Så väljer
kunderna dig
För att få kunderna att välja just
dig måste du veta vad de vill ha.
Här får du de insikter du behöver
för att bli synlig och positionera
dig på bästa sätt.
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LEVERANS
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KÖP OCH ÅTERKOMMANDE KUNDER

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Bygg din position och vinn kunderna
Alla kan inte bli bäst på allt, men vissa områden är viktigare än andra för
dina kunder. I denna rapport lär du dig att prioritera din kommunikation
till kunder och hur ett bestämt fokus på tydlighet och synlighet kan
bygga din position
Vi har delat upp rapporten i teman: Män och kvinnor,
Leverans, Köp och återkommande kunder samt Miljö
och hållbarhet.
Vad gör män och kvinnor så nöjda att de väljer att handla
i din nätbutik nästa gång? Kan du ta betalt för frakt och
ändå ha nöjda kunder? Påverkar ditt engagemang för
miljö och hållbarhet din försäljning? Vi kommer att ge dig
svar på dessa frågor och lite mer.

Tydlig och engagerande kommunikation som visar att
du förstår dina kunder och bryr dig om dem kan ge dig
många viktiga fördelar i konkurrensen om nätkunderna.
Du behöver ha en tydlig bild av vad som behöver
prioriteras när du kommunicerar med dina kunder. Använd
rapporten och dra nytta av insikter, tips och råd för enkla
förbättringar, baserat på hur kunderna vill ha det.
God läsning och lycka till!

Utgivning: 1, årgång: 2019. Undersökningen genomförs i samarbete med analysföretaget IPSOS och omfattar Sverige, Norge och Danmark. De som deltar i undersökningen vet inte att Posten Norge är uppdragsgivare, och svaren baseras på deras
inställning till att handla på nätet och inte deras inställning till uppdragsgivaren. Rapporten baseras på en enkät som genomfördes under det fjerda kvartalet 2018. I Sverige svarade 1 005 personer på frågorna, i Norge 1 007 och i Danmark 1 001.
Ansvarig utgivare: Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001, Norge Redaktör: Kjersti Tunheim Pedersen, kjersti.pedersen@bring.com. Design: Kristin Slotterøy, kristin.slotteroy@posten.no.
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Prisvärt,
mobilsajten var
smidig och enkelt
att hitta rätt
varor på
Kvinna 28 år, Sverige

Män och kvinnor
Visste du att ett av de områden där det är stor skillnad
på kvinnor och män är köp på mobil? Läs mer på nästa sida.
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Män och kvinnor – är det skillnad?
Numera handlar majoriteten
fysiska varor på nätet, men
hur och vad du kommunicerar
kan vara avgörande för att
konvertera dem till flera köp.
Män och kvinnor har olika konsumtionsmönster och handlar ur både olika och samma
kategorier på nätet. Tidigare undersökningar har visat att det finns skillnader mellan
könen på hur de hittar nya nätbutiker.
Män använder sidor för prisjämförelse mer
än kvinnor, medan kvinnor använder sociala
medier långt mer än män. Ska du nå ut till
de grupper du önskar är viktigt att tänka på
om hur du kommunicerar med kunder, men
också var du kommunicerar.
Även om alla under 40 år numera handlar
fysiska varor på nätet så finns det fortfarande potential att få dem att göra en
större andel av sina inköp på nätet.

BRING RESEARCH 2019

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

97%

under 40 år
handlar fysiska
varor på nätet

VAD INNEBÄR DETTA?
Att skapa trygghet under hela köpet
genom att tillhandahålla relevant information kommer alltid att vara viktigt.
Det ökar också konverteringen
De som köper ofta på nätet har större
förtroende för att handla alla kategorier. Bra erfarenhet skapar säkerhet

Det finns några skillnader mellan män och kvinnor
och vad de handlar på nätet är en av dem

Detta handlar
män på nätet:

Detta handlar
kvinnor på nätet:

TIPS OCH RÅD
•

Var medveten om var och vad du
kommunicerar beroende på vem
du vill nå. Vill du nå fler män kan
prisjämförelsesajter ge större
effekt än det gör på kvinnor
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Mobiltelefon jämfört med dator
Mobilanvändningen ökar
kraftigt. Ger du kunderna
samma köpupplevelse på
båda enheterna?

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

VAD INNEBÄR DETTA?

Många påbörjar köpet på sin mobil, men
avslutar det på en annan enhet:

Du måste ge dina kunder en lika
bra köpupplevelse på mobil som på
dator. Tänk på var du placerar viktig
information. Förvänta dig inte att
kunderna tar sig tid att leta efter
den. Om inte informationen är lika
lättillgänglig på mobilen som på
datorn riskerar du avbrutna köp och
färre återkommande kunder. Detta
är särskilt viktigt om din målgrupp
är kvinnor under 40 år.

Användningen av mobil för att handla på
nätet fortsätter växa och det är personer
under 40 år som driver utvecklingen.
Sex av tio svenska kvinnor under 40 år
genomförde sitt senaste köp på mobilen
och bara tre av tio använde dator.
Gemensamt för både män och kvinnor
är att fler som påbörjade köpet på mobil
avslutade det på en annan enhet än de som
använde dator från början När kunderna
byter enhet mitt i ett köp är risken större
för att de avbryter köpet. Våra testköp
avslöjade att flera nätbutiker ger bättre
information i början av ett köp på dator än
på mobil.
Detta gäller i synnerhet information om
leverans och retur. Nio av tio kunder letar
efter leveransinformation när de besöker
en ny nätbutik och priset är särskilt viktigt.

BRING RESEARCH 2019

67%

67%

55%
48%

50%
47%
44%

39%
34%
33%

29%

TIPS OCH RÅD
23%

31%

20%

Mobiltelefon

PÅBÖRJAR KÖP

65%

60%

66%

Dator

GENOMFÖR KÖP

39% 42% 26%

Mobiltelefon

NORGE

44%

43%

53%

Dator

SVERIGE

DANMARK

•

Säkerställ att all relevant information
är lättillgänglig på alla enheter.
Förvänta dig inte att kunderna tar
sig tid att leta efter den

•

Testa och hitta problem på
mobilsajten. Kunderna vill ha en
enkel och effektiv köpupplevelse
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Jag behövde
varan snabbt
och betalade för
expressleverans
Man 43 år, Norge

Leverans
Visste du att många kunder är villiga att betala för frakt, men att
nivån som du lägger fraktpriset på har stor effekt på konverteringen?
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Fri frakt eller inte – vad förväntar sig kunderna?
Fri frakt kan främja köp, men
bör du ge bort pengar utan
att få något tillbaka?

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:
Ökad förväntan på att alltid få fri frakt, men de flesta
räknar fortfarande med att betala något.

Kundernas förväntningar på vad frakten ska
kosta förändras. Antalet kunder som alltid
förväntar sig fri frakt har ökat mellan 2017
och 2019. Störst är förändringen hos svenska
kvinnor, där fyra av tio förväntar sig att
frakten ska vara kostnadsfri.
Drygt hälften av kunderna har under de
senaste 6 månaderna valt att handla mer i en
nätbutik för att uppnå fri frakt. Detta visar
att det kan vara en smart lösning att använda
villkorlig fri frakt för att öka både köpesumma
och konvertering.
Fraktkostnaden är viktig för kunderna,
för vissa helt avgörande. Tar du betalt för
leverans är det väldigt viktigt att hitta rätt
prisnivå så att kunderna inte avbryter köpet.
Internet är transparent och kunderna kan
enkelt jämföra villkoren i din butik med dina
konkurrenters, och sedan välja den butik som
ger det bästa erbjudandet totalt sett.

45%
41%

19%

40%

23%

17%

21%

29%

Använder du fri frakt/villkorlig fri frakt
måste du kommunicera detta tydligt till
kunderna både på startsidan och på produktsidorna. De måste snabbt förstå vilka
villkor du har, det kan utlösa försäljning.

26%

2019
61%

TIPS OCH RÅD

56%

54%
50%
44%

43%

27%

25%

2017
FRI FRAKT VID SENASTE KÖPET

48%

Ge inte bort dina intäkter genom att
erbjuda fri frakt utan att först ha testat
kundernas betalningsvilja. Håll reda på hur
mycket du faktiskt måste sälja extra för
att täcka kostnaderna för fri leverans.

51%

38%

2017

23%
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VAD INNEBÄR DETTA?

FÖRVÄNTAR SIG FRI FRAKT

31%

41%

32%

•

Testa om försäljningen ökar genom att
köra en kampanjperiod med fri frakt

•

Håll reda på villkoren hos jämförbara
konkurrenter

•

Vill du använda fri frakt som
säljfrämjande åtgärd, testa villkorlig fri
frakt för att öka summan i varukorgen

2019
NORGE

SVERIGE

DANMARK
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Hur mycket ska frakten kosta?
Det finns inget rätt svar på
den frågan, men tester kan
ge dig rätt nivå.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:
76%

Vi har frågat kunderna om de är villiga att
betala för frakten när de har hittat det de vill
ha eller om de skulle avbryta köpet och handla
någon annanstans. Svaren visar att beroende på land och kön så uppger 64–81% att de
skulle betala för frakten och genomföra köpet.
Om fraktsumman ökar avbryter fler sitt köp
och handlar någon annanstans. Norska män
är i allmänhet mest villiga att betala för frakt,
medan danska kvinnor är mest priskänsliga.
Hur hittar du rätt fraktkostnad för dem
som faktiskt är villiga att betala? Detta
beror på flera faktorer: Priset på varorna
du säljer, men även hur unika och attraktiva
dina produkter är och vad dina konkurrenter
gör. Detta visar att det alltid är viktigt att
bestämma rätt fraktkostnad för att få flest
kunder att genomföra köpet. Det kommer
alltid att finnas någon som bara handlar om
det finns fri frakt, men försök att hitta de
som faktiskt är villiga att betala för frakt.

VAD INNEBÄR DETTA?

Norska män är mest villiga att betala för frakt,
medan kvinnor är mer priskänsliga
Män

70%
65%

56%

45%

45%

40%
31%
22%
X kr frakt

X kr + 10 kr frakt

81%

Kvinnor

X kr + 20 kr frakt

Ska du ta reda på vad kunderna är villiga
att betala bör du ta reda på vad konkurrenterna gör och sedan testa olika fraktpriser i din nätbutik. Om du är verksam i
flera länder, skaffa dig kunskap och testa
om det är möjligt att ha olika fraktkostnader i de olika länderna. Betalningsvilja
är inget statiskt värde, utan kan ändras
över tid beroende på vad som erbjuds.
Kommunicera din fraktkostnad tidigt
under köpprocessen, både på startsidan
och på produktsidan. Ingen gillar att få en
extra kostnad som överraskning i kassan.

66%
64%

TIPS OCH RÅD

58%

45%

42%

•

Håll dig uppdaterad om vilka
fraktkostnader som gäller i
jämförbara nätbutiker

•

Testa fraktkostnader regelbundet
för att undersöka kundernas
betalningsvilja

31%
23%
13%
X kr frakt
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X kr + 10 kr frakt

NORGE

SVERIGE

X kr + 20 kr frakt

DANMARK
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Vad gör kunderna villiga att betala mer för leverans?
Fraktkostnaden är viktig för
kunderna, men minst lika viktigt
är det att tydligt kommunicera
vad de betalar för.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

Priset är det viktigaste urvalskriteriet
när kunderna ska välja leverans. Ska du
sälja in extra service med flera leveransalternativ måste kunderna förstå exakt
vad du erbjuder och priset måste stå i
förhållande till andra leveransalternativ.

För att kunderna ska betala mer för ett
leveransalternativ än det som är standard i
nätbutiken måste de uppleva att det ger dem
extra värde. Det måste också vara rätt pris i
förhållande till de andra leveransalternativen
som erbjuds. Därför är det avgörande hur du
kommunicerar leveransalternativen
Leveransalternativ som «Express» och
«Hemleverans» är inte entydiga, och ska de
upplevas som en extra service måste du kommunicera vad de innebär och prissätta dem
i förhållande till andra leveransalternativ. Se
skillnaderna här:

Nio av tio kontrollerar leverans när
de besöker en nätbutik

«Hemleverans kl. 17–21, varan bärs in till anvisad plats och chauffören ringer dig senast 30
minuter innan leverans. Xx kr.»

Kunder är villiga att köpa sig till snabbare frakt och
har gjort detta de senaste tre månaderna

I stället för «Hemleverans – xx kr.»
«Express, beställningar mottagna innan
klockan 14 levereras hem till dig på kvällstid
och du informeras innan chauffören kommer
I stället för «Express– xx kr.»

BRING RESEARCH 2019

VAD INNEBÄR DETTA?

20%

10%

Med snabb leverans konkurrerar du
även med fysiska butiker. Många kunder
besöker fysiska butiker för att få varan
med en gång. Tydlig information om när
du kan leverera kan främja köp.

TIPS OCH RÅD
•

Beskriv tydligt de viktigaste faktumen vid dina leveransalternativ

•

Erbjuder du expressleverans bör
du informera kunderna om exakt
hur lång tid det tar
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Hur förhindrar man avbrutna köp på grund av leverans och retur?
Förstå kundernas
förväntningar och krav på
leverans och retur och undvik
på så sätt avbrutna köp.
Det är otroligt viktigt att ha insikt i vad
som får kunderna att stanna kvar i din
nätbutik eller varför de avbryter köpet.
Både kvinnor och män är intresserade av
pris på leverans och retur, och kvinnor i
högre grad än män.
Att de är intresserade av pris betyder inte
att du måste erbjuda fri leverans och retur,
men du bör ha kontroll på hur dina villkor
påverkar kunderna.
Hela 40 procent av skandinaviska kvinnor
under 40 år har övervägt att avbryta
eller har avbrutit sina köp på grund av
pris på leverans och retur, eller för att
det varit besvärligt att hitta information
i nätbutiken. Kvinnor har störst fokus
på fraktkostnaderna, medan män även
fokuserar på tidsförbrukningen för att
hitta och förstå villkor.
Kunderna tar med sig erfarenheter från
andra nätbutiker, vilket gör att de nätbutiker
som inte lever upp till dessa förväntningar
snabbt väljs bort av kunderna.

BRING RESEARCH 2019

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:
Kunder som blir missnöjda med priser
och villkor avbryter köpet:

20%

30%

VAD INNEBÄR DETTA?
Leverans- och returvillkor är viktiga för
kunderna och får inte gömmas undan.
Om kunderna får en negativ upplevelse
i fråga om pris eller hantering av retur,
i kassan eller efter köpet, blir de ofta
mer missnöjda än om detta framgick
tydligt redan i början av köpet.
Kunderna jämför dig med vad andra
nätbutiker erbjuder och du bör se till
att ha koll på detta.

Kunderna avbryter köpet om
dessa mål inte är uppfyllda:

Män är
missnöjda med:
Pris på frakt/retur
Besvärligt/tar lång tid
Annan nätbutik hade
fri frakt/retur

Kvinnor är
missnöjda med:

TIPS OCH RÅD
•

Styr kundernas förväntningar
genom att informera om priser
och villkor för leverans och retur
tidigt i köpprocessen

•

Gör det enkelt för kunderna att
hitta priser och villkor i din nätbutik

Pris på frakt/retur
Annan nätbutik hade
fri frakt/retur
Besvärligt/tar lång tid
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Bra produkter,
rea på det jag
ville ha och en fin
present på köpet
Man 51 år, Danmark

Köp och återkommande kunder
Visste du att information i kassan om exakt leveranstid kan konvertera fler
kunder? Och att praktiskt taget inga nätbutiker ger sådan information?

BRING RESEARCH 2018
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Varför återkommer kunder till din nätbutik?
Ett återköp kräver att du
ger kunderna ett bra första
intryck. Insikt i vad kunder
uppskattar mest kan hjälpa
dig med detta.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

80%

Skandinaviska nätkunder handlar gärna i
samma nätbutik igen. Det finns flera skäl
till detta, men kombinationen av att göra
ett bra köp/få ett bra pris och en effektiv
och enkel köpupplevelse är de viktigaste
faktorerna.

VAD INNEBÄR DETTA?

handlar i nätbutik som
de har erfarenhet av
sedan tidigare

KUNDERNA BLIR NÖJDA NÄR ...

BRING RESEARCH 2019

Relevant information måste kommuniceras tydligt redan när kunderna
kommer in i nätbutiken och hela vägen
fram till kassan. Faktorer som skapar
trygghet, som leverans- och returvillkor,
måste vara enkla att hitta och förstå.
Tillgänglighet till viktig information
måste vara lika bra på alla enheter.

Kunderna uppskattar normalt en effektiv
självbetjäning, dvs. att relevant information
om bland annat leverans- och returvillkor
är lättillgänglig när de besöker butiken.
Detta skapar trygghet så att kunderna
enkelt kan börja söka efter varorna de är
ute efter och därefter genomföra köpet
i några få och enkla steg. Självklart ska
detta vara oberoende av om de handlar på
mobil eller dator.
En bra köpupplevelse innebär också att
kunderna får varan snabbt. Vad som
är snabbt är beroende av kundernas
erfarenheter, men normalt ligger
förväntningarna på högst 2–4 dagar.

Erbjudanden eller bättre priser än
konkurrenterna måste marknadsföras
för att få in kunderna i din nätbutik.

TIPS OCH RÅD

27%

32%

44%

Nätbutiken levererar
varan snabbt

35%

36%

36%

Nätbutiken har fri
frakt på varan

NORGE

SVERIGE

20%

22%

21%

De sparar tid på att
handla i nätbutik

DANMARK

•

Ha all information om leveransreturvillkor tillgänglig och på ett
lätt förståeligt språk

•

Har du erbjudanden/bra priser,
se till att kommunicera detta till
kunderna – där kunderna är
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Detta kan få kunder att klicka på köpknappen
Många utelämnar väsentlig
information för kunderna
när de kommunicerar sina
leveransalternativ. Det är
inte smart.
När kunderna handlar på nätet vill de veta
när de kommer att få sina varor. Väldigt få
nätbutiker ger i dag denna information, varken i kassan eller i orderbekräftelsen, så här
har du möjlighet att utmärka dig positivt!
50 procent av skandinaviska nätkunder
säger att informationen i kassan om snabb
leverans, det vill säga inom 1–2 dagar,
påverkar dem att genomföra köpet.
För att få fler kunder att genomföra köpet
är det väldigt viktigt med information redan
i kassan om när kunderna kan förvänta sig
att få sina varor. I dagsläget är det väldigt få
nätbutiker som informerar om detta. Bara
en av tio nätkunder fick denna information
i kassan så här har du möjlighet att stå ut
i mängden och konvertera fler kunder.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

VAD INNEBÄR DETTA?
Exakt information om leverans, antingen genom att den är snabb eller att
du ger ett exakt leveransdatum, kan
vara det som ger kunderna trygghet
att genomföra köpet.

Fem av tio kunder genomför köpet när nätbutiken informerar
om snabb leverans, medan tre av tio genomför köpet när
de får ett exakt leveransdatum.

Detta gör att du kan utmärka dig
gentemot andra nätbutiker och ge
kunderna en extra positiv upplevelse
i din nätbutik.

TIPS OCH RÅD

När fick kunderna information om leveransdatum?

10%
KASSAN

•

Om du erbjuder snabb leverans
bör du precisera detta för
kunderna i kassan. Då är det
viktigt att vara specifik och inte
uppge "1–5 dagar"

•

Ge kunderna tydlig och exakt leveransinformation, både i kassan
och på orderbekräftelsen

20%
ORDERBEKRÄFTELSEN

Väldigt få kunder upplever att de får information
om leveransdatum under köpprocessen

BRING RESEARCH 2019
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Gör skillnad med "det lilla extra"
Undervärdera inte de små
detaljerna efter köpet, det
kan vara där du utmärker dig
positivt och ger kunderna en
extra bra köpupplevelse.
Har du tänkt på hur du kan utmärka dig
genom att göra "det lilla extra"? Känner du
dina kunder tillräckligt väl för att veta vad
de uppskattar? Genom att förenkla det
sista ledet i kundernas köpupplevelse ser du
också till att skapa ett viktigt sista intryck
av din nätbutik.
Kunderna uppskattar att du bryr dig,
antingen genom att förenkla deras vardag
erbjuda en överraskning eller visa att du bryr
dig om samhället genom att göra miljömedvetna val.
Ett fåtal nätbutiker, i synnerhet inom kosmetika, använder detta som säljargument redan
i nätbutiken. Du kan ju informera kunderna på
nätsidan eller i orderbekräftelsen om att du
bryr dig och att enkel returinformation medföljer varan i händelse av att den inte skulle
uppfylla kundrernas förväntningarnar.

BRING RESEARCH 2019

VAD INNEBÄR DETTA?

KUNDERNA BLIR NÖJDA NÄR DET ÄR ...

Det som utmärker dig positivt från
andra nätbutiker vid mottagandet ger
nöjda och återkommande kunder. Det
kan vara värt att ta reda på hur du kan
utmärka dig.
enkel returförklaring

paketet är enkelt
att bära hem

återvunnet emballage

varuprov eller
gåva i paketet

Få nätbutiker kommunicerar i förväg
vad de gör för att förenkla för kunderna.
Att ge kunderna en känsla av att du
bryr dig kan vara det som utmärker dig
gentemot andra nätbutiker.

TIPS OCH RÅD
•

Bifoga tydlig och enkel information
om din returlösning i paketet

•

Ta en extra titt på ditt emballage.
Kan du göra det enklare för kunderna
att hantera mottagandet och skicka
returer?

•

Hitta din egen "gimmick" som ger
dina kunder en positiv upplevelse
av mottagandet
14

INNEHÅLL

MÄN OCH KVINNOR

LEVERANS

KÖP OCH ÅTERKOMMANDE KUNDER

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

De har veganska
produkter och
visar att de tänker
på miljön med
emballage gjort
på återvunnet
material
Kvinna 39 år, Sverige

Miljö och hållbarhet
Visste du att väldigt få kunder upplever att de får information om
nätbutikens miljö- och hållbarhetsarbete, men att de gärna vill ha det?

BRING RESEARCH 2019
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INNEHÅLL

MÄN OCH KVINNOR

LEVERANS

KÖP OCH ÅTERKOMMANDE KUNDER

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Är du beredd att uppfylla kundernas gröna krav?
Att synliggöra arbete för en
mer hållbar och och mindre
miljöpåverkande handel kommer att vara en viktig differentiator framöver. Många
gör mycket, men synliggör det
inte för kunderna.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:
Fler personer under 40 år har gjort ett medvetet
val av nätbutik när det gäller miljön:
17%
27%
MÄN

KVINNOR

14%

Det finns en snabbt växande medvetenhet
kring miljö och hållbarhet och vad som kan
påverka detta positivt. Detta kommer
också att ha inverkan på näthandeln.
Framöver kommer konsumenter medvetet
att välja bort nätbutiker som inte kan visa
att de tar hänsyn till miljön.

17%

Det finns ett stort gap mellan miljöns betydelse för kunderna
och nätsidor som informerar om hållbarhet och miljö:

De som klarar av att synliggöra och
övertyga kunderna om sin hållbarhets
profil kommer att kunna skapa sig en
tydlig position som en grön nätbutik.

TIPS OCH RÅD
•

Synliggör alla åtgärder du vidtar
för att skydda miljön, skapa
hållbarhet eller skicka med mindre
klimatpåverkan

•

Kommunicera alla åtgärder som
görs både i nätbutiken och i
all annan dialog med kunderna
för att skapa en mer hållbar
leveranskedja

53%

44%
41%
34%

16%

BETYDELSE FÖR KUNDERNA

Positionen som «grön» nätbutik har inte
tagits bland de stora kundgrupperna.

8%

11%

I den här undersökningen ser vi en tydlig
skillnad på de som är under respektive över
40 år. De yngsta leder utvecklingen och är
de som som kommer att ställa de hårdaste
kraven, här går svenska kvinnor under 40 år
i bräschen. Redan nu har tycker kunderna
att det är viktigt att nätbutiker tar hänsyn
till miljön, men nätbutikerna lever inte upp
till kundernas förväntningar.

BRING RESEARCH 2019

VAD INNEBÄR DETTA?

11%

31%

30%

6%

12%

INFORMATION FRÅN NÄTBUTIK

9%

NORGE

8%

SVERIGE

DANMARK
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INNEHÅLL

MÄN OCH KVINNOR

LEVERANS

KÖP OCH ÅTERKOMMANDE KUNDER

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Gör det enkelt och tydligt för kunderna att välja hållbart

30%

VAD INNEBÄR DETTA?
Synliggör det du gör för hållbarhet
och miljö – här kan du utmärka dig mot
andra nätbutiker. Saknar du en strategi för detta så är det hög tid att få
den på plats. Det är bättre att ta små
steg än att inte göra något alls.
De som är snabbt ute får positiv
uppmärksamhet, större kommersiell
styrka och värderas som mer hållbara
aktörer än eftersläntrarna

Dessa förhållanden är viktiga att förstå för att en
nätbutik ska framstå som hållbar:

Män:
Varor med hög
hållbarhet/kvalitet
Använder återvunnet
förpackning
Visa att varorna
produceras hålbart

BRING RESEARCH 2019

Nätbutiker

16% 17%

16%

Fysiska butiker

Efterhand som kunskapen om vad som har
en påverkan miljön sprids och ökar hos kunderna, kan vi förvänta oss nya och flera krav
för att kunna uppfylla deras förväntningar.
Synliggör det miljö- och hållbarhetsarbete
du redan gör idag, och kommunicera det
tydligt till dina kunder.

Män upplever nätbutiker som mer upptagna av miljö
och hållbarhet jämfört med fysiska butiker.

Nätbutiker

Män och kvinnor under 40 år har olika sätt
att se på en nätbutiks hållbarhetsprofil.
Gemensamt för både könen är att de har
fokus på en hållbar leveranskedja- från hur
varorna produceras till kvaliteten och vilket
emballage som används.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT:

Fysiska butiker

Män och kvinnor har olika syn
på vad som avgör om en nätbutik uppfattas som hållbar
så fundera på vad och hur du
kommunicerar till dina kunder.

Kvinnor:

TIPS OCH RÅD
•

Ge kunderna en upplevelse av
att de bidrar till en bättre miljö
genom att handla hos dig

•

Synliggör det hållbarhets arbetet
du redan gör, både i nätbutiken
och via nyhetsbrev och sociala
medier

Använder återvunnet
förpackning
Etiskt producerade
varor
Varor med hög
hållbarhet
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Håll dig uppdaterad om e-handel!
Följ oss i dessa kanaler:

Bring Sverige

@BringSverige

Bring Sverige

bring.se/netthandel

