätbank. Båda dessa betalsätt är förskottsbetalning från bankkontot men framgångarna för Swish beror på att konsumenterna
tycker att det är det överlägset enklaste betalsättet.
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KONSUMENTERNAS UPPFATTNING

Fig. 22

SKÄLET TILL VALT BETALSÄTT

Så här uppfattar konsumenterna de olika betalsätten
Figuren visar varför svenskarna föredrar ett specifikt betalsätt.

ENKLAST

61%

71%

PAYPAL

KORT

SWISH

12%

26%

51%

56%

69%

SWISH

KORT

NÄTBANK

PAYPAL

FAKTURA

6%

30%

31%

38%

65%

FAKTURA

NÄTBANK

PAYPAL

KORT

SWISH

29%

51%

51%

FAKTURA

NÄTBANK

SÄKRAST

SNABBAST

SWISH VINNER I ENKELHET
Swish har vuxit i Sverige, även om kort, faktura och PayPal fortfarande används oftare. Populariteten beror huvudsakligen
på att betalningssättet uppfyller konsumentens behov av bekvämlighet – det ska vara enkelt och gå snabbt att betala, och
här vinner Swish stort.
I år ser vi en ny vinnare i kategorierna “enklast” och “snabbast” med Swish i toppen. Och de 28 % som har använt Swish
visar hur viktigt det är att erbjuda konsumenterna en enkel och snabb köpupplevelse. Inte lika smickrande för Swish är det
att bara är 16% som väljer det för att det uppfattas som säkrast.
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ENKLARE KORTBETALNINGAR

1

3

Fig. 23

5

4

2
VILKA MOBILA BETALSÄTT KÄNNER DU TILL?
Känner till och har använt
Känner till

97%

97%

känner till Swish,
och 68 % har också
använt appen

68%

49%

27%

27%

22%

9%

5%

3%

2%

MASTERPASS

APPLEPAY

SWISH

WYWALLET

SEQR

Swish dominerar
Figuren visar vilka mobila betalsätt svenskarna känner till och har använt sig av.
Fig. 24

HAR DU SPARAT DINA KORTUPPGIFTER I EN WEBBUTIK?
ÅLDERSFÖRDELNING

Kvinnor
Män

26%

46%

38%
38%

Ja, jag har sparat
mina kortuppgifter
i en webbutik:

32%

40%
32%

19%
14%

15-24 ÅR 25-34 ÅR 35-44 ÅR 45-54 ÅR 55-65 ÅR 66-74 ÅR
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NORDISK
JÄMFÖRELSE

Den totala e-handeln växer kraftigt i alla de fyra nordiska länderna, men det finns
fortfarande nationella skillnader. De svenska, danska och norska konsumenterna
har i stor utsträckning tagit till sig nya betalsätt, medan finländarna håller fast vid
nätbanken som sin favorit.

405.4

RÅDANDE TREND

NYA BETALSÄTT VÄXER
Det finns flera likheter mellan Danmark, Norge, Sverige och Finland:
Den totala e-handeln växer i alla fyra
länder. Men det är inte det enda - om
du frågar konsumenterna varför de
handlar i utländska webbutiker svarar
majoriteten: För att det är billigare. Så
är det i alla fyra länderna. Det råder
heller ingen tvekan om att konsumenterna i alla länderna handlar mycket
mer från smartphones och surfplattor
än de gjorde för fem år sedan.
Det finns likheter mellan länderna,
men även nationella särdrag. 25% av
de svenska konsumenterna svarar att
de föredrar faktura som betalningssätt på nätet. Totalt sett är Sverige
som är mest fragmenterat när det
gäller hur konsumenterna vill betala.
Kort är det överlägset mest använda
betalningssättet i Danmark, Sverige
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och Norge, men i Finland sitter
internetbanken tungt på tronen.
Danmark, Sverige och Norge
har varsitt mobilt betalsätt, som
konsumenterna har tagit till sig
(MobilePay, Swish respektive Vipps), men finländarna har ännu inte
hittat sin favorit.

miljarder kronor har de knappt 20
miljoner konsumenterna mellan 15
och 74 år tillsammans handlat för
på nätet 2017

PATRIK MÜLLER,

E-handelsexpert,
DIBS Payment Services

Nästan hälften av konsumenterna i Norge,
Sverige och Finland är överens
om att det är
bekvämt att
lagra kortinformation i
samband med
ett köp på
nätet. Här är
det danskarna
som avviker
från mönstret.
SVENSK E-HANDEL 2017

E-HANDELNS OMSÄTTNING
I NORDEN
Tillsammans har de nordiska
länderna en imponerande
omsättning. Under 2017
har ländernas knappt 20
miljoner invånare i åldersgruppen 15–74 år handlat
online för sammanlagt
405,4 miljarder kronor.
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BETALSÄTT

94%
av danskarna har betalat med
kort på internet de senaste
3 månaderna

Fig. 25

ANVÄNDA BETALSÄTT PÅ INTERNET DE SENASTE TRE MÅNADERNA

SVERIGE

DANMARK

94%

83%

49%

48%
37%
28%
20%
12%

FAKTURA NÄTBANK

KORT

SWISH

NORGE

MOBILE- NÄTBANK
PAY

KORT

PAYPAL

FINLAND

85%
76%
56%

43%

33%

29%

28%

24%
12%

FAKTURA PAYPAL

KORT

VIPPS

FAKTURA NÄTBANK

KORT

PAYPAL

Nya betalsätt vinner mark
Figuren visar de fyra betalsätt som oftast används i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Betalning med kort tar ledningen
i både Sverige, Danmark och Norge, medan internetbank segrar i Finland. I de skandinaviska länderna har mobila betalsätt
(MobilePay i Danmark, Swish i Sverige och Vipps i Norge) vunnit mark, medan Finland ännu inte har någon favorit. Däremot
gillar finländare både fakturor och PayPal. Danmark är det land som har de tydligaste favoriterna, nämligen kort (94%) och
MobilePay (37%) medan övriga betalsätt hamnar långt efter. I de övriga länderna är fördelningen jämnare.
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BETALSÄTT

43%
Finska konsumenter föredrar
nätbank framför
kortbetalning

Fig. 26

BankAxess
Avbetalning
Masterpass
Mobila
betalsätt
Kontant
Annat
Vet inte

FÖREDRAGET BETALSÄTT PÅ NÄTET

SVERIGE

1%

DANMARK

3%

6%
SWISH

25%
FAKTURA

1%
3%

NORGE

BankAxess/

3%

9%
MOBILEPAY

9%
FAKTURA

20%
NÄTBANK

10%
PAYPAL

1%

2%

BankAxess/

3%

35%
KORT

74%
KORT

FINLAND

3%

5%
VIPPS

BankAxess/

2%
24%
PAYPAL
53%
KORT
11%
FAKTURA

2%
1%

2%

13%
PAYPAL
43%
NÄTBANK

14%
FAKTURA

23%
KORT

3%

Kort och nätbank är störst
Figuren visar vilket betalsätt som danskar, svenskar, norrmän respektive finländare föredrar när de handlar på nätet.
Kortbetalning är särskilt stark i Danmark och Norge, men tar också favoritplatsen i Sverige, där fakturan dock också – och
särskilt i jämförelse med andra länder – står stark. Finland är det enda av de fyra länderna där kortet inte är favorit, här
tycker man bättre om att betala via internetbank. Det beror främst på att det är enklare att betala via bank än med kort i
Finland, samt att tilliten till de finska bankerna är stor. PayPal har en särskilt stark ställning i Norge men är också populärt i
Finland och Sverige.
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ENKLARE KORTBETALNINGAR

49%

av norrmännen skulle vilja slippa
skriva in sin kortinformation
varje gång de handlar

Fig. 27

SPARADE KORTUPPGIFTER

SÅ MÅNGA SKULLE HANDLA OFTARE PÅ NÄTET
OM DE INTE BEHÖVDE SKRIVA IN SINA KORTUPPGIFTER VARJE GÅNG

23%

23%

24%

NORGE

FINLAND

12%

SVERIGE DANMARK

SÅ MÅNGA SKULLE VILJA SLIPPA SKRIVA IN SINA
KORTUPPGIFTER VARJE GÅNG DE HANDLAR PÅ NÄTET
(OM DE FÖRVARAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT)
49%
46%
45%

SÅ MÅNGA HAR SPARAT SITT KORT VID ETT NÄTKÖP
(T.EX. PÅ EN SERIESTREAMINGTJÄNST)

40%
35%

SVERIGE DANMARK

32%

NORGE

FINLAND

28%

SVERIGE DANMARK

25%

NORGE

FINLAND

Det får gärna bli enklare
Figuren visar hur stor del av svenskar, danskar, norrmän respektive finländare som gärna vill slippa ange kortinformation
när de handlar online. Dessutom visar figuren huruvida möjligheten att spara kortinformation skulle innebära fler köp
och hur stor andel av konsumenterna som redan har provat att spara kortinformation. Generellt sett är danskarna minst
intresserade av att spara sina kortuppgifter, medan norrmännen är dem som helst sparar uppgifterna. Norrmännen är
samtidigt också de som oftast redan har sparat sin kortinformation på nätet.
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NORDISKA KONSUMENTER

SVERIGE

VISSTE
DU ATT?
De nordiska länderna
liknar varandra på många
sätt. Men det finns flera
saker som sticker ut lite
extra för varje land. Här
är några av dem.

NORGE

att betala
24% föredrar
med PayPal.
på en tv38% prenumererar
eller streamingtjänst.
köpt försäkring
19% har
online.

online mer än
15% shoppar
11 g ånger på tre månader.
har avbrutit ett köp eftersom
önskade betalningssättet
34% det
inte fanns tillgängligt.
på en
33% prenumererar
musikstreamingtjänst

FINLAND

väljer bort utländsk
shopping för att stödja
den lokala.

30%
att betala
43% föredrar
via internetbank.
köpt en kryssning
18% har
på nätet.

DANMARK

att betala
74% föredrar
med kort.
har avbrutit ett köp på
av bristande tillit
21% grund
till sajten.
på
9% prenumererar
fitness.
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HANDLAT MED SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA DE SENASTE TRE MÅNADERNA
54%

54%

50

+170%

+238%

+143%

51%
40%

40
30
20

21%

20%

16%

Ingen data
från 2012

10
0

SVERIGE

NORGE

DANMARK

FINLAND

Explosiv mobil utveckling
Figuren visar procentandelen av svenskar, danskar, norrmän respektive finländare som har handlat på nätet via smartphone eller surfplatta. Samtidigt visar figuren utvecklingen för köp med mobila enheter under de senaste fem åren.

Fig. 29

VARFÖR HANDLADE DU VIA SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA?

JAG KÖPTE VIA EN APP

40%

JAG FICK ETT ERBJUDANDE VIA MAIL

42%

31%

36%
20%

SVERIGE DANMARK

NORGE

FINLAND

MIN SMARTPHONE VAR NÄRMAST TILL HANDS
58%
51%
50%

58%

25%

av finländare handlar
från mobilen eftersom
den var närmast till
hands
SVERIGE DANMARK

NORGE

SVERIGE DANMARK

20%

NORGE

15%

FINLAND

ENKLASTE SÄTTET ATT HANDLA

24%

FINLAND

15%

26%

SVERIGE DANMARK

24%

24%

NORGE

FINLAND

De flesta vill att det ska vara enkelt handla
Figuren visar orsakerna till att svenskar, danskar, norrmän och finländare handlar på nätet. Enkelheten är den främsta
orsaken i Danmark, Sverige och Finland, medan norrmännen hittade erbjudandet i en app och därför köpte via den.
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UTLÄNDSK HANDEL

Fig. 30

SÅ MÅNGA HAR HANDLAT FRÅN EN UTLÄNDSK WEBBUTIK DE SENASTE TRE MÅNADERNA

40%
Sverige

45%

54%

54%

Danmark

Norge

Fig. 31

Finland

VARFÖR HANDLADE DU I EN UTLÄNDSK WEBBUTIK?

LÄGRE PRISER
62%

PRODUKTEN FANNS INTE I DEN LOKALA WEBBUTIKEN
62%

SVERIGE DANMARK

68%

67%

NORGE

FINLAND

50%

51%

SVERIGE DANMARK

44%

46%

NORGE

FINLAND

STÖRRE UTBUD

39%

38%

SVERIGE DANMARK

43%

NORGE

46%

Lägre priser är den
vanligaste anledningen
till att handla i utländska
webbutiker.

FINLAND

Nordborna är överens
De starkaste drivkrafterna till att handla i utländska webbutiker är desamma för finska, norska, danska och svenska
konsumenter - lägre priser, större utbud och att hitta produkter som inte finns hemma.
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TIPS & RÅD

Vill du göra dina kunder och därmed ditt eget liv enklare? Det
kan du göra på en mängd olika sätt. Vi ger dig våra sex bästa tips
och råd om hur du optimerar din e-handel och på så sätt får
nöjdare kunder och bättre resultat.

TIPS
& RÅD

Go mobile or go home

Du riskerar att förlora intäkter om din webbplats inte uppfyller kundens förväntningar på att fungera optimalt på
mobilen. 39 procent har lämnat en butik eftersom den inte
var optimerad för mobilen - och antalet ökar för varje år.

Låt kunden spara kortuppgifter
46 procent vill slippa skriva in sina kortuppgifter när de
handlar. Så varför inte ge dem den möjligheten?
På så sätt kan du göra det enkelt och bekvämt för dina
kunder att betala.

’Internationell’ och ’Prenumeration’
Nu för tiden är det breda utbudet utomlands lätt att komma
åt. Håll dig därför uppdaterad om vad som händer på andra
sidan gränsen - det gör dina kunder. Fundera också på om
din produkt kan erbjudas som ett abonnemang. Om din
konkurrent erbjuder denna enkla lösning till sina kunder, är
det mycket troligt att dina kunder handlar där istället.

Konverteringsoptimera webbutiken

Gör det enkelt för dina besökare att handla i din butik. De
bör inte stöta på några onödiga hinder vid sitt köp. Genom att
göra det lätt att navigera, samt erbjuda krångelfri betalning
och snabb laddningstid kommer du en bra bit på vägen.

Erbjud flera betalsätt

Erbjud de betalsätt som dina kunder föredrar. Vi har
alla olika preferenser, så det räcker inte med att bara
erbjuda ett betalsätt - sannolikheten för att dina kunder
vill betala på annat sätt är ganska stor.

Håll ett öga på konsumenttrender

E-handelsmarknaden förändras hela tiden och det går riktigt
snabbt. För några år sedan var det nästan otänkbart att få
mat levererad till dörren. Idag har var femte provat det. Vem
vet vad trenden är om ett, två eller tre år. Håll dig uppdaterad så att du vet vad som är viktigt för dina kunder.
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DIBS Payment Services AB
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
Email: sales@dibs.se
Hemsida: www.dibs.se

