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50%

NÄTET
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VILL LAGRA SITT

KORTNUMMER

733 000
NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013

61%

ÖKNING AV MOBILKONSUMENTER I
NORDEN SEDAN FÖRRA ÅRET

HANDLAR UTOMLANDS
FÖR DET ÄR BILLIGARE

SVENSK

E-HANDEL

Svensk E-handel 2013 är en årlig analys av
e-handelsmarknaden som genomförts sedan 2007.
Rapporten bygger på intervjuer med 4000 konsumenter i
Sverige, Danmark, Finland och Norge om handeln på nätet
och i mobilen.
Årets rapport visar att e-handeln blivit en självklar del av
vardagen och att konsumenterna tagit med sig sitt vanliga
köpmönster ut på nätet i både datorn, surfplattan och
mobilen.
E-handel definieras i rapporten som försäljning av varor
och tjänster över internet oavsett om köpet sker via datorn
eller mobilt. Exempel på tjänster är resor, biljetter, appar,
matkassar, musik och streamingtjänster.
E-handel via mobiler och surfplattor har haft ett mycket
starkt genombrott. Bara under det senaste året har 733 000
svenska konsumenter börjat handla mobilt och tillväxten
sker främst utanför storstäderna.
Kraven från konsumenterna visar sig tydligt – hela
40% har avbrutit ett köp på grund av att sajten inte var
mobilanpassad. Att erbjuda rätt betalsätt är också en viktig
faktor för att konsumenten skall fullfölja köpet.
Vi på DIBS hoppas att rapporten ger insikter och lärdomar
som kan användas för att utveckla din e-handel.
Kontakta oss om du vill diskutera e-handel eller
betalningar på nätet!
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E-HANDEL
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E-handeln har blivit en självklar
del av vardagen
Konsumenterna tar med sig sitt vanliga köpmönster ut på
nätet och gör fler småköp. De vill betala enkelt och snabbt
och många avbryter köp om butiken inte erbjuder rätt
betalsätt.
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E-HANDEL

Konsumenterna handlar oftare

E-handeln i Sverige
%

| Branschernas andel av den totala e-handeln |

Antal

|

Antal köp per år på nätet per konsument

|

02
03
04

Svenska konsumenter e-handlar oftare för varje år. Sedan
2010 har antalet köp per person ökat med 31%. När e-handeln
blir mer självklar tar konsumenter sitt vanliga köpmönster ut

på nätet. Men fortfarande gör genomsnittskonsumenten färre
än ett och ett halvt köp på nätet per månad. Det visar att det
trots många år av tillväxt fortfarande finns stor potential.

Alla åldrar handlar oftare
Antal

E-handeln förändrar alla branscher. Under de senaste åren
har resor och elektronik minskat som andel av den totala
marknaden. Alla andra kategorier har ökat. Det är ett resultat
av att e-handeln blir ett mer naturligt inslag i vardagen och på

6

sätt och vis speglar traditionell handel. E-handelsmarknaden
i Sverige värderas till 75,7 miljarder och har växt med 7%
mellan 2012 och 2013 (se sidan 24).
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| Antal köp per år på nätet per konsument |

Alla åldrar har tagit till sig e-handel. Konsumenter mellan 35
och 44 års ålder handlar flitigast. De är oftast kapitalstarka
men tidsfattiga och drar full nytta av e-handel för att förenkla

sina liv. Sedan ifjol har konsumenter i alla åldersgrupper ökat
antalet inköp med cirka två nya köp per år per person.
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E-handel förenklar

Stockholmare handlar oftast
Antal

| Antal köp per år på nätet per konsument |

Stockholm

Annan stad

Landsbygd

%

| Vilket är det viktigaste skälet för dig att handla på nätet? |

20
18
16
14
12
10
8

2011

Stockholmare handlar oftare än andra, men ökningen är
snabbast utanför huvudstaden. Under 2013 ökade antalet
e-handelsköp per konsument med 29% på landsbygden. I
städer (exklusive Stockholm) ökade antalet med 18% och

2012

2013

i Stockholm med 2%. Stockholmarna handlar fortfarande
oftast, men nådde en platå i ökningen av antalet köp under
2013.

Alla e-handlar
%
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jämföra priser och produkter ökar, vilket rimmar väl med att
prisjämförelsesajter är populära.

Många vill öka inköpen av resor

| Har du handlat på nätet senaste tre månaderna inom dessa branscher? |

Konsumenter tar till sig e-handel för alla typer av inköp. Hela
75% av alla svenskar har handlat media över nätet, men
fortfarande har bara var fjärde handlat förbrukningsvaror till
hemmet på nätet. Bara en procent av alla svenskar mellan 15

E-handeln drivs av konsumenternas vilja att förenkla. Den
förenklar vardagen och gör det enklare att jämföra. Antalet
konsumenter som säger att de e-handlar för att bättre kunna

%

och 74 års ålder med internet har inte handlat något på nätet
senaste tre månaderna. 2010 var det sju procent som inte
e-handlade. Nu e-handlar alla.
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| Inom vilka branscher kommer du handla mer nästa år? |

Resor, elektronik och mode ser ut att få ett starkt 2014. Det
är nämligen flest konsumenter som säger att det är i dessa
branscher som de ska öka sina inköp nästa år.
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Konsumenten vill betala enkelt
%

Svenskar gillar kort och faktura

| Vad är viktigast när du väljer hur du betalar? |

%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

02
03
04

Konsumenten vill betala på det sätt hen uppfattar som säkrast
och enklast. Det är egentligen bara dessa två faktorer som

spelar roll, men hur detta tolkas är olika i olika länder och
beror till stor del på vanor.

Faktura är populärast bland kvinnor
%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

I Sverige är tre betalsätt populära. Kort är mer
populärt i Stockholm (42%) än i mindre städer
(40%) och på landsbygden (29%).
Faktura är tvärtom, minst populärt i Stockholm
(24%), mer populärt i andra städer (28%) och
populärast på landsbygden (35%).
På tredje plats kommer betalning via internetbank
som är något mer populärt på landsbygden än i
Stockholm.

Kort är populärare bland män än kvinnor. För faktura och
betalning via internetbank är det tvärtom. Faktura är mer
populärt bland äldre konsumenter.
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01

Betalningsvanor håller i sig
År

E-HANDEL

| Vilket betalsätt föredrar du? |

02
03
04

E-handel förenklar
vardagen för de
flesta svenska
konsumenterna

Betalningar styrs av vanor och det har inte skett några stora
förändringar under de senaste åren. Kort har minskat något
sedan 2011 medan faktura ökat.

Många avbryter köp
%

| Har du avbrutit köp senaste sex månaderna och isåfall varför? |

Hela 38% av konsumenterna har avbrutit köp som de
påbörjat. Många av dessa avbryter därför att butiken
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saknar ”rätt betalsätt”. Ett erbjuda många betalsätt skapar
förutsättningar för hög konvertering av besökare till kunder.
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E-HANDEL I
MOBILEN

E-handel via mobiler och
surfplattor har haft sitt
genombrott
Bara under det senaste året har mängder av nya
konsumenter börjat handla via mobiler i Sverige.
Konsumenterna vill förenkla och vill slippa lägga in sina
kortuppgifter vid varje köp.
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Fler handlar i mobilen
%

|

Fler medelålders handlar i mobilen

Har du handlat med en smart mobil eller surfplatta under de senaste sex månaderna?

|

%

| Har du handlat med en smart mobil eller surfplatta under de senaste sex månaderna? |

03
04

26%
15%

Konsumenter i alla åldrar använder mobilen för att handla.
Ökningen är störst i de åldrar som spenderar mest. I

kategorin 35-54 år har andelen som handlat med mobilen
mer än dubblats bara på ett år.

Tillväxt snabbast utanför stockholm
%

Handel genom mobiler och surfplattor har haft sitt genombrott.
Bara i Sverige började 733 000 nya konsumenter att handla
i mobilen under 2013. 2011 slog mobil handel genom bland
”innovators”, ifjol bland ”early adopters” och i år bland ”early

16

majority”. Nu köper mer än en fjärdedel av konsumenterna
produkter och tjänster via mobiler och marknaden mognar
snabbt.
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| Har du handlat med en smart mobil eller surfplatta under de senaste sex månaderna? |

Att handla med mobilen har haft störst genomslag i
Stockholm. Men i resten av landet är ökningen snabbare.
Under det senaste året har andelen stockholmare som

handlar med mobilen ökat med cirka 32%, i andra städer
med cirka 92% och i landsbygden med cirka 88%.
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01

02

Inte en kanal utan flera

Mobil e-handel förenklar
%

E-HANDEL I
MOBILEN

| Varför handlade du med mobil eller surfplatta? |

%

| Hur har du handlat produkter eller tjänster i mobil eller surfplatta senaste sex månadera? |
Av de som handlat med mobil, summa över 100%

03
04

Konsumenterna handlar med mobilen för att förenkla
vardagen och för att handla när de är i rörelse. Hela 26% av
konsumenterna handlar med mobiler och surfplattor hemma.

Cirka en femtedel svarar att de handlar med mobilen för att
det är deras enda uppkoppling, något fler i åldrarna 15-34 år.

Alla branscher påverkas
%
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Många konsumenter använder parallellt flera sätt att handla.
Det visar att mobiler och surplattor inte är en försäljningskanal
utan flera.

Unga ställer störst krav på mobila sajter

| Vad har du köpt via mobilen? |

Konsumenterna handlar alla typer av produkter och tjänster i
mobilen. Media är störst, men tillväxten är klart snabbast för
kläder och skor. Dubbelt så många konsumenter har handlat
kläder och skor i mobilen i år än ifjol (13% jämfört med 26%).

Konsumenterna handlar i mobiler på många olika sätt och på
flera plattformar. Appar är enklare och därför populärare än
web browsers. Apple har en stor del av kakan och används
av fler konsumenter än alla andra plattformar.

%

Detta visar att handel med mobiler inte är begränsat till
tjänster som konsumeras i rörelse (appar eller bussbiljetter).
Smarta mobiler och surfplattor är viktiga kanaler i nästan alla
branscher.
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| Har du avbrutit köp för att sajten inte var optimerad för mobil? |

Många konsumenter avbryter köp om sajten är krånglig. Unga
ställer högst krav och nästan hälften av alla konsumenter
mellan 15 och 34 har avbrutit köp därför att sajten inte är

optimerad för mobiler. Skräddarsydda mobila sajter bidrar till
konverteringsgraden.
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MOBILEN

Vill betala på olika sätt i mobil
%

Lagrade kortnummer driver handel

| Hur föredrar du att betala i mobilen? |

%

| Skulle du handla mer i en mobil butik om du slapp lägga in kortnummer? |

03
04

Konsumenternas sätt att betala i mobilen skiljer sig från
deras vanor på nätet. Betalning via internetbank är mycket
mindre populärt i mobil och surfplatta. Mikrobetalningar är

däremot mer populärt. Det visar vikten att erbjuda rätt
betalsätt för alla kanaler.

Vill lagra kortnummer
%

| Skulle du föredra att slippa lägga In kortnummer när du handlar med mobilen? |

Konsumenter säger att de skulle handla mer på en
sajt om de slapp lägga in kortdata.
Det visar att lagrat kortdata inte bara förenklar för
konsumenten utan också har en direkt effekt på
kundlojalitet och försäljning.

Att skriva in kortnummer är krångligt och konsumenterna
vill helst slippa det varje gång de handlar med mobilen.

20

Alla åldrar vill slippa registrera kortuppgifterna, med en liten
övervikt mot medelålders och äldre konsumenter.

SVENSK E-HANDEL 2013

21

03
NORDISK UTBLICK
E-HANDEL

22

Nordisk utblick e-handel
Vid första anblicken kan man tro att nordbor beter sig
någorlunda lika. Tittar man närmare blir det dock tydligt att
det är fyra länder med fyra olika språk, fyra olika valutor
och olika betalningsvanor.
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E-handeln i Norden
%

Konsumenterna handlar allt oftare

| Branschernas andel av den totala e-handeln |

Antal

| Antal köp per år på nätet per konsument |

04

E-handeln är enorm och påverkar alla branscher. På nätet
är resemarknaden störst. Det har varit så under många år.

Folk handlar oftare och oftare på nätet. Man tar sitt vanliga
köpmönster med sig till nätet och gör både stora inköp av

E-handelsmarknaden växer

Optimistiska för e-handel

| Miljarder kronor lokal valuta |

% | Hur kommer du e-handla nästa år jämfört med i år?

Tillväxten är baserad på faktisk omsättningsförändring hos
cirka 15 000 webbutiker i länderna.

24

Elektronik har också varit stort länge, men kläder och skor
har stadigt klättrat och står nu för 11%.

Norge växer i snabbast takt med 17%, följt av Danmark med
14% och Sverige 7%.
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elektronik eller möbler, men också många småköp på nätet.
Norrmän har nu gått om danskarna i antal köp per konsument.

|

Mellan en en fjärdedel och en tredjedel av alla konsumenter
tror att de kommer öka sina inköp på nätet nästa år.

Optimismen är störst i Finland. De senaste årens tillväxt lär
alltså hålla i sig.
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Betala på nätet i Norge

Betala på nätet i Sverige
%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

04

Konsumenterna väljer det enklaste och säkraste sättet att
betala. Vad som uppfattas så är olika i de olika nordiska
länderna. I Sverige är kort, betalning via internetbank och
faktura populära.

I Norge är kort mest populärt, men betalning via internetbank
och faktura är också populära. Något fler män än kvinnor
fördrar kort, men för de andra betalsätten är det tvärtom.
I Oslo gillar många mikrobetalningar (20%) men utanför
städerna är det mindre populärt (9%). För betalning via
internetbank är det tvärtom.

Betala på nätet i Danmark

Betala på nätet i Finland

%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

%

I Finland är betalning via internetbank mest populärt. Kort
och faktura kommer därefter. Kort uppskattas av fler män
(34%) än kvinnor (23%) och faktura av fler kvinnor (24%) än
män (11%).

I Danmark dominerar kortbetalningar, bland annat tack vare
Dankortets starka position. Kort har en mycket stark position
för alla åldrar, bägge könen och i alla regioner.
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| Vilket betalsätt föredrar du? |
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Konsumenter handlar mer utomlands
%

|

Har du handlat på en utändska sajt senaste sex månaderna?

|

04

Många nordbor väljer att handla på utländska webbutiker.
Deras förtroende ökar för internationella betalningar,
leveranser och konsumentskydd och konsumenterna får nya

vanor. Detta är naturligtvis både en möjlighet och ett hot för
handlare.

Jakt på utbud och pris utomlands
%

|

Varför handlade du på en utändsk sajt?

|

De nordiska länderna har små hemmamarknader och
konsumenterna söker sig till utländska sajter för att nå
produkter som inte finns hemma eller komma åt lägre priser.
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1 av 4 nordbor tror
att de kommer öka
sina inköp på nätet
nästa år

Vissa handlare lockar till sig utländska kunder och andra
förlorar till utländska konkurrenter. Det blir viktigt att erbjuda
rätt betalsätt för många marknader.
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NORDISK UTBLICK
E-HANDEL I
MOBILEN

Nordisk utblick e-handel i
mobilen
E-handeln i mobilen har haft ett enormt genomslag och
fortsätter växa i snabb takt.
Hela 1,7 miljoner nya konsumenter intar den Nordiska
marknaden i år och konsumenterna är optimistiska. En
tredjedel uppger att de kommer att öka sina inköp i mobilen
nästa år.
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1,7 miljoner nya konsumenter i Norden handlar i mobil

Genombrott för handel i mobil
%

|

Har du handlat med surfplatta eller mobil senaste sex månaderna?

|
Antal

|

Antal konsumenter som handlat med surfplatta eller mobil senast sex månaderna

|

Handel genom mobiler har slagit stort i alla nordiska länder.
Trenden är mycket tydlig och ger nya förutsättningar för
detaljhandel.

Totalt antal köp i mobilen
Antal

| Uppskattning av antal köp i mobilen under 2013 |

I Norden beräknas det utföras 43 miljoner köp i mobilen
under 2013. Tillväxten drivs av att alltfler konsumenter
handlar i mobilen och att de gör fler köp per person. Unga
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stadsbor har drivit utvecklingen, men nu är det på väg att bli
en massmarknad för alla kundkategorier, alla regioner och
alla branscher.
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I år beräknas 4 534 000 nordbor handla i mobilen. Det är en
ökning med 61% jämfört med i fjol när 2 821 000 nordbor
handlade i mobilen. Det innebär att det i Norden tillkommit 1

713 000 nya konsumenter som handlar I mobilen. I Sverige
är ökningen 733 000, i Danmark 423 000, i Norge 336 000
och i Finland 221 000. Det är ett enormt marknadstillfälle.
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Konsumenter vill slippa ange kortdata
%

De som börjat handla med mobilen gör det ofta

| Skulle du föredra att slippa lägga in kortnummer när du handlar med mobilen? |

Antal | Antal köp per år med surfplatta eller mobil per konsument (av de som börjat att handla i mobilen)
Av de som börjat att handla i mobilen

De som börjat handla i mobilen gör det till en vana. De handlar
ännu inte lika ofta i mobilen som på nätet men utvecklingen

|

går fort. Tillväxten drivs av att fler börjar handla med mobilen
och att de gör det oftare.

Optimistiska i mobilen
Cirka hälften av alla nordbor föredrar att betalningslösningen
sparar kortdata när de handlar i mobilen. Anledningen

är uppenbar, det förenklar köpen. Finska och norska
konsumenter är mest positiva.

%

| Hur kommer du handla med mobilen nästa år? |

Frågan ställd till konsumenter som redan börjat handla med mobilen)

Lagrat kortdata kan driva e-handeln
%

| Skulle du handla mer i en mobil butik om du slapp lägga in kortnummer? |

De som handlar med mobilen är optimistiska inför nästa år.
I Norden tror runt en tredjedel att de kommer öka sina inköp

i mobilen nästa år. Dessutom kommer det nya konsumenter
som börjar handla med mobilen.

Nästan en tredjedel av nordbor säger att de skulle handla
oftare i butik med lagrad kortdata. Det visar att lagrad kortdata
är ett sätt att öka konverteringen och driva försäljning.
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Betala i mobil i Sverige
%

Betala i mobil i Norge

| Vilket betalsätt föredrar du? |

%

Kort är mer populärt bland män (50%) än bland kvinnor
(41%) och mer populärt i Stockholm (44%) och andra städer
(51%) än på landsbygden (32%).
För faktura är det tvärtom, det föredras av 26% av kvinnorna
men 23% av männen och 20% av stockholmarna men 29%
av konsumenter på landsbygden. Den tydligaste trenden
med betalning via internetbank är att det är mest populärt
bland äldre.

Kort är mest populärt i Norge, och särskilt bland konsumenter
över 35 års ålder. Faktura är mer populärt hos kvinnor (10%)
än hos män (4%).

Betala i mobil i Danmark

Betala i mobil i Finland

%

| Vilket betalsätt föredrar du? |

%

Precis som på nätet är kort mest populärt i Danmark. Det
är mer populärt hos kvinnor (77%) än hos män (73%). Män
däremot gillar mikrobetalningar (11%) något mer än kvinnor
(8%). Mellan åldrar och regioner är skillnaderna mycket små.
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| Vilket betalsätt föredrar du? |

| Vilket betalsätt föredrar du? |

Betalning via internetbank är mer populärt i Finland än i
andra länder. Det är särskilt populärt hos kvinnor (26%
versus 22%). Kort är däremot mer populärt hos män (45%
versus 32%).

SVENSK E-HANDEL 2013
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ORDLISTA
Betalsätt

Internetbank:

Betalning direkt från
konsumentens bankkonto
genom verifiering i
internetbanken.

Mikrobetalningar:
E-plånböcker som
exempelvis PayPal.

Kort:

Betalning med debetkort,
kreditkort eller betalkort.

Avbetalning:

Betalningen delas upp
i flera betaltillfällen.
Vanligast vid kreditkort och
faktura.

Geografiskt
läge

Övrigt

Branscher

Annan stad:

Stad med färre än en
miljon invånare.

Landsbygd:

Glesbefolkade områden.

Svensk E-handel
Svensk E-Handel är en statistikfylld rapport som ger en
detaljerad bild av e-handelns utveckling, med särskilt fokus
på mobil handel.

Lagra kortnummer:

En tjänst där kortnumret
lagras från föregående
köp så att konsumentens
påföljande köp
underlättas.

Elektronik:

Exempelvis TV, datorer,
mobiltelefoner

Undersökningen genomfördes under det tredje kvartalet
2013 av forskningsinstitutet YouGov och bygger på
intervjuer med över 4 000 Internetanvändare i Sverige,
Danmark, Norge och Finland.

Förbrukningsvaror:

Exempelvis
hushållsprodukter, drycker,
mat, blommor.

Heminredning:

Exempelvis
trädgårdsartiklar, möbler,
köksmaskiner.

Rapporten finns på:
www.svensk-e-handel.se

Om DIBS
Resetjänster:

Exempelvis flygresor,
hotell, charterresor,
kollektivtrafik.

Hälsoprodukter:

Exempelvis mediciner,
apoteksprodukter, hälsooch skönhetsprodukter.
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Media:

Exempelvis
evenemangsbiljetter,
appar, musik, film, böcker.

Kläder och skor:

Exempelvis kläder,
skor, smycken, klockor,
sportutrustning.

DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra
betalningslösningar på nätet. Vi startade 1998 och var då
pionjärer inom betalningar på nätet – idag är vi ledande i
Norden.
Vi var först med att nå en miljard transaktioner och har idag
över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på
över 100 miljarder kronor.

Tjänster:

Försäkringar, telefoni,
finanstjänster, offentlig
sektor.

Varje år väljer 2 000 nya nätbutiker vår lösning. Våra 100
medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att
göra det enkelt att ta betalt på nätet. DIBS är listat på First
North med Redeye som Certified Advisor.
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DIBS PAYMENT SERVICES
KUNGSBROPLAN 2
112 27 STOCKHOLM
DIBS PAYMENT SERVICES
GÖTEBORG
KYRKOGATAN 25, VÅN 3
411 15 GÖTEBORG
TELEFON
EMAIL
HEMSIDA

08-527 525 00
SALES@DIBS.SE
WWW.DIBS.SE

