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Virke – med handel i fokus!
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Hva vet vi om nordmenns netthandelsvaner?

Kort oppsummert….

•«Alle» er på nett

• Er det langt til den fysiske 

butikken, går vi på nett

• Sesong avgjør hva vi kjøper

• Vi er europamestere i netthandel

• og gjør småkjøpene i utenlandske 

nettbutikker,

• men vet vi egentlig hvor vi handler 

fra?

• Vi «elsker» mobilen vår

• Vi vil ha alle alternativer hva 

gjelder levering, og betalingsmåter 

• - og opplever netthandel som 

relativt trygt.
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eHandel og forbruker

2 Men vet vi egentlig hvem vi konkurrerer mot?

Konkurranse på like vilkår!
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1 Europamestere i netthandel!



Europamestere i netthandel
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Det store bildet

69 57
milliarder kroner millioner kjøp
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Vi bruker mest penger på tjenester, men kjøper varer oftest

Fakta eHandelsbarometeret

• Attraktivt å kjøpe tjenester på nett:

• Ferie- og fritidsreiser er den klart 

største netthandelsdriveren.

• Tjenestesektoren konkurrerer i 

økende grad med varehandelen.

• Økende varehandel på nett:

• Detaljvarer står for ca. 40 % av 

netthandelsomsetningen, og nesten 

60 % av kjøpene.

• Godt etablerte bransjer på nett 

(elektronikk, klær og sko) dominerer 

netthandelen.

• Men stadig nye bransjer etablerer 

seg i netthandelsmarkedet.

7

0,7 % 5,8 %

39,0 %

59,2 %

5,1 %

10,5 %50,5 %

18,8 %

4,7 % 5,8 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Omsetning Antall kjøp

Uspesifisert

Ferie-/fritid

Andre tjenester

Detaljvarer

Digitaliserte varer

3
5
 m

rd
. 
k
r

2
7
 m

rd
. 
k
r



8

Og netthandelen med varer vokser (minst) 4 ganger 

raskere en i detaljhandelen…
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Fortsatt en liten andel av varekjøpene på nett
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Men det er store bransjevise forskjeller

Netthandelens andel av bransjens samlede omsetning

• Elektronikk: 25% 

• Kosmetikk: 10%

• Sportsutstyr: 10%

• Sko: 8%

• Klær: 7%

• Dagligvarer: < 1%
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Ca. 7 av 10 kroner går til norske nettbutikker

14,3
milliarder kroner

16,7
millioner kjøp
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…noe mer innen tjenester enn for varer

Tjenester for 38,5 mrd. kroner via 16,7 mill. kjøp Varer for 27,4 mrd. kroner via 36,8 mill. kjøp
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Stor forskjell hva gjelder varekategorier…
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Og når det gjelder kjønn…

Unge menn (18-29 år)

• Legger igjen 31 % av nettomsetningen med 

varer i utenlandske nettbutikker.

• Foto/video: 32 %

• Klær, sko, smykker: 38 %

• Elektronikk: 16 %

Dame (60+)

• Legger igjen 31 % av nettomsetningen 

med varer i utenlandske nettbutikker.

• Klær, sko, smykker: 48 %

• Sport, fritid: 46 %

• Hus, hjem, hage: 30 %
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Og når det gjelder kjønn… (vidr.)

Dame (30-39)

• Legger igjen 16 % av nettomsetningen 

med varer i utenlandske nettbutikker.

• Klær, sko, smykker: 19 %

• Personlig pleie: 32 %

• Hus, hjem, hage: 8 %

Mann 60+

• Legger igjen 13 % av nettomsetningen 

med varer i utenlandske nettbutikker.

• Elektronikk: 4 %

• Foto, video: 10 %

• Sport, fritid, hobby: 23 %
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Vi tilpasser oss regelverket

Småtteri fra utlandet?

• 1 av 2 kjøp i utenlandske butikker var 

på under 200 kroner.

• I norske nettbutikker var mer en 

annethvert kjøp over 500 kroner.

• Vi handlet like mye i norske og 

utenlandske nettbutikker i intervallet 

200-350 kroner.

• Hva nå?

• I utgangspunktet mer lønnsomt å 

flytte kjøp til utenlandske 

nettbutikker 

• Hvor mye vil svekket krone slå ut?
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Europamestere i netthandel

Vi handler i snitt mest på nett av nordeuropeerne

1. Norway 2,688 Euro

2. Denmark 2,149 Euro

3. Finland 1,996 Euro

4. Sweden 1,232 Euro

5. EU28 1,500 Euro

6. Europa 1,376 Euro

eHandel over grenser driver veksten

• Handel på tvers av landegrensene, er 

en av de sterkeste driverne for 

veksten i eHandelen i Europa. 
• Samlet sett utgjorde eHandel over grensene i 

EU 40 bn Euro i 2013, med forventning om en 

dobling innen 2017.

• I UK økte den grenseoverskridende eHandelen

med hele 35 % fra 2012 til 2013. 

1. Luxemburg – 64 %

2. Malta – 39 %

3. Østerrike – 39 %

4. Danmark – 32 %

5. Finland – 32 %

6. Norge – 27 %

28. Romania – 1 %

EU28 – 12 %
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Hvem konkurrerer vi egentlig imot?



Ikke lett å si…

Ikke vet vi hvem vi handler fra…

5% ??

Og er egentlig Zalando.no en norsk nettbutikk?

.no

.com.no

Hva skal vi legge i definisjonen??
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Mer lojale mot utenlandske butikker?

Utenlandske nettbutikker har mer lojale kunder Mange mulige forklaringer…

• Utenlandske butikker er 

dyktige

• Utenlandske butikker 

oppleves som billigere

• Utenlandske butikker har 

stort vareutvalg

• +++
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Konkurranse på like vilkår
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Situasjonen i dag

Fra 200 til 500 til 350 kroner

• Vedtatt grense på 350 kr inkl. frakt og 

forsikring gir en forverret situasjon 

• Ingen pålegg om at 

Finansdepartementet skal utrede 

elektronisk løsning.

Mulig konsekvens:

• Utlendingene tilpasser seg allerede 

• Fortsatt usikkerhet ift hva som skjer 

ved neste korsvei? 

• En mulig fremtidig økning av 

momsgrensen vil ha svært alvorlige 

konsekvenser 
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Fra 200 til 500 til 350 kr…

• Forståelse for at momsgrensen har en 

betydning for konkurransebildet

• Synliggjøring av norske 

netthandelsaktører som bedriftseiere 

og arbeidsgivere

• Alvorligheten i endringen i 

momsgrensen

• Betydningen av varehandelen som 

sysselsetter og som næring
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Hva har vi nådd fram med?

Hva har vi ikke nådd fram med?



Hva gjør vi videre?

Dokumentere konsekvenser nasjonalt

• Slår spådommene våre til? Hvordan 

får vi dokumentert effekten av økt 

grense?

• Andre konsekvenser enn butikkdød?

Dokumentere utviklingen internasjonalt

• Hvordan er regelverksutviklingen på 

netthandelsområdet?

• Internasjonale forhandlinger (TISA) 

eller EU-prosesser (Digital Agenda?)

• Er ordningen lovlig sett mot EØS-

avtalen?

• Portoforskjeller

Prinsipiell argumentasjon

• Fortsette 

voksenopplæringen om 

konsekvenser av ulike 

konkurranseforhold

• Bruke ny 

dokumentasjon

• Mål: Statsbudsjettet 

2016

Konjunktursituasjon

• Tøffere tider i 

næringslivet, nå er ikke 

riktig tid for å gi 

utenlandske 

virksomheter fordeler.

• Jobbe inn mot revidert 

nasjonalbudsjett 2015

Ny løsning

• Hvordan bør en 

selvbetjeningsløsning se 

ut?

• Få Finansdepartementet 

med på at en ny løsning 

må utredes.

• Må være forberedt på å 

egenfinansiere
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Ny analyse vil gi nye svar…
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Hvordan kan norske butikker møte trusselen fra 

utenlandske nettbutikker?
Kan vi skape fordeler av å være norsk?

Kan vi skape fordeler av å være norsk? Kan det skapes fordel av å være liten?

Kundeklubber som forsvarsmekanisme? Mer data og analyse som forsvarsmekanisme?
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• Internett trafikkdata (hva kikker du på?)

• Transaksjonsdata (hva har du kjøpt?)

• Gode systemer for analyse av hva du vil være 

interessert i å kjøpe.

• Gode systemer for å presentere tilbud til deg.

• «Real time» analyse og presentasjon av tilbud.
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Johanne Kjuus, jk@virke.no

Takk for meg!


