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Brukervilkår (terms of use) 
Dette er en e-bok versjon av artikkelserier hentet fra: 
 
http://kunnskapssenteret.com/  
 
E-boken er lastet ned for personlig bruk. Det er ikke lov til å kopiere 
innholdet eller spre det til andre uten skriftlig samtykke på forhånd. Andre kan 
laste ned sin egen e-bok ved å bestille den her: 
 
http://kunnskapssenteret.com/ebooks/  
 
Ønsker du å bruke artikkelserien som en del av et undvervisningsopplegg kan du 
inngå en klasse- eller partneravtale som gir deg muligheten til å distribuere kopier 
til alle dine elever og kursdeltakere. Nærmere informasjon finner du her: 
 
http://kunnskapssenteret.com/abonnement/ 
 

Kort om Kjetil Sander (f.1968) 
Etter at Kjetil ble uteksaminert fra NMH/BI i 1996 jobbet 
han først som markeds- og systemsjef i NorgesGruppen 
Servering ASA, før han kastet seg på ”.com-bølgen” og ble 
”grunder” og ”forretningsutvikler”. 
 

Siden slutten av 1990-tallet har han vært involvert i mer enn 10 selskaps-
etableringer og enda flere spin-off og konsepter. Selv om hovedvekten har 
vært IT relaterte selskaper og konsepter, har han også vært med på å 
etablere alt fra barer og klesforretning til konsulent-, telemarketing-, 
eiendoms- og reiselivsselskap. Noe som har gjort han til en ressursperson 
innen forretningsutvikling og –drift generelt. 
 
På fritiden har han også bygd opp Kunnskapssenteret.com siden 2001, hvor 
han har fungert som ansvarlig redaktør og skrevet de drøye 2100 artiklene 
på høtskole- og universitetsnivå som ligger her (per nov. 2015).  
 
I tillegg driver han flere egenutviklede portaler og nettavis, ved siden av å 
jobbe som daglig leder for webbyrådet og hostingsselskapet OnNet AS i Oslo. 
Samtidig som han har styreverv i flere norske og utenlanske selskaper. 
 
Nettsider:            http://kunnskapssenteret/com 
Facebook:           http://facebook.com/kunnskapssenteret.com/ 
E-post:                 redaksjonen@kunnskapssenteret.com 
 

 
 
 
 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 6 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

E-handel (elektronisk handel) 

Hva er e-handel? 

 

I forbindelse med presentasjonen av det amerikanske e-handelsprogrammet i 1997 

uttalte president Bill Clinton at: 

”Handel på Internett kan slå ut alle andre globale 

handelsformer i løpet av en 5-10 års periode” 

Samtidig ordfestet visepresident Al Gore den revolusjonerende innvirkning e-

handel vil få både samfunnsmessig og økonomisk: 

”Vi står ved grensen til en revolusjon like inngående som 

den forandring i økonomien som ble en konsekvens av den 

industrielle revolusjonen. Snart vil elektroniske nettverk 

tillate mennesker å overstige tidsbarrierer og geografisk 

avstand og dra fordel av globale markeds- og 

forretningsmuligheter som i dag ikke engang synes 

tenkelige, og vil åpne en ny verden av økonimiske 

muligheter og fremgang" 
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Utviklingen gikk ikke så raskt som Bill Clinton fryktet, da det tar lengre tid å endre 

folks kjøps- og atferdsvaner enn det Bill Clinton forutså. Det som imidlertid er 

sikkert er at e-handel vil få stadig større betydning i omsetningsleddet og at e-

handelen kommer til å ta over markedsrommet til stadig flere tradisjonelle salgs- 

og markedskanaler  i årene fremover. 

Definisjon av e-handel 
I forbindelse med presentasjonen av EU`s program for e-handel definerte EU 

kommisjonen begrepet e-handel slik: 

”Elektronisk handel er informasjonssamfunnet i praksis” 

Med elektronisk handel (e-handel) menes ikke bare kjøp og salg av varer og 

tjenester over Internett, men også forretningsvirksomhet over elektronisk medium 

i den nye digitale økonomien. Definisjonen er dermed bredere enn Internett og 

inkluderer også tradisjonelle EDI og andre elektroniske kanaler. Det må heller ikke 

nødvendigvis foregå salg av varer og tjenester for at det skal kunne defineres som 

e-handel – også utførelse av forretningsprosesser og utveksling av informasjon tas 

med. 

OECD definerer e-handel som: 

”forretning som finnes sted over åpne, ikke proprietære nett så 

som Internett” 

Med forretning menes bredt alle aktiviteter som genererer verdi både innenfor en 

bedrift og med leverandører og kunder. Noen av disse aktivitetene vil kunne 

medføre en pengetransaksjon, og andre vil ikke gjøre det. Eller som det heter i 

Stortingsmeldingen om e-handel: 

”Alle former for kommersielle transaksjoner og 

forretningsvirksomhet over elektroniske nett”. 
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Former for e-handel 
Det finnes mange former for e-handel. Et grunnleggende skille går allikevel 

mellom: 

• Business to Business (BtB) - påvirkning og salg mellom to 

handlende (firmaer) 

• Business to Consumer (BtC) - påvirkning og salg til sluttbrukerne 

(privatpersoner) 

• Business to Public (BtP) - påvirkning og salg til publikum generelt 

(offentlige tjenester o.l.) 

Mulige forretningsmodeller 
Siden e-handel skiller seg så radikalt fra tradisjonell handel, kan man ikke bruke 

de samme forretningmodellene på Internett som i den fysiske verden, hvor 

kundene henvender seg til et utsalgssted eller kontor for å få informasjon og kjøpe 

noe. 

For 10 år siden skrev Arild Haraldsen en artikkel i digi.no om fire ulike 

forretningmodeller som kan brukes for e-handel. Selv om dette er en meget 

forenklet fremstilling av de mulige forretningmodellene man kan velge, er de 

allikevel et godt utgangspunkt for å skjønne hvilke ulike veier man kan gå for å 

utvikle en lønnsom e-handelløsning. 

De to første forretningmodellene for e-handel letter kjøps- og salgsprosessen, 

mens de to siste øker verdien av de tradisjonelle produktene. 

1. ”Den virtuelle børs”  

Dette omfatter både pruting og auksjonering. Et flyselskap kan ønske å tilby 

flybilletter over nettet til spot-pris bare for å få fylt opp flyet eller turistreisen. Det 

samme kan gjelde hoteller, reisebyråer o.l. Denne form for e-handel karakteriseres 

ved at prisen er fleksibel og fastsettes ved kjøptidspunktet. 

2. ”Den virtuelle markedsplass”  

Dette er den mest alminnelige form for e-handel. Bedriften ønsker å lette 

kjøpprosessen for sine kunder ved å la kundene bestille varene over nettet. Er det 
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en fysisk vare bedriften alliert seg med et distribusjonsselskap for effektiv 

leveranse. Det som kjennetegner denne form for e-handel er at bedriften – pga. 

Internetts interaktive karakterer – lettere kan bygge opp kunnskap om kundenes 

kjøpemønstre og derved bygge bedre relasjoner. 

3. ”Den virtuelle verdikjeden”  

Dette er den form for e-handel som forventes å ha størst betydning i tiden 

fremover, nemlig hvordan bedrifter kan integrere sine prosesser med andre 

bedrifter i samme verdikjede. De bruker Internett til å formidle kundebehov 

direkte bakover i sin verdikjede til sine underleverandører. Bedrifter som har valgt 

denne forretningmodellen har opplevd å få dobbelt så høy omsetning per ansatt, 

og langt lavere kostnader. Det karakteristiske trekket her er tilpassning til 

etterspørselstyrt produksjon, fremfor tilbudsstyrt. 

4. ”Den strategiske megler”  

Her kan en aktør tilby sine tradisjonelle kunder dekning av deres totale behov. Et 

eksempel kan være energibransjen; Du kan gå på nettet å kjøpe strøm der det til 

enhver tid er billigst (”den virtuelle børs”. ”Børs”-megleren på nettet kan etter 

hvert tilby deg andre relaterte tjenester som du trenger, f.eks. å betale regninger 

over nettet, elektronisk overvåkning av huset etc. Denne handelformen 

kjennetegnes av at verdiskapningen skjer gjennom å integrere mange produkter 

gjennom samme ledd. 

Hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel? 
Elektronisk handel åpner for nye markedsaktører med nye produkter og endrede 

spillereglene i de fleste bransjer, da de tradisjonelle markedsførings teknikkene og 

måten å tenke "verditilbud" på, ikke virker på samme måte i den digitale verden 

som i den fysiske. 

For å hevde seg i den digitale økonomien må derfor virksomhetens strategi 

tilpasses de nye rammebetingelsene. En vellykket tilpasning av strategien 

forutsetter imidlertid kjennskap til hvordan elektronisk handel kan tilføre mer 

kundeverdi, og hvordan verdien i markedstilbudet kan økes gjennom valg av ulike 

salgs- og distribusjonskanaler. Ved man ikke dette er det også umulig å utvikle en 

fornuftig strategisk retningslinje for e-handel satsningen. 
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Sammenlignet med tradisjonell handel er den største forskjellen med e-handel de 

digitale samhandlingsprosessene (interaksjoner, transaksjoner) som finner sted 

mellom aktørene, fra ”råvarer” til ferdige produkter til kunden. E-handel skiller 

seg fra tradisjonell handel ved at prosessene ikke skjer gjennom forskjellige 

stadier, men i ”sann tid” hvor alle kan kommunisere med alle når som helst og 

samtidig, uten forskjeller i tid og rom. Dette skjer ved å integrere alle 

komponentene i e-handelprosessen til et sømløst hele. 

Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og 
distribusjonskanaler? 
De fleste bransjer er i dag i ferd med å bli snudd på hodet som en konsekvens av 

økt Internett penetrasjon, nye mobile enheter og en stadig raskere 

teknologiutvikling.  Bare de siste 10 årene er det funnet opp flere oppfinnelser, enn 

de foregående 10.000 årene. Med en slik utvikling sier det seg selv at man må følge 

med i timen for å være i stand til å omstille seg stadig raskere skiftende omgivelser 

og rammebetingelser. Hvis ikke vil man fort tape markedsandeler og 

konkurransekraft. 

Fra et lokalt til et globalt marked 

Internett fjerner alle hindringer av tid, sted og avstander. På Internett er det like 

lettvint for en kunde å handle med et firma i sør-afrika som i nabokommunen. På 

Internett finnes det ingen fysiske landegrenser. Alle som har tilgang til Internett 

kan besøke og bestille fra din nettbutikk hvis du ønsker dette, i motsetning til de 

tradisjonelle salgs- og distribusjonskanalene som krever et nettverk av 

utsalgssteder for å kunne betjene et større marked. 

Ved å kun oversette nettbutikken til flere språk er det mulig å tilby virksomhetens 

produkter og tilbud til "hele verden", noe som krever vesentlig mindre 

investeringer enn å etablere fysiske utsalgssteder i flere land. Faktisk har 

fremveksten av standardisert programvare for å sette opp nettbutikker gjort det 

mulig å etablere en egen nettbutikk med kortbetalingløsning for under kr. 10.000.-

. Noe som gjør det mulig for en liten virksomhet å øke sitt kundegrunnlag fra noen 

få ti-tusen mennesker i Norge til over 2 milliarder mennesker som har Internett 

tilgang i verden. 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 11 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

Imidlertid er det ikke bare kundegrunnlaget som øker ved å etablere seg på 

Internett med en e-handelløsning. Det samme gjør også antall konkurrenter. 

Istedenfor bare å måtte forholde seg til plagsomme norske lokale konkurrenter, må 

man på Internett konkurrere med alle leverandørene i hele verden. Noe som betyr 

at virksomheten ikke lenger bare må være bedre enn de lokale konkurrentene. De 

må være bedre enn alle konkurrentene i hele verden. 

Fjerner eksisterende etableringshindringer 

På Internett kan man ikke definere sine konkurrenter som bedriftene i 

lokalmiljøet. Konkurrentene er alle de nettbutikkene i verden som tilbyr 

konkurrerende produkter og tjenester. 

E-handelen skaper ikke bare en ny økt global konkurranse på markeder som 

tidligere har vært beskyttet mot utenlandske aktører, med reduserer samtidig de 

etableringshindringene som finnes i de tradisjonelle markedene. Mens det f.eks. 

koster flere hundre tusen kroner å åpne en ny klesforretning i en norsk by, kan 

man etablere en egen nettbutikk som alle i hele verden kan handle fra for noen få 

tusen kroner. 

E-handelen fjerner også behovet for "prime location". Uttrykket "beliggenhet, 

beliggenhet og atter beliggenhet" gjelder ikke på Internett. Her er det bare domene 

som skiller de ulike aktørene fra hverandre, hvis vi ser bort fra hvordan de ulike 

aktørene har valgt å bygge opp nettstedet sitt. 

På Internett finnes det heller ingen åpning og lukningstider eller andre formelle 

krav man må oppfylle for å ha lov til å åpne en fysisk forretning. Det stilles heller 

ikke de samme kravene til bemanning, da hele salgsprosessen skjer på nettsidene 

og ikke i et fysisk utsalgssted som er avhengig av såvel en utbygd infrastruktur som 

kompetente og servicemaindede mennesker (medarbeidere). Her gjøres 

mesteparten av datamaskiner som aldri tar fri, blir syke eller ber om lønnspålegg. 

 

 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 12 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

Spesialisering er nødvendig for å hevde seg i konkurransen 

Ingen kan være "best" på alt og siden alle kunder er forskjellige, med ulike 

forventninger og krav til løsningen på deres behov eller problem, er det utopi å tro 

at man kan klare å komme opp med et markedstilbud (produkter og tjenester) som 

alle vil ha og som alle vil være enige er bedre enn konkurrentenes løsninger. 

Å utvikle en nettbutikk som fungerer som et gammeldags "landhandleri", hvor 

kundene finner alt de trenger til dagliglivet sitt i en og samme forretning, fungerer 

ikke på Internett. Å gå fra en butikk til en annen krever ikke noe annet enn et 

museklikk på Internett, noe som betyr at kundene normalt vil velge å "hoppe 

rundt" og velge de produktene og tjenestene de finner best ved å besøke flere ulike 

nettbutikker innen samme bransje. Dette krever igjen en helt annen tenkning 

rundt oppbygningen av virksomhetens produkt- og tjeneste sortiment. 

Mens det i Norge ofte er ulønnsomt å åpne en tradisjonell forretning som selger et 

spesielt nisje-produkt som kun passer noen få kunder, da kundegrunnlaget (antall 

potensielle kunder) blir for lite, er dette ofte veien å gå på Internett. Hvis 1 av 

10.000 mennesker har behov for et nisjeprodukt, betyr dette at det finnes omtrent 

500 potensielle kunder i Norge. Noe de fleste vil mene er for få til å åpne et eget 

utsalgssted i Norge, med de kostnadene dette medfører. På Internett er markedet 

"hele verden". I dag har omtrent 2 milliarder mennesker tilgang til Internett, noe 

som betyr at det på verdensbasis vil finnes omtrent 200.000 potensielle kunder for 

dette nisjeproduktet. Et kundegrunnlag de aller fleste vil finne tilstrekkelig. 

Ved å spesialisere seg på et lite område for en begrenset kundekrets, kan selv små 

virksomheter idag skape seg så store konkurransefortrinn vis à vis de større 

Internasjonale konkurrentene som hovedsakelig satser på større kundegrupper 

som har andre forventninger, krav og behov enn det nisjebedriftens 

kundegrunnlag har. 

Internett gjør at små nisjebedrifter i dag kan oppnå vekst og forbedret lønnsomhet 

gjennom å etablere en e-handelløsning som gir dem tilgang til dette nye store 

globale markedet. For eksempel kan en liten norsk gullsmed som lever av å selge 

dyre håndlagde smykker til rike nordmenn, oppleve å få en renessanse ved å legge 

ut smykkende sine på Internett. Mens det i Norge kanskje bor 1000 nordmenn 
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som er villig til å kjøpe et smykke til en verdi over Kr. 100.000, finnes det 

titusenvis av mennesker i verden som kan tenke seg å betale så mye penger for det 

rette smykket. En slik bedrift kan i enkelte tilfeller å mangedoble sin omsetning 

ved å etablere en enkel nettbutikk på norsk og engelsk, uten at man samtidig 

bruker millionbeløp på å markedsføre den. Jo mer spesielt det nettbrukeren leter 

etter er, jo grundigere vil de lete på Internett for å finne de nettstedene som tilbyr 

akkurat det de leter etter. Det finnes det mange erfaringer på. 

Samhandlingsprosessene 

Samhandlingsprosessene, transaksjonene og interaksjonene mellom aktørene er 

det mest sentrale i e-handelen, da det er innen og mellom disse 

samhandlingsprosessene man kan oppnå de største effektivitets- og 

verdigevinstene. 

Dette belyses kanskje best ved å innføre begrepet transaksjonskostnader, som er 

de kostnader de forskjellige aktørene har i forbindelse med gjennomføringen av en 

handel. 

Ved å legge om virksomheten til e-handel kan transaksjonskostnadene reduseres 

til 1/5 del, hevder McKinsey. Stemmer dette ligger det et betydelig 

innsparingspotensialet for bedrifter, forbrukere og samfunnet som helhet ved å gå 

over til e-handel. Spesielt med tanke på at de samlede transaksjonskostnadene i 

USA utgjør ca. 1/3 av landets BNP. 

Foruten å redusere transaksjonskostnadene bidrar samhandlingsprosessene 

til netteffekter, som innebærer at verdien av å samhandle øker for deltakerne for 

hver ny deltaker som blir med. 

Figuren under gir en oversikt over hvilke hovedkategorier av samhandlings 

prosesser som finnes innen e-handel, samt antagelser om hvor mye det er mulig å 

redusere transaksjonskostnadene innen hver av hovedkategoriene. 
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Samhandlings prosess: Transaksjonskostnader: 

Markedskommunikasjon Mot en friksjonsløst og gjennomsiktig marked? 

Forhandlings- og avtaleinngåelse 
Besparelser i penger: inntil 95% 

Besparelser i tid: 50-96% 

Betalingstransaksjoner 

Besparelser fra 10-50% 

Besparelser i tid til å behandle kjøpeordrer: 50-

96% 

Distribusjon 

Lagerkostnader: 20% 

Distribusjonskostnader ved digitale leveringer: 

inntil 99% 

Kundeassistanse   

Figur - Samhandlingsprosessene innen e-handel, Hellebust, Anders; e-handel, 

1999:25 

Internetts interaktive multimediaegenskaper skaper nye 
muligheter, men krever også andre strategier 

Internett sine multimedia egenskaper og interaktive muligheter, gjør det mulig å 

etablere en rekke nye produkter, tjenester og dialogformer med kundene. Noe vi 

allerede har sett mange eksempler på de siste 10 årene. 

Etter hvert som ny teknologi kommer og vi blir vant til å bruke den til å løse våre 

daglige problemer og utfordringer endres også våre forbruksmønstre og 

beslutningsprosesser, sammen med vårt preferansegrunnlag og forventninger til 

sluttresultatet produktet eller tjenesten skal skape. Noe som igjen stiller nye krav 

til leverandørene og måten deres markedstilbud blir satt sammen og markedsført 

på. 

Bare de siste 15 årene har måten man presenterer et produkt eller en tjeneste på 

gjennom markedskommunikasjon tiltak endret endret seg dramatisk, men dette er 

allikevel bare toppen av isfjellet hvis vi ser for oss hvordan verden ser ut om 

ytterligere 15 år frem i tid. De gamle markedsstrategiene må dermed legges på 

hylla snarest mulig, til fordel for nytenkning for å kunne hevde seg i morgendagens 

konkurranse. 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 15 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

Foruten at fremveksten av e-handel endret forbrukeratferd og skaper en rekke nye 

produkter, skaper Internett også nye måter å produsere og distribuere bedriftenes 

produkter og tjenester på. Allerede i dag har vi fått en rekke nye digitale 

markedsplasser som produserer, kjøper, selger og distribuerer på en helt annen 

måte enn det som er vanlig i næringslivet for 10-20 år siden. En trend som bare 

kommer til å aksellere i tiden fremover. 

Fra masseproduksjon til skreddersøm 

Tanken på massemarkeder og massemedier har dominert strategitenkningen frem 

til nå. Fremveksten av Internett, med stadig nye elektroniske enheter som kan 

kobles til nettet for å utveksle informasjon, har ikke bare endret folks forbruks- og 

beslutningsmønstre, men også satt helt nye krav til sluttproduktet. De ønsker ikke 

lenger å kjøpe et standardprodukt alle andre har. De bruker i stadig større grad 

produktene og tjenestene til å signalisere hvem de er til omgivelsene sine ("kler seg 

i keiserens lånte klær"). De ønsker derfor i stadig større grad skreddersydde 

produkter, tjenester og opplevelser som er tilpasset deres individuelle behov, krav 

og forventninger. Vi kommer derfor til å se en stadig større grad av skreddersøm i 

fremtidens produkter og tjenester for å prøve å oppnå konkurransefortrinn og 

markedsandeler. 

I fremtiden vil kunderelasjonene bli det avgjørende for en bedrifts suksess eller 

ikke.  Dette fordi det finnes mange måter å produsere et produkt eller en tjeneste 

på, men dialogen med kunden er unik og kan ikke kopieres av konkurrentene. 

Varemerket kommer også til å bli stadig viktigere på Internett også i årene 

fremover. Kjente selskaper med vel innarbeidede varemerker har et fortrinn og 

kan f.eks. utnytte dette til å ta ut en høyere pris og/eller kapre markedsandeler. 

Sentralisering og virtuelle nettverk 

Siden man ikke trenger et nettverk av fysiske utsalgssteder betyr e-handel at 

virksomheten blir sentralisert for å oppnå effektivitet og skape synergieffekter. 

Selv om e-handelen sentraliserer virksomheten, gir e-handelen også muligheten til 

å opprette virutelle nettverk hvor hele eller deler av de ansatte ikke jobber fra et 

sentralt kontor, men fra et "hjemmekontor" eller en annen geografisk lokalisering. 
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Dette fordi ingen kunder oppsøker virksomheten for å fysisk se vedkommende. Alt 

skjer på Internett og så lenge den ansatte har tilgang til Internett og den 

programvaren han eller hun trenger for å gjøre jobben sin kan de utføres like bra 

fra et hjemmekontor som fra et sentralisert kontor.  Sannsynligvis kommer vi til å 

se en trend mot mer bruk av slike virtuelle nettverk i fremtiden. 

En helt ny verdikjede 

Summen av alle ovenstående forhold gjør at virksomheten må rekonfigurere hele 

sin verdikjede hvis de ønsker å gå fra å være en tradisjonell virksomhet i det fysiske 

markedsrommet til å bli en digital produkt og tjenesteleverandør i det digitale 

markedsrommet. Dette fordi Internett åpner nye muligheter for hvordan 

produkter og tjenester kan bli produsert, levert og markedsført. 

Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale 
samfunn 
I de tradisjonelle verdikjedene hadde mellomleddene en naturlig rolle som 

mellommann for produsenten og kunden. Distribusjonskanalene man benyttet 

bestå da av PRODUSENT - AGENT - GROSSIST - DETALJIST - KUNDE. 

Dette bilde har de siste 15 årene endret seg kraftig. 

Mellomledd må muligens innta helt nye roller for å tilføre verdi til fremtidens 

produkter og tjenester. I de siste årene har vi sett en rekke eksempler på at nye 

markedsplasser som tidligere ikke hadde mulighet til å eksistere, nå kan tilføre 

store verdier for både kjøper og tilbyderen. 

Rollen til mellomledd endres 

Tidligere fryktet mange at Internett ville gjøre at mellomleddene forsvant. Bildet 

holder nå på å endre seg, da spørsmålet ikke er om mellomledd skal ut eller ikke, 

det er snarere et spørsmål om hva slags rolle mellomleddet skal ha. 

Mellomledd som har basert seg på asymmetri i informasjonen, dvs. at de vet noe 

som ikke kunden vet (ikke fordi informasjonen er kompleks, men fordi kunden rett 

og slett ikke har tilgang til informasjonen) står i fare for å bli utsatt for store 

endringer. 
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Allerede i dag kan bilkjøpere i USA gå til sin forhandler med detaljert oversikt over 

bilens produksjons- og distribusjonskostnader samt hva andre bilforhandlere og 

eksperter mener bilen er verdt. Bilforhandlerens viktigste våpen i forhandlingene - 

kostnadsinformasjon – er blitt ”stjålet” av kjøperen. 

Mellomleddets utfordringer 

Mellomleddenes utfordring blir i fremtiden å finne ut hvor de kan tillegge verdi for 

kunden, hvilket kan innebære at deres rolle må endres.  

I stedet for at mellomledd forsvinner, ser man i mange bransjer at nye mellomledd 

skapes. Aktører som Quicken er i ferd med å etablere seg som et mellomledd for 

finansielle tjenester. Quicken samler informasjon om finansielle produkter og 

hjelper brukere å ta riktige finansielle avgjørelser samt å finne de beste 

produktene. Nye aktører som e-Steel kobler globale aktører i stålindustrien for å 

skape en markedsplass for kjøp og salg. Slik gjør de det enklere for firma som tilbyr 

stål, å treffe kjøpere av stål, og skjærer drastisk ned på kostnadene forbundet med 

å sitte på overskuddslagre og å søke etter kjøpere.   

De nye mellomleddene som dukker opp, er skapt for å skape tillit mellom kunden 

og tilbyderne. Tillit står sentralt i all elektronisk handel, da kjøper og selger aldri 

møter her. Faren for å bli utsatt for et bedrageriforsøk er derfor større her enn 

ellers. Et helt spekter av slike nye funksjoner har dukket opp, og de vil alle på sin 

måte øke kostnadene ved en elektronisk handel.  

Når forbrukere og bedrifter hopper over et eksisterende mellomledd og istedenfor 

handler direkte med produsenten, kan de spare penger. De mellomledd som er 

forberedt på denne utviklingen og tilpasser seg ved å endre sitt konsept, vil stå 

sterkest i konkurransesituasjonen fremover. 

Samarbeid øker i alle ledd i verdikjeden 

E-handel har ført til at aktører samarbeider på helt nye måter. De tre største 

bilprodusentene i verden samarbeider nå gjennom et konsortium (Automotive 

Network Exchange) for å utveksle informasjon gjennom Internett i stedet for å 

holde igjen informasjon for konkurranseformål. Bilforhandlerne bruker en felles 

plattform for kommunikasjon i logistikk kjeden, slik at de oppnår store besparelser 
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i kommunikasjons- og logistikkostnader. Tidligere bitre konkurrenter er nå 

samarbeidspartnere. 

Bedrifter samarbeider også med kundene. United Airlines gir deg også priser til 

konkurrentene når du sjekker flyreiser. Tanken er at ved at man deler denne 

informasjonen med kunden, bygger man tillit, og kunden fortsetter å komme 

tilbake. Unitet Airlines får økt verdi gjennom at kundene føler at de stoler på at de 

kan finne den billigste flyreisen hos United, samtidig som United øker sjansene for 

at kunden velger dem, i og med deres billetter alltid vil være et av alternativene – 

om ikke alltid det billigste. I tillegg er det ønskelig for United at kundene kommer 

tilbake til deres sider, slik at de kan benytte Internett til å lære mer om kunden 

samt rette reklamekampanjer og lignende mot brukerne.  

Elektronisk handel muliggjør også økt samarbeid mellom produsent og distributør. 

Tidligere var tett samarbeid og utveksling av informasjon bare mulig gjennom EDI 

løsninger som primært var forbeholdt store aktører. I den digitale økonomien kan 

alle knytte seg opp i nettverk, slik at en distributør kan vite nøyaktig hva 

produksjons- og lagerkapasiteten er hos alle sine produsenter, uansett størrelse. 

Nye markedsplasser utvikler seg 

En rekke aktører har etablert seg på Internett for å skape og utnytte nye og mer 

effektive markedene Internett representerer. I de senere årene har svært mange 

aktører prøvd å skape nye markedsplasser på Internett som kobler 

enkeltforbrukerne opp mot hverandre på en måte som ikke har vært mulig 

tidligere. 

Auksjonshusene som finnes på Internett, hvor forbrukerne kan by på bestemte 

varer, sett en kraftig vekst. Andre legger opp til for eksempel at forbrukerne skal 

kunne oppnå kvantumsrabatt ved å samle sine kjøp (”gå i flokk”), slik tilfellet med 

LetsBuyIt.com konseptet var. En slik modell er også fullt mulig for små bedrifter 

som alene ikke har mulighet for å oppnå slike rabatter. 

Andre tenker helt i nye baner når de skal skape nye markedsplasser for 

forretningen sin. Priceline.com gjør det f.eks. mulig for flyselskaper å fylle tomme 

flyseter i en såkalt omvendt aksjon. Brukere kan angi et tidsrom de ønsker å reise 
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et sted, og hva de er villig til å betale for det, og flyselskapene kan slå til på tilbudet. 

Brukerne får dermed ekstremt billige flybilletter i bytte mot fleksibilitet i 

avreisetidspunkt, og flyselskapene får inntekter på et sete som likevel ville vært 

tomt og representerte faste kostnader. MortgageAuction.com tilbyr en 

auksjonsform hvor potensielle lånetagere kan angi hva de ønsker av betingelser på 

boliglån. Deltakende banker kan da komme med tilbud og by på å være din 

lånegiver. Dette er en annen form for markedsplass som gir stor verdi for kundene 

ved at man får redusert lånesats uten å måtte gjøre informasjonsinnhenting selv. 

Noen eksempler på nye nettbaserte mellomledd er: 

• Kataloger og søketjenester. Gir søkemuligheter for å finne frem til 

andre brukere, tilbydere m.v. bl.a. ved hjelp av stikkordsøk.  

• Elektroniske handlesentra. Nettsted som samler flere nettbutikker 

under samme tak og som tilbyr felles infrastruktur og tjenester for alle 

butikkene. 

• Nettaviser og tidsskrifter. Tilbyr innholdstjenester, gjerne 

reklamefinansierte, og kan være inngang til andre tjenester. 

• Virtuelle butikker. Nettbutikker som driver direkte salg, evt. basert på 

tett samarbeid med underleverandører som sørger for direkte leveranser 

til kunde. 

• Finansielle mellomledd. Ulike former for betalingssystemer og 

betalingstjenester som sørger for oppgjør mellom kunde og selger, ofte 

mot en provisjon. 

• Spot- og byttemarkeder. Elektroniske markedsplasser som minner 

om auksjonsforretninger og råvarebørser vokser frem. Slike kan være 

mer eller mindre velorganiserte, eksempelvis spesielt tilrettelagte 

nettsteder eller foregå på nyhetsgrupper. 

• Agenter. Spesiell programvare som søker etter mulige tilbud og f.eks. 

sammenligner priser. 
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Digital kundeverdi: - Hvordan kan e-handel øke 
kundeverdien? 

 

Foruten at Internett er en ny, unik kommunikasjonskanal med unike interaktive 

dialog- og multimediaegenskaper som gjør det enklere og rimeligere å løse 

virksomhetens  kommunikasjonsoppgaver enn med bruk av andre media kanaler, 

er Internett først og fremst et middel til å forbedre virksomhetens totale 

verditilbud. Det vil si resultatet og opplevelsen de får ved å kjøpe dette produktet 

eller tjenesten. 

Internett og e-handel kan øke kundeverdien kunden opplever ved å kjøpe et 

bestemt markedstilbud på mange måter. For eksempel: 

Nye produkter gjennom produkt digitalisering 

Enkelte produkter kan lett digitaliseres, slik at distribusjonen kan skje øyeblikkelig 

etter kjøp (f.eks. bank og forsikringstjenester, musikk og video). Dermed kan man 

også kapitalisere mye raskere på kjøplysten ved at kunden kan prøve ut 

produktene rett etter kjøpbeslutningen (tidspunktet informasjonen og lysten til å 

prøve er på sitt høyeste). 

Produkt digitalisering krever imidlertid at hele verdikjeden og 

organisasjonsstrukturen blir rekonfigurert i de fleste tilfeller. Dette er dermed 

ingen liten oppgave som kan gjennomføres i løpet av kort tid, men lykkes man med 

denne strategien kan belønningen være desto større. 

For mange bransjer er det ikke snakk om man ønsker å digitalisere sine produkter 

eller ikke. Hva hadde vel bankvesenet vært idag hvis de ikke hadde etablert 

nettbanken for 20 år siden? Mens man før hadde en platebutikk i ethvert 

kjøpesenter og handelsgate tilhører de nå sjeldenheten som et resultat at folk nå 
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kjøper og laster ned musikken over Internett og ikke lenger oppsøker en 

platebutikk for å kjøpe en CD eller DVD. 

Enklere informasjonsøking og evaluering av kjøpskriterier 

Når en kunde er blitt klar over å ha et behov eller problem som er så stort at de er 

villig til å bruke tid og penger på å løse det, vil kjøpsprosessen starte med at 

vedkommende aktivt vil søke opp den informasjonen de mangler og som de føler 

er nødvendig før å treffe en beslutning om kjøp. 

Her har man muligheten til å utnytte Internett sine unike interaktive multimedia 

egenskaper gjennom måten man presenterer informasjonen om virksomhetens 

produkter på. Internett gjør det ikke bare enklere og raskere å finne informasjonen 

man leter etter. Internett gjør det også mulig å raskt og enkelt å sammenligne 

priser og produktegenskapene. At man også her har muligheten til å gjøre det 

enklere for kundene å sette produktet i en kontekst, er en annen faktor som er 

vesentlig med på å øke kundeverdien. 

Skreddersydde produkter og tjenester som bygger på kundedata 

Alt kunden gjør og kjøper kan registreres i en kundedatabase, slik at man kan 

bruke denne informasjonen i fremtiden til å skreddersy produktene og tjenestene 

som tilbys til den enkelte kunde, basert på analyser av kundedataene man sitter 

inne med om denne kunden. 

Ved at man har muligheten til å tilpasse såvel nettstedet som produktene og 

tjenestene som tilbys gjennom nettstedet til den enkelte kunde, ut i fra en analyse 

av kundedataene man har om dem, finnes det mange måter en virksomhet kan gå 

frem på for å øke kundens opplevelse av kundeverdiene de får ved å være kunde. 

Amazon.com bruker f.eks. kjøphistorikk til å finne ut hvilken smak du har, for så å 

kunne anbefale deg andre bøker eller lignende produkter som kan være av 

interesse for deg. Andre firma, spesielt i PC-bransjen, bygger opp individuelle sider 

tilpasset enhver kundes situasjon. Basert på f.eks. hva slags dataløsninger du som 

bedrift har, vil din personlige side hos dataleverandøren bygges opp slik at du får 

frem den mest relevante informasjonen først. Gjennom slike løsninger kan man få 

mest mulig effektiv bruk av kundedata. 
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Internett gir også en unik mulighet til å integrere et produkttilbud. Integrering av 

produkttilbud vil si å sette sammen et komplett sett av tilbud rundt en kundes 

behov for å tilby ”one-stop-shopping”, som møter alle behovene en kunde har 

innenfor et område. 

Et av de bedre eksemplene på dette får man hvis man skal kjøpe en PC fra Dell. 

Nettsidene til Dell tilbyr komplett informasjon om samtlige komponenter i en PC – 

hva de gjør, og hvilken nytte man som kunde kan ha av å kjøpe disse 

komponentene. En kjøper kan skreddersy sin egen PC eller bestille en ferdig PC av 

Dell, og man kan gjøre et fullt informert kjøp selv om man ikke kan mye om 

datamaskiner. Dette bidrar også til at Dell trenger færre selgere som må forklare 

hvordan en PC er bygd opp eller fungerer. Kjøperen har mulighet til å lære om hva 

hver komponent betyr, og gjøre en vurdering av behov før han eller hun kjøper PC-

er. 

Kompetansehevning og selvbetjening 

Det er også mulig å øke kundeverdien ved å øke kundenes kjennskap til hvordan 

produktet fungerer, og hva de skal gjøre for å fikse det hvis noe går galt. 

Teknologiselskapet Cisco Systems estimerer at de sparer 365 millioner dollar hvert 

år, hvorav 75 millioner dollar er besparelser i form av redusert personell fordi 

kundene bruker Internett til å finne informasjon om produkter de har kjøpt. 

Kunden blir mer fornøyd fordi de raskt finner svar, og Cisco sparer store summer i 

brukerstøtte ved at 81% av brukerstøtten gjøres online. Informasjon bidrar dermed 

ikke bare til at man kan gjøre en bedre informert kjøpavgjørelse, men også til at 

man kan bedre nytten av produktet etter at man har kjøpt det. Faktisk foretrekker 

kunder å utføre brukerstøtten selv, da de ofte får raskere svar. En undersøkelse 

foretatt av Cisco viste at kundetilfredsheten økte med 25% etter at de innførte 

brukerstøtte over Internett. 
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Internett representerer som man skjønner enorme markedsmuligheter for 

nærmest ethvert foretak. Spørsmålet man må stille seg, er derfor: 

1. Hvordan Internett kan bidra til at bedriften når sitt 

markedsmål innenfor hvert av de segmenter og/eller 

målgruppene som inngår i bedriftens markedsstrategi ? 

2. Hvordan kan bedriften styrke sitt markedstilbud gjennom sine 

nettsider? 

3. Hvordan kan bedriften bruke sine nettsider til å løse sine 

kommunikasjonsoppgaver? 

4. Hvilket nettsted trenger bedriften, hva bør nettstedet 

inneholde, hvordan bør det utformes, og hvordan bør 

nettstedet integreres med bedriftens øvrige planer og 

virksomhet for å bygge opp under bedriftens forretnings-, 

markeds- og kommunikasjonsplan? 
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Suksessfaktorer 

Det finnes en rekke grunner for hvorfor virksomheten bør etablere en 

egen nettbutikk og velge en hybrid-verdikjede. 

E-handelsrapporten fra Bring gjennomføres hvert år for å gi kundene 

deres kunnskap om og innsikt i det voksende e-handelsmarkedet i Norden. Her 

kan du lese om hovedfunnene i rapporten for 2014: 

DEL 1: FØR KJØPET 

• Flest forbrukere foretrekker å hente informasjon fra nettbutikkenes egen 

hjemmeside før nettkjøp 

• Forbrukere orienterer seg smalere og går rett til nettbutikken hvor de 

finner den beste informasjonen. Stadig flere benytter mobile enheter 

som smarttelefon og nettbrett til å orientere seg før kjøp 

• 1 av 5 nordiske forbrukere benytter seg av fysiske butikker når de henter 

informasjon til sine nettkjøp. Våre eksperter tror enda flere gjør det 

motsatte - ser på nett før de handler i fysisk butikk 

• Forbrukerne blir usikre lenge før de kommer til kassen 

• God informasjon om kjøpsprosessen allerede i kundenes orienteringsfase 

vil aktivere deres trygghetsfølelse og generere økt salg 

DEL 2: UNDER KJØPET 

• 40% av forbrukerne sier de har avbrutt et nettkjøp én eller flere ganger i 

løpet av det siste halve året. Krevende betalingsprosesser og 

utilstrekkelig informasjon er blant hovedårsakene 

• 7 av 10 forbrukere mener gode leveringsmuligheter er avgjørende i valg 

av nettbutikk. 1 av 3 mener det er viktig å kunne velge mellom flere 

leveringsmåter for produktene de kjøper 

• Sikkerhet, pris og valg av leveringsalternativer er hva flest forbrukere ser 

på. Nettbutikkene tror kundene er mest opptatt av rask levering, pris og 

når varene skal leveres (leveringspresisjon) 
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• Betaling med kort i nettbutikkene er mest foretrukket blant nordiske 

forbrukere sett under ett, men det er forskjeller i de nordiske 

forbrukernes preferanser for andre betalingsmåter 

• Handel med mobil eller nettbrett utgjør i dag omtrent 15% av nordiske 

nettkjøp, men dette er forventet å øke betraktelig fremover 

DEL 3: ETTER KJØPET 

• Over 90% av forbrukerne var fornøyde med sitt siste varekjøp på nett 

• 40% har én eller flere ganger returnert en fysisk vare tilbake til 

nettbutikken 

• Nesten 90% av disse var fornøyde med returordningen 

• 70% av forbrukerens siste nettkjøp blir gjort i butikker de har handlet i 

tidligere. Årsaken er at de har hatt en god totalopplevelse, at det føles 

trygt og enkelt, og at de opplever at butikken har gode priser 

• Retur er mer enn økte transportkostnader for nettbutikkene.Gode 

returmuligheter skaper trygghet for kunden og er god kundeservice 

DEL 4: TRENDER 

Vi finner fire utviklingstrekk som vil dominere e-handelsmarkedet i tiden som 

kommer: 

• Trend 1: Mer komplekse kundereiser. Forbrukerne vil stille større krav til 

handel på nett og kundeopplevelsen 

• Trend 2: Samspill mellom handel på nett og i fysisk butikk. Forbrukere 

skiller i liten grad mellom fysisk og online. De forventer å kunne handle 

når og hvor som helst, og på den måten som passer dem best 

• Trend 3: Bruk av innsikt og analyse. De store vinnerne blir de som klarer 

å bruke innsikten i rett kontekst overfor forbrukere 

• Trend 4: Global e-handel. Forbrukerne er allerede erfarne netthandlere. 

Samtidig er det en rekke internasjonale bedrifter som forenkler slik at 

barrierene som usikkerhet rundt toll, språk og valuta forsvinner 
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Hvordan lykkes med e-handel? 
 

Under har jeg samlet et knippe andre råd og tips fra Bing om hva du bør tenke på 

når du skal lage en egen nettbutikk. 

1. Ha en god forretningsplan klar 

Ha en klar profil på hva du vil, hva ditt konsept er, og hvilke type kunder 

du er ute etter. Nyetablerte bedrifter som ikke er på nett fra før må tenke 

seg grundig om før de begynner med nettbutikk. Det koster tid og penger 

uten en skikkelig forretningsplan. 

  

2. Sørg for at nettbutikken din er brukervennlig 

Sett forbrukeren i fokus; hva er det de søker etter, hva er det de vil ha, og 

hva er det de ser etter? 

  

3. Skal du drive nettbutikk i Norge, er det en fordel at du bruker 

en norsk leverandør 

Kunden har ofte større tillit til norske knapper, tekster og 

betalingsløsninger. 

  

4. Har du et mindre budsjett bør du ikke fokusere for mye på 

nettsidens design 

Velg heller standardløsninger, og legg fokus og penger i å få trafikk til 

nettbutikken din. Det er lite vits med en perfekt nettbutikk 

utseendemessig, hvis du ikke har noen kunder.   

  

5. Skap trygghet på nettsiden din 

Ved å utforme gode kontakt og -om oss sider, og ved å bruke kjente 

logoer, brands og betalingsmuligheter kan du øke tilliten til 

nettbutikken. Dette er spesielt viktig å tenke på om du har en nettbutikk 

som ikke er så velkjent.  

  

6. Sørg for at du har gode tekniske systemer som gir deg oversikt 

over for eksempel lagerstatus, økonomi, og leveringstider 

Bring og andre har APIer, som en enkel løsning til fordel for både deg og 
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kunden. 

  

7. Søkemotoroptimaliser nettsiden din 

 Det må være lett for kunden å finne fram til nettbutikken.  

  

8. Tenk på hvordan du presenterer dine produkter 

Det er viktig at kunden får tilstrekkelig info om varens kvaliteter, pris, 

nødvendig tilbehør, info om størrelser/ mål, og gjerne hva andre kunder 

mener om produktet.  Gode bilder av produktet er også avgjørende. 

  

9. Tilby flere fraktalternativer   

Muligheter for fraktalternativer og hjemlevering bidrar til økt salg og 

konvertering. La kunden velge selv hva som passer best. Bring kan tilby 

Fraktguiden, som gir kundene oversikt over priser og fraktalternativer 

basert på hvor de befinner seg. Les mer om Fraktguiden. 

  

10. Bruk sosiale medier for hva de er verdt 

For eksempel Facebook, AdWords og nyhetsbrev. Det anbefales å legge 

ressursene her til å begynne med, fremfor å rette seg mot mer spissede 

kanaler som Twitter med det samme. Gjennom Facebook og nyhetsbrev 

kan du opprettholde gode kunderelasjoner. Dette gjelder spesielt mindre, 

ukjente nettbutikker. AdWords, på sin side, gjør deg mer synlig på nett. 

Andre gode råd finner du på Kenneth Dreyer`s blogg, som gir følgende 8 gode råd 

til deg som skal etablere en nettbutikk for første gang: 

1. Analyser din bransje grundig 

Alt for mange kaster seg ut i netthandelen uten å ha de ressursene eller 

mulighetene som trengs for å konkurrere i sin egen bransje. Kosmetikk og klær er 

eksempler på bransjer hvor det er lett å komme seg inn (det koster lite å kjøpe inn 

varelager) og man kan tilsynelatende ha gode marginer. Realiteten er ofte en 

annen når man kommer til markedsføring av produktene. Om du selger det 

samme som store konkurrenter med titalls av millioner i 

markedsføringsbudsjetter, så vil du du tape på både kostnad per nye kunde og 

marginene. 
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Antall konkurser i norsk netthandel har nesten tredoblet seg i år sammenlignet 

med 2011 og 2012. Konkurransen blir hardere fra utlandet og de norske aktørene 

blir flinkere. Skal du konkurrere på nett i en bransje med sterke aktører må du 

komme med noe nytt. 

2. Ikke legg alle eggene i en kurv 

Dette er en kjent begrep for de fleste, men allikevel ser jeg stadig flere nystartede 

nettbutikker gå i samme felle. Et typisk eksempel er at man kjøper inn for mye til 

varelager og glemmer penger til markedsføring. Eller at man bygger en kjempegod 

plattform og glemmer design. Og at man bruker kjempemye på en designmanual 

som uansett føles feil om 6 måneder. 

Har du lave budsjetter, så må kostnaden holdes nede på alle fronter. Du behøver 

ikke være best på en av kategoriene for å starte. Har du lave budsjetter, kom deg på 

nett med en plattform som gir deg mye for pengene. Velg en betalingsløsning som 

ikke koster deg mye i oppstart (f.eks faktura og forskuddsbetaling). Begynn med 

markedsføring som gir deg veldig målbare resultater fra dag 1 (F.eks Google 

Adwords i kombinasjon med Analytics). Godta litt dårligere marginer fra 

leverandør mot at du får kjøpe inn mindre varelager og heller bestille fortløpende i 

starten. Dropp aksjeselskap og start et enkeltmannsforetak. 

Om du starter med verdens beste nettbutikkløsning, men bommer på 

markedsføring og vareflyt, så vil du ikke lykkes. 

3. Vurder en partner 

Vurder en partner med helt andre egenskaper enn deg selv. Jeg liker å si at to gode 

partnere som utfyller hverandre bør bruke høyre- og venstre hjernehalvdel. Da får 

man både analytikeren som holder skuta på rett kjør og den kreative som kommer 

opp med ideene som får skute videre fremover, raskere og mer effektivt. 

En god partner gjør at du sover bedre om natten om noe går feil, da det alltid er 

noen å dele både gleder og sorger med. En god partner avlaster deg også fra mye av 

arbeidet, som er kritisk for å få nettbutikken fremover. 
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Husk at det er bedre å eie halvparten av en suksessful bedrift, enn det er å eie hele 

bedriften ingen har hørt om. 

4. Sett av tid (og penger) til innovasjon og fremgang 

Mange nettbutikker når en naturlig takhøyde hvor de ikke klarer å vokse mer. Som 

oftest er ikke dette fordi de når hele markedet, men fordi de har nådd sine egne 

begrensninger. De er rett og slett ikke i stand til å dra nettbutikken videre. 

Det er viktig å alltid sette av tid til ting som får nettbutikken fremover. Regnskap, 

pakking og lagerarbeid er ikke ting som får deg videre til neste nivå. Nye 

markedsføringskanaler, nye produkter og innovasjon i nettbutikk er det som får 

deg fremover. 

5. Involver deg i bransjen 

Gjør deg kjent med det som skjer i norsk netthandel. Delta på messer og abonner 

på nyhetsbrevene til aktørene i bransjen, selv om du ikke er kunde. Meld deg inn i 

faggrupper på linked in osv. 

Er du ikke der det skjer, så vil du gi glipp av informasjon konkurrentene dine får. 

6. Respekter din egen fritid 

Ulempen med å være nettbutikkeier er at dine “lokaler” er tilgjengelige fra hvor 

som helst, enten du er på kontoret, på hytta eller på bussen. De fleste vil se på 

dette som en fordel, men om man ikke klarer å respektere egen fritid vil det fort bli 

en ulempe. 

• Du tjener ikke mer på å følge med på Google Analytics hver 15 minutt. 

• Du tjener ikke mer på å sjekke FB på bussen. 

• Du tjener ikke mer av å lese eposten kl 23.00 på kvelden, like før 

leggetid. 

Husk at om du sitter på bussen og en viktig mail som krever at du må jobbe litt 

med svaret kommer inn, så får du uansett ikke gjort noe med det nå. Det eneste du 

får ut av det er at du blir sittende og tenke på det helt til du kommer foran en 

maskin. Om det samme skjer før du legger deg vil du ikke klare å sove og om det 
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skjer før du er på vei inn i et selskap, så vil du bli den kjedeligste personen på 

festen. 

Respekt din egen arbeidstid og fritid. 

7. Få på plass tracking – fra dag 1. 

Få på plass Google Analytics fra dag 1. Støtter ikke din plattform Google Analytics 

med sporing av salg, så er det en utdatert plattform du bør styre unna. 

Om du ikke tracker det som skjer i butikken, så jobber du i mørket. Det er 

alfaomega å vite hvor salgene kommer fra, slik at du vet hva du skal satse mer på 

og vet hva du må slutte med. 

End of discussion! 

8. Ikke vent for lenge 

For mange nettbutikker taper kampen før de i det heletatt kommer seg på lufta. 

Typiske ting jeg ser er følgende: 

• Man har 5 000 produkter som skal legges inn det. Dette tar ca. et år selv 

for en rask person. 

• Man venter på siste kolleksjon fra en av de 10 leverandørene. 

• Ikke fornøyd med designet – det må være perfekt først. 

• Det er bedre å starte etter sommeren, fremfor før sommeren (og vi er nå i 

februar). 

Unnskyldningene for å skyve på lansering har vært mange. I nettbransjen må man 

jobbe raskt og snu seg raskt. Bruker man for mye tid på å planlegge en liten start-

up, så har man allerede et dårlig utgangspunkt. 

Legg inn noen produkter i noen utvalgte kategorier, kjør på med et OK design og 

kom deg i gang! Du kan oppdatere nettbutikken underveis og mest sannsynlig så 

vil ikke kundene komme av seg selv uansett, så da kan du like så godt starte i “soft-

modus”. 
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 Til slutt gjengir jeg 5 råd fra Bisnode: 

For mye fokus på teknologi og utforming 

Bedrifter som ønsker å komme i gang med e-handel, legger altfor stor vekt på 

teknologi og utforming. I dag finnes det en rekke ferdige løsninger å velge mellom, 

alt fra gratissystemer og leide løsninger til netthotell og ferdig programvare. 

Hovedfokus: Skaff kunder 

Din viktigste oppgave når du skal drive e-handel, er å skaffe kunder – det vil si å få 

besøkende til å finne frem til nettbutikken. Ett råd er å satse på søkeord og 

sponsede koblinger for eksempel ved hjelp av Google AdWords. Facebook-

annonsering er også en viktig kanal for å skaffe nye kunder. 

Ha full oversikt over annonsekostnadene 

Hold øye med kostnadene knyttet til søkeord og sponsede koblinger, slik at 

handelen tåler totalkostnadene – alt fra produktkostnader til levering og service. 

Når du har regnet ut kostnadsmarginene for hvert salg, vet du også hvor mye du 

kan sette av til annonsering, for eksempel i Google. En av fordelene med salg på 

nettet er at alt kan måles ned til hvert minste øre.. 

Tilby flere betalingsmåter 

Hvis du henvender deg til forbrukere i Norge, må du tilby betaling med både 

faktura og kort. Jo flere betalingsmåter du kan tilby, desto bedre er det for salget. 

Fra tidligere å ha satt ut fakturabehandlingen til såkalt faktoring, begynner 

bedriftene nå i stadig større grad å ta seg av fakturabehandlingen selv. Det er en 

måte å bli kjent med kundene på, og deres kjøpe- og betalingsatferd. I dag finnes 

det også flere gode kredittkontrollordninger som gjør at bedriftene enkelt kan ta 

seg av alt selv. 

Tenk mobilt fra starten av 

Stadig flere kjøp foregår på mobile enheter, som nettbrett og smarttelefoner. Om 

ikke lenge, kanskje i løpet av et års tid, vil mer enn halvparten av all trafikk til 

nettbutikkene komme fra mobile enheter. Dersom kundene blir møtt av en 

nettbutikk som ikke er tilpasset for eksempel smarttelefoner, er det stor fare for at 

de velger å foreta innkjøpene sine i en annen butikk. Forbrukernes atferd på nettet 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 32 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

og hvordan den utvikler seg, kan du følge med på i sanntid ved hjelp av en 

gratistjeneste på bigdata.jetshop.se. 

Slik får du kunden til å elske din nettbutikk 
Nina Furu gav på et frokost-seminar for en tid tilbake en del nyttige råd og 

tips om hvordan du skal få kundene til å elske din nettbutikk. Disse rådene 

var:  

Gjør deg søkbar 

Det er viktig å være tilstede der kunden er. De aller fleste benytter seg av 

søkemotorer, særlig Google, for å finne det de leter etter. Ved å legge mye arbeid i 

søkemotoroptimalisering kommer du dermed lettere i kontakt med potensielle 

kunder. 

Du burde sikte etter å være på topp tre av organiske treff i Google, da disse sidene 

får langt flere klikk enn øvrige treff og annonser. 

• Legg inn relevante og beskrivende triggerord på siden, blant annet i 

produktbeskrivelse og meny, men gjerne også som “tagger”. 

• Legg inn relevante og beskrivende triggerord i URL-en. Denne må også 

være kort og enkel slik at kundene lett kan navigere seg tilbake til siden. 

• Bruk ord kundene bruker som triggerord. Faguttrykk og liknende kan 

komme i tillegg til, men ikke istedenfor, “vanlige” uttrykk. 

Gi et godt førsteinntrykk 

I mange tilfeller er forsiden kunders første møte med nettsiden din. Godt design er 

derfor veldig viktig, både med tanke på det visuelle, men også funksjon. 

• Frist med gode tilbud og produkter på forsiden for å vekke interessen til 

kundene. 

• Ikke bruk flash, dette minsker brukervennligheten. 

• Ha tydelige netthandelsmarkører på siden, som kjøpsknapp og 

handlekurv. 

• Ha tydelige menykategorier og produktkategorier med relevante 

triggerord i teksten. 
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• Ha gjerne seleksjonskategorier for at kundene lettere skal finne frem til 

ønsket produkt. 

Gi tilstrekkelig produktinformasjon 

Når kunden har funnet frem til ønsket vare er det viktig å gi tilstrekkelig 

informasjon om produktet. Dette gjelder både bilder og tekst. Husk: Ingen vil 

foreta et kjøp før de har fått svar på alle spørsmålene om produktet eller tjenesten 

de lurer på. Glem aldri dette! Derfor må du alltid sørge for: 

• Tydelig produktbilde, evt med zoom 

• Alternative bilder av produktet 

• Farge på knappen bør AB testes for å se hva som fungerer best mht. 

konvertering 

• Produktbetegnelse i vanlig språk 

• Tydelig pris 

Vær nyskapende 

Stadig flere forventer å kunne kjøpe produkter på nett via smarttelefon eller 

nettbrett. Det er dermed viktig at nettbutikken er tidlig ute med å tilpasse 

nettsiden for mobile plattformer. 

Foreløpig har veldig få norske nettbutikker utviklet egen applikasjon. Ved å tilby 

dette i tillegg til en mobiltilpasset side viser bedriften at den er konkurransedyktig 

og nyskapende, noe som vil vekke interesse hos kunden. 

Gjør kjøpet raskt og enkelt 

En klønete registrerings- og betalingsprosess kan få kundene til å snu i døra. Sørg 

dermed for å gjøre prosessen så rask og enkel som mulig. 

• Ha så enkle ledd i prosessene som mulig. 

• Bruk standard oppsett for skjemaer. 

• Spør kun etter nødvendig informasjon. 

• Tilby flere betalingsalternativer. 

• Tilby flere leveringsalternativer. 
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Før deg nærmere kunden 

Som nevnt tidligere, er det viktig å være tilstede der kundene er. Dette gjelder også 

i høyeste grad for sosiale medier. Om du ikke har gjort det enda, burde du opprette 

konto for nettbutikken på Twitter og Facebook. Pinterest og Instagram kan også 

med fordel brukes, særlig om du fører veldig visuelle produkter som klær, sko og 

liknende. 

• Legg til en “like” eller delingsfunksjon på nettbutikken. Slik kan kundene 

hjelpe til med profileringen. 

• Gi løpende tilbakemelding til kunder som henvender seg til nettbutikken 

via sosiale medier. 

• Post nyheter, tilbud og kampanjer, og legg gjerne ved et bilde. Fine bilder 

gjør at flere deler. 

• Still spørsmål til kundene via sosiale medier. 

• Ikke slett kommentarer. 

I tillegg til sosiale medier kan du også sende ut nyhetsbrev via e-post. På denne 

måten kan de som har registrert seg for det få spesialtilbud og andre nødvendige 

oppdateringer. Sørg for å sende ut dette i moderate mengder, for å hindre at 

kundene går lei. I enkelte tilfeller kan også SMS fungere, men da kun ved meget 

spesielle anledninger.  

Målsetning 
I likhet med alle andre markedsaktiviteter kreves det at du utvikler et mål, men en 

tilhørende strategi som forteller hvordan virksomheten skal nå dette målet.  

Siden det å etablere en nettbutikk bør være en dramatisk endring 

i verdikjeden til virksomheten krever dette normalt at du starter med å gå 

igjennom hele verdiskapningprosessen til virksomheten og ser på hvordan den 

kan endres til en hybrid-verdikjede, akkurat slik jeg har beskrevet i en av mine 

tidligere artikkelserier. 

Siden jeg har vært inne på viktigheten av å bruke tid og arbeid på å utarbeide mål 

som er utledet og bygger opp under virksomhetens kommunikasjons-, markeds- og 

forretningsmål, unnlater jeg å komme inn på dette her. Det samme gjelder den 
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baken foreliggende situasjonsanalysen som alltid er påkrevd før man kan 

begynne sette et realistisk mål og utvikle en strategi til den. 

Skal du etablere en nettbutikk må du kort og godt starte med å definere målet med 

den, før du begynner den vanskelige jobben med å utvikle en god strategi for 

hvordan målet skal nås med de tilgjengelige ressursene innenfor den gitte 

tidsrammen. 

Kjør brainstorming og sett opp en ønskeliste! Ikke gå for detaljert til verks, siden 

mye vil avdekkes underveis i en slik prosess og en kan endre oppfatning av hva 

som er viktig. Skap et målbilde, ikke et perfekt definert mål, og så kjører du på. 

Noen sa en gang at venter du til du er klar, så er du for sent ute. 

Inhouse vs outsourcing 
Skal nettbutikken utvikles, driftes og vedlikeholdes inhouse eller outhouse? Hva 

trenger dere hjelp til og til hvilken grad? Hva vil det kreve av dere internt. Er det 

realistisk? 

Kartlegg knapphetsfaktorene ved alle prosjekter: TID, PENGER og 

KOMPETANSE. 

Snakk med de du kjenner som har nettbutikk. Hva er deres erfaringer? Hva ville de 

gjort annerledes? Snakk med eksperter og snakk med leverandører. De har helt 

sikkert noen gode tips, og du får muligheten til å sammenlikne løsninger og en økt 

forståelse for hva nettopp du trenger. 
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Styring og kontroll av lønnsomheten 
E-handelsrapporten 2014 viser at over halvparten av nordiske nettbutikker har 

opplevd økt internett-salg det siste året, og over 70 prosent forventer stigende 

utvikling de neste 12 månedene. Men vekst og lønnsomhet går nødvendigvis ikke 

hånd i hånd, sier Bing på en av nettsidene sine som jeg gjengir et utdrag av under: 

- Nordiske nettbutikker må bli flinkere til å regne og se på tallene, sier Sara 

Wittbom i den svenske bransjeorganisasjonen Nordic Ecommerce 

Knowledge. 

- Hva koster en kunde deg, og hva gir den deg tilbake? Og lønner det seg 

egentlig med fri frakt for akkurat din nettbutikk?  

Dette er spørsmål Wittbom oppfordrer nettbutikker til å stille seg selv. Hun mener 

at mange nettbutikker kun ser på hvor mange nye kunder de har, og ikke om disse 

faktisk er med på å bidra til lønnsom drift. 

- Det koster mye å skaffe en ny kunde. Det er derfor viktig å regne på hvor lang 

tid det tar før en kunde blir lønnsom, forklarer Wittbom, og kaller konseptet med 

når en kunde blir lojal og lønnsom, for en kundes livssyklus. Hun råder 

nettbutikker til å se nærmere på hvilke kunder som handler hva, og hvem som 

handler mest. Først da kan nettbutikkene oppnå kontrollert og lønnsom drift. 

- Evnen til å snu seg raskt og tilpasse seg kundenes forventninger står sentralt, 

sier Eirek Gullvåg i Stormberg på spørsmål om hvordan nordiske nettbutikker kan 

sikre framtidig lønnsomhet og vekst. 

- Man må ha kontroll på kostnader, innkjøp, personell og markedsføring. Det er 

også viktig å være fremoverlent, bygge merkevaren bevisst og fortelle historien. 

Oppfyll basiskravene 

Redaktør for bransjenettsiden Netthandel.no, Ole Martin Evensmo, forteller at 

netthandelsmarkedet er på vei til å spisse seg, og at kravene til å ha en lønnsom 

nettbutikk øker. 
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- Kundefokuset er der vi er nå. Neste steg er å optimalisere driften for 

lønnsomhet. Nå må netthandel og fysisk handel sikre lønnsomhet, sier 

Evensmo og mener av nå bør nettbutikkene ha hygienefaktorene på plass. 

- Pris, logistikk, velfungerende nettside og utsjekk i kassen – dette må bare 

funke, sier han. 

Tørre å satse 

Patrik Müller, analysesjef i betalingsselskapet DIBS, mener at dersom man som 

liten nettbutikk gjør det bra, er det viktig å satse. 

- Det er en tendens til å fortsette å være enkeltmannsforetak, men ved noen 

millioner i omsetning, må man ansette noen mennesker for å fortsette å 

vokse. Står man stille, blir man forbigått. 

Han får støtte fra Marius Hermansen, daglig leder i norske Proteinfabrikken, som 

blant annet selger kosttilskudd til idrettsutøvere og treningsinteresserte. 

- Innovasjon er viktig for lønnsomhet og vekst. Nordiske nettbutikker må 

tørre å satse på utvikling og tenke innovasjon, selv om det koster, sier han 

og mener det er for få aktører som tør å satse. Mange ser fordelene, men 

tørr ikke. 

- Man må tørre å gjøre feil underveis. Organisasjonen må tåle feil. En må 

ikke være redd for å feile. Det er greit å gjøre feil, så lenge man tørr å 

innrømme sine feil og retter dem opp fortløpende, sier han. 
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Som å bygge drømmehuset 

Jake Petersen er leder for Miinto i Norge, det danske konseptet som er en 

salgskanal for fysiske butikker uten egen nettbutikk. Han mener det er dyrt å drive 

online hvis man ikke gjør det riktig og bruker de riktige samarbeidspartnerne. 

- Nettsiden må fungere, strategien må være på plass. Det kan overføres til 

det å bygge drømmehuset – man må bygge huset sakte, satse på kvalitet 

og opplevelse, avslutter Petersen. 

Nettbutikken som en forlengelse av det fysiske 
utsalgsstedet 

 
 

Frem til idag har mange sett på nettbutikker som et alternativ til de tradisjonelle 

fysiske utsalgsstedene og mange har spådd at nettbutikkene over tid vil bety 

"døden" for de fleste tradisjonelle utsalgssteder som ikke selger 

nødvendighetsvarer som brød, melk og andre produkter som vanskelig kan leveres 

via nettet idag, men det trenger ikke å være slik.  

Er du smart kan de heller utformes slik at de bygger opp under hverandre. 

Elektroleverandøren Lefdal er i så måte en foregangsbedrift på dette område idag 

(2014). 
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- Helt siden tidlig på 2000-tallet har vi vært veldig opptatt av at 

nettbutikken skal være en integrert del av vår satsing. Hos oss skiller vi 

ikke mellom kunder i nettbutikken og kundene som kommer innom våre 

varehus. En kunde er en kunde, punktum, sier administrerende direktør 

Trond Samuelsen i Lefdal Elektromarked. 

De har nettopp lansert en ny butikk i Sandvika Storsenter som er utstyrt med hele 

38 trykkskjermer som er koblet direkte opp mot kjedens nettbutikk,. Via disse 

trykkskjermene har kundene i forretningen full tilgang til all informasjon rundt 

produktene de er nysgjerrige på. 

Han er sikker på at de aktørene som greier å koble fysiske butikker og nett tettest 

sammen, kommer til å bli kundenes desiderte favoritter i tiden fremover. 

- Derfor må vi ha integrerte løsninger som er enkle og trygge, der butikk 

og nett spiller sammen på best mulig måte, og ikke oppfattes som to ulike 

miljøer og to ulike kanaler. Målet vårt er å kombinere den enkleste og 

raskeste netthandelen med den hyggeligste og tryggeste butikkhandelen. 

Greier vi det, vil kundene velge oss, mener han. 

At mange skiller mellom å utvikle et nettsted som skal tilfredsstille folks 

informasjonsbehov i forbindelse med kjøp, for så å guide dem til hvor de finner 

nærmeste butikk hvor de kan gjennomføre selv kjøpet, og ha en integrert 

nettbutikk hvor de umiddelbart kan gjennofmøre transaksjonen når de har funnet 

det de leter etter kommer til å forsvinne gradvis i tiden fremover.  

Folk ønsker å gjøre begge deler på samme sted, her og nå. Spørsmålet man heller 

må stille seg, avhengig av hva slags produkter og tjenster man selger, er hvor 

kunden ønsker å hente den bestilte varen eller få den bestilte tjenesten. Her bør 

kundene heller få valget om å få varen direkte levert på døra eller om de ønsker å 

hente dem selv i butikken, hvor de også har muligheten til å prøve og eventuelt 

bytte den hvis den ikke passer, mener stadig flere. 
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- Dersom du må ha produktet samme dag, så hjelper det lite med en 

nettbutikk som sender det i løpet av uken. Derfor ønsker vi å skape et 

samspill mellom nett og butikk der kundene kan velge selv, og der vi river 

ned premisset om at netthandel og butikkhandel står mot hverandre. De 

aktørene som ikke gir kundene muligheten til å hente varene sine i løpet av 

samme dag kommer til å miste deler av markedet, for dette er noe vi ser 

Ola og Kari Nordmann vil ha, hevder Lefdal-sjefen. 

7 av 10 avbryter netthandelen. Hvorfor? 
Servicemail Norid har en epostservie hvor hvor de sender en epost til kunder 

som av en eller annen grunn har forlatt handlekurven og forteller dem at de når 

som helst kan komme tilbake å fullføre ordren. 

Deres overvåkning verktøy som er installert på rundt 100 store og mellomstore 

norske nettbutikker gav dessverre følgende negative statistikk for 2014: 

7 av 10 avbryter handelen 

Nesten 7 av 10 av de som handler på nett avbryter sin bestilling. Dette tallet viser 

en stigende trend i 2014. 

Størst frafall i når folk spiser lunch (mellom 11:00 og 12:00) 

De fleste frafall skjer mellom 11:00 og 12:00, noe som sannsynligvis har 

sammenheng med folks tar slutt og de må gå tilbake til jobb. Deretter glemmer de 

det de holdt på med. 

Størst frafall skjer på torsdag 

Frafall skjer hyppigst på torsdager. 

56% av alle som mottar påminnelsemailen åpner den 

De som ikke gjennomfører handelen får automatisk til sendt en epostmelding hvor 

de blir gjort oppmerksom på dette. Statistikken deres viser at over halvparten av 

disse servicemails blir åpnet og de blir i gjennomsnitt åpnet 3 ganger. 
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17,5% klikker i eposten 

Gjennomsnittlig 17,5% av de som mottar og åpner en servicemail etter at de har 

forlatt handlekurven klikker seg tilbake til den siden de forlot. 

1 av 3 gjennomfører kjøpet 

Gjennomsnittlig 34,54% av de som klikker i mailen gjennomfører kjøpet sitt, noe 

som vitner om at det er mye å hente ved å minne kunder dette. Mange tror kanskje 

at handelen allerede er gjennomført, mens andre har andre grunner til at de måtte 

avbryte den. F.eks. at de satt i en lunch pause eller fikk uventet besøk.  

Hver eneste servicemail er verdt Kr.143,97 

Gjennomsnittlig generer hver eneste sendte servicemail Kr.143,97 i omsetning for 

deres kunder, hevder Servicemail Norid. 

Servicemail øker den totalt ordre verdien 

Den gjennomsnittlige ordreverdien på et kjøp som Servicemail Nordic henter 

tilbake gjennom disse servicemailen var i følge dem selv 48,53% høyere enn 

direkte salget i disse nettbutikken. 

Jeg gjør oppmerksom på at dette er et bidrag fra  Servicemail Nordic som jeg 

ikke har hatt muligheten til å sjekke tallmateriellet til. 

Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice 
Alle nettbutikker trenger en policy og et system for å håndtere retur og 

reklamasjoner. Ikke bare er dette lovbestemt, men også en forutsetning for å for å 

få fornøyde kunder som forblir lojale. Mangler virksomheten gode rutiner vil 

resultatet bli at de går til konkurrenten neste gang, og de vil sjelden eller aldri 

komme tilbake. 

Returhåndtering er dermed en viktig del av den totale brukeropplevelsen en 

bedrift tilbyr sine kunder.  

Når man handler på Internett har man akkurat samme reklamasjonsrett som i 

andre butikker. Dette vil si 2 års reklamasjonstid mot feil eller mangler. Hvis 
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produktet har en forventet levetid lengre enn 2 år (som f. eks, TV og PC) utvides 

reklamasjonstiden til inntil 5 år. 

Informer om angrefristloven 

Mange nettbutikker glemmer å informere kundene sine om angrefristloven og gi 

dem et angrefristskjema samtidig som de leverer dem varen. Glemmer 

nettbutikken dette, har kunden hele 3 måneder angrefrist, mot 10 dagers angrefrist 

hvis han eller hun hadde blitt informert om dette og gitt et standard 

angrefristformular ved leveringen. Informer derfor klart å tydelig. 

”Du har åpent kjøp med full returrett innen 10 dager. Du får pengene igjen 

dersom du ikke ønsker å bytte varen i en ny. Ved bruk av angrefristloven er det 

kundens ansvar å dekke returporto.”, Jfr. angrefristloven. 

Sørg samtidig at kunden får et angrefristskjema samtidig med varen. 

Gjør returen enklere, informer bedre så får du mer lojale kunder 

40 prosent av nordiske forbrukere har returnert en eller flere varer til nettbutikker. 

Ved å gjøre retur enkelt får du samtidig lojale kunder. 

- Bedre informasjon er en forutsetning for å få ned antall returer, mener 

Richard Wilding. 

Han er professor i logistikk ved Centre for Logistics & Supply Chain Management 

ved Cranfield School of Management i Storbritannia. 

For å illustrere hva han mener, forteller han historien om et selskap som selger 

GPS-navigasjonssystemer for biler. På et av produktene opplevde det en svært høy 

returprosent. Det viste seg etterhvert at kundene testet GPS´en så fort de kom 

hjem, inne i huset, hvor dekningen er dårlig. Når kundene ikke fikk produktet til å 

virke, sendte de det rett tilbake til produsenten. 
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Hadde forbrukeren fått informasjon om at de måtte teste maskinen ute i bilen, 

ville de sannsynligvis ikke sendt den tilbake og produsentene ville redusert 

returkostnadene. 

Fornøyde med returordningen 

Men selv om en høy returprosent er kostbart fordi transportkostnadene øker, er en 

vare-retur også selgers muligheten til å yte kunden ekstra god kundeservice. 

Logistikkprofessor Wilding råder nettbutikker til å regne med returer i 

nettbutikkens budsjett. I stedet for å se på returer som noe utelukkende negativt, 

mener han nettbutikker bør fokusere på hvordan man kan tjene penger på returer. 

- Håndterer du returer på en enkel og god måte, får du lojale kunder, sier 

Wilding. 

E-handelsrapporten 2014 fra Bing viser at 40 prosent av nordiske forbrukere har 

returnert én eller flere varer til nettbutikker. 90 prosent av disse var fornøyde med 

returordningen. 

Den dominerende årsaken til returer er at varen ikke var riktig størrelse. Spesielt 

innen klesbransjen er returer en utfordring. 

Differensier dine kunder 

En som har studert returer i klesbransjen inngående, er professor Klas Hjort ved 

universitetet i Uppsala. Siden 2003 har han blant annet forsket på hvordan Ellos, 

H&M og Nelly håndterer sine returer. 

Hjort mener at nordiske nettbutikker ser på returer på feil måte. Eksperten mener 

man ikke bare kan se på gjennomsnittlig returprosent når man ser på årsaker til 

returer. 

- Man må heller se på returprosent per produkt. Analyser viser at det er 

store forskjeller på produktnivå, forteller han. 
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For eksempel kan det være feil ved en vare som gjør at den får en høyre 

returprosent. Det er det viktig å få kunnskap om. Han poengterer også at 

nettbutikkene må bli mer bevisste på hva som returneres, og av hvilke kunder. 

- Nettbutikker burde finne ut hvilke kunder som er mest lønnsomme. 

Deretter burde de differensiere tilbudet sitt til ulike kundegrupper. For 

eksempel kan nettbutikkene gi fri retur til kunder som er lønnsomme, og 

gjøre det vanskeligere for de mer ulønnsomme kundene å returnere 

varer, sier han. 

Vær på vakt mot retur-misbruk 

Hjort får støtte fra Johan Holgersson i Bring Sverige i at nettbutikker bør 

differensiere retur-tilbudet etter kundegrupper. 

- Returer er ikke nødvendigvis ansett som et problem av nettbutikker.  Det 

medfører en noe høyere kost enn returer til eksisterende fysiske butikker, 

men dette oppfattes gjerne som kundeservice, sier han, før han legger til:   

- Når det er sagt er det behov for å være på vakt mot enkelte som vil 

forsøke å misbruke en løsning med gratis retur, sier han.  

Holgersson mener et system med svartelisting av kunder som gjentatte ganger 

misbruker ordningene kan være fornuftig. 

- Nettbutikken kan på den måten sørge for at kunder som gjentatte ganger 

misbruker ordningen ikke får gratis retur, sier han. 

Richard Wilding – måter å håndtere returer: 

• Styrk omdømmet ditt ved å gi returnerte varer til veldedige 

organisasjoner 

• Send varene tilbake til produsenten 

• Lag et outlet, enten i nettbutikken eller i fysisk butikk 

• Selg varene på nytt i nettbutikken 
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Digitale returordninger  

Klas Hjort er doktorgradsstudent innen "Returns Management". 

Hans avhandling viser at årsaken til returer ikke bare handler om produktene. Det 

handler like mye om ulike kunders kjøps- og returatferd. Dette behøver bedriften å 

forstå bedre og i visse tilfeller tilpasse seg etter. 

Et forslag Hjort legger fram er digitalisering av returordningene. Gjennom det kan 

bedriften få bedre oversikt over returinformasjon, og det gjør det enklere for 

bedriften å planlegge håndtering av pakken før den fysisk kommer inn i systemet. 

Når returinformasjonen er samlet kan bedriften også lettere analysere returårsaker 

og kundenes atferd. Slik kan bedriften effektiviseres i tillegg til å redusere 

kostnader. 

Tips til hvordan få en kundevennlig returløsning  

Petter Nordklev er seniorrådgiver i Posten mener en enkel og billig løsning for 

bedrifter er å sende en returlapp med pakken, og gjerne egen returemballasje. Når 

det er snakk om større varer, som hvitevarer og liknende, er det positivt om 

bedriften kan tilby henting på døren. På den måten viser du kunden at du er 

imøtekommende og serviceinnstilt, og kan påvirke de til å velge din bedrift også i 

fremtiden. 

Noen andre tips Bing gir på sin side er: 

• Gratis retur: Om mulig bør det tilbys gratis retur. Dette er et godt 

salgsargument, og gjør nettbutikken til en tøffere konkurrent i markedet. 

• Gjør det enkelt: La kundene registrere returskjemaer digitalt, eller 

send returskjema samt returemballasje med varene. 

• Tilby flere returmuligheter : Små varer kan gjerne sendes via 

postkontor eller Postens innleveringspostkasser. Ved store og tunge 

pakker bør henting på dør tilbys. 

• Ha klare vilkår: Vilkår for retur må være tydelig formulert og lett å 

finne på nettsiden. Dette øker kundenes tillit til nettbutikken. 
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Reparasjoner 

Ha et system for håndtering av reparasjoner, hold kunden informert og sørg for at 

alle reparasjoner blir utført så raskt som overhode mulig og levert tilbake til 

kunden. Dette er den beste måten å holde på en kunde. 

Nettbutikkens kundeservice seksjon bør inneholde en side med informasjon om 

hvordan kundene går frem hvis de trenger å få noe reparert eller service på det. 

Referer gjerne til kundeservice hvis det gjelder defekt utstyr som trenger 

reparasjon, enten det gjelder garantitilfeller og vanlige reparasjoner som vil hjelpe 

kunden med hvordan de skal gå frem. 

Fremgangsmåte ved retur. Det bør følge en returseddel med pakken der 

opplysninger om hvordan du går frem ved retur og hvilke opplysninger butikken 

trenger fra deg. 

Produsenters og leverandørers rettigheter i kjøpsloven 

Kjøpsloven gir produsent eller leverandør rett til å velge om de vil bytte produktet 

eller reparere det. Produktet må da bli reparert innen rimelig tid og reparasjonen 

må ikke være slik at den forringer produktets verdi. Leverandører har krav på å få 

produktet inn til vurdering. Det er leverandør eller produsent som må bevise at 

produktet holder mål eller at feilen skyldes unaturlig slitasje eller feil bruk dersom 

en reklamasjon skal avvises. Dersom produsent eller leverandør ikke greier å få 

reparert eller byttet produktet innen rimelig tid, kan man kreve å få kjøpet hevet. 

Feilen ved en reklamasjon skal ligge i produktet. Feilen skal ha oppstått med 

bakgrunn i feil som var der da produktet ble produsert eller kjøpt av kunden. En 

feil som oppstår og som klart kan føres tilbake til feil bruk, mangel på vedlikehold 

eller som skyldes slitasje vil ikke bli erstattet. 

Nettbutikken må være mobilvennlig 
Mobilen er den viktigste driveren i alle markeder og ingenting endrer folks 

handlevaner i disse dager enn mobilen. Den er også i ferdi med å revolusjonere 

såvel e-handelen som utformingen av de fysiske butikkene. 

Trenden går idag mot stadig enklere og mer brukervennlige nettbutikkløsninger 

som er tilpasset mobiltelefoner og nettbrettet. De ledende butikkene i 
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Storbritannia og Tyskland har allerede nettbutikker som i stor grad er tilpasset til 

hvorvidt forbrukeren benytter mobil, nettbrett eller pc. Denne trenden vil også 

komme til Norge meget fort. 

I dag bruker gjerne forbrukerne mobilen til å undersøke produktene, mens de som 

oftest bruker en pc til å gjennomføre selve kjøpet. Denne trenden kommer til å 

endres i de neste årene, noe som krever at alle nettbutikker nå må ha muligheten 

til å gjennomføre hele handelen via mobilen på en trygg og enkel måte. 

Mobil som betalingskort 

Benjamin Gundegaard er grunnleggeren av CustomerSens, et selskap som hjelper 

nettbutikker med å øke sine salg. Han er ikke i tvil om at mobiltelefonen kommer 

til å ha en avgjørende rolle for forbrukernes handelsmønster de kommende årene. 

- I fremtiden vil mobilen bli ditt betalingskort. Banker i ulike land prøver 

nå å lage en betalingsløsning, men det er foreløpig i stor grad nasjonale 

tiltak, forteller han. 

Hastigheten på den teknologiske utviklingen vil i stor grad styre hvor raskt 

forbrukerne går fra å bruke mobiltelefonen som et medium for å orientere seg om 

produkter til å bruke den til å gjennomføre kjøpene. 

- Ting tar tid innen e-handel. Men plutselig kan noen komme med en ny teknisk 

løsning, og da endrer alt seg, utyper Gundegaard. 

Også Einar Øgrey Brandsdal, leder og eier av blant annet Netthandelen.no, spår at 

kjøp gjennom mobiltelefonen vil øke kraftig i fremtiden. 

- Å være tilgjengelig på alle flater, ha et skarpt øye på konkurrentene og 

spisset markedsføring vil bli avgjørende fremover, sier han. 

Vil endre de fysiske butikkene 

Ekspertene Posten og Bring har snakket med mener at nettbutikker og de fysiske 

butikkene ikke må ses på som konkurrenter, men at de utfyller hverandre. 
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- Mobilteknologien vil endre hvordan de fysiske butikkene er organisert. 

For eksempel kan butikkene gjenkjenne kunder og deres preferanser når 

de ankommer butikken, dersom forbrukerne lar seg identifisere gjennom 

mobiltelefonen, mener Skeldon. 

På den måten kan butikkene lettere tilpasse servicen til hver enkelt kunde. 

- Fysiske butikker må forstå at man må tenke integrert og sømløst mellom 

mobiltelefon– fysisk butikk.  Hvem som får salget, nettbutikken eller den 

fysiske butikken, er ofte i fokus. Målet bør heller være å maksimere det 

totale salget, avslutter Gundegaard. 

Slik mener Bring sine eksperter at mobiltelefonen vil endre hvordan vi 

handler: 

• Nettbutikkene vil i stor grad være tilpasset mobilbrukere og ha enklere 

design 

• Mobilen vil bli brukt i stedet for bankkort og penger, og butikkunder 

behøver ikke stå i kø for å betale 

• Butikkene gjenkjenner kundene når de kommer inn butikken, og 

tilpasser servicen basert på data lagret fra tidligere butikkbesøk 

• Butikken blir mer som et showroom hvor kunden kan prøve produktene, 

mens de gjennom mobilen kan bestille produktet hjem til seg 

Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser 
Ønsker du å etablere en nettbutikk som en del av virksomhetens nettsted, er det en 

rekke ting å tenke på for å oppfylle lovverket på området og for å tilfredstille 

kundens forventninger. De viktigste forholdene i denne sammenheng er: 

Valuta 

Skal varen ut i det internasjonale markedet, bør man vise til ulike valutakurser og 

sørge for at det klart går frem hvilken valuta nettbutikkens priser er oppgitt i. De 

fleste løser valutaproblemet, ved at brukeren velger hvilken valuta de ønsker 

prisene oppgitt i før de går inn i nettbutikken.  
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Merverdiavgift 

Forteller forbrukeren om prisene inkluderer moms eller ikke. Selger nettbutikken 

til forbrukere, er man pliktig til å oppgi alle prisene inkludert merverdiavgift. Dette 

er viktig for å unngå unødvendige spørsmål og forvirrede kunder som klager. 

Mange velger å oppgi prisen både med og uten MVA, selv om dette strengt tatt ikke 

er nødvendig. 

Frakt og levering: 

Hvordan leveres varene og hva er normal leveringstid. Opplys kundene om hvilke 

frakt og leverings kostnader som kommer i tillegg til grunnprisen. Gi gjerne 

kundene ulike frakt og levering alternativer å velge mellom. 

Kjøps og salgsbetingelser 

Hvilke kjøps og salgsbetingelser gjelder? Selv om salg av varer på Internett er 

underlagt de samme lovene og reglene som gjelder for postordre kjøp, bør en del 

forhold nevnes. 

For å skape troverdighet og trygghet hos de potensielle kundene, bør man nevne 

alle de forhold i lovgivningen som går til forbrukernes favør og som skal beskytte 

dem mot useriøse aktører. Samtidig som dette beskytter nettbutikken for 

unødvendig ansvar gjennom at alle relevante grenser blir trukket opp og klargjort 

på forhånd. 

Åpent kjøp 

Fortell kunden at de kan returnere varen innen 10 dager etter at varen er mottatt 

ved å fylle ut et angrefristformular som de legger ved varen når de returnerer den, 

jf. Angrefristlovens bestemmelser. Er ikke dette tatt med eller hvis bedriften 

glemmer å legge ved et angrefristformular, har kunden plutselig 3mnd på seg. Her 

beskytter man seg bl.a. mot å få tilbake brukte og slitne varer på dårlige 

argumenter man ikke kan svare tilbake på. Ta derfor punktet alltid med som en del 

av organisasjonens standard salgsbetingelser for netthandel. 
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Kjøpsgaranti 

Forteller forbruker under hvilke lover som blir tatt i betraktning ved alle deler av et 

kjøp/salg. Det er smart å informere om at f. eks. kjøpslov, kredittkjøplov osv 

gjelder for handel med nettbutikken. 

Pass på at man ikke gir kunden en dårligere garanti enn den de har krav på 

gjennom kjøpsloven. Det virker useriøst. 

Medlemsbetingelser 

Forteller forbrukeren hva som skiller mellom betingelser for en vanlig kunde og et 

medlem. Det kan f. eks. være forskjell i pris, andre/bedre former for levering, egen 

konto etc. 

Hvilken betalingsløsning bør du velge til nettbutikken? 
Hvordan kan kunden betale? Informere kunden om hvilke betalingsformer 

nettbutikken tilbyr, samt hvilke betingelser som gjelder for hver enkelt av de. 

Mobil betaling? 

Dersom du har tenkt å ha en nettløsning som skal kunne tilpasses mobile enheter, 

som Iphone, Android eller andre smarttelefoner, eventuelt nettbrett og Ipads, bør 

du også vurdere å få til en betalingsmulighet for mobile enheter. 

Betalingsformer og gebyrer 

De vanligste betalingsformene i dag er:  

• Kreditt/betalingskort (via nettbutikkens egne sider) 

• Postoppkrav 

• Faktura eller giro 

• Kontant ved levering. 

Opplys hvilke betalingsalternativer nettbutikken tilbyr, hvordan man velger 

betalingsform og hvilke gebyrer/kostnader som er knyttet til hver av dem. Tilbyr 

man betaling online over Internett, bør man i tillegg informere litt om sikkerheten 

og hvor trygt det er å bruke kredittkortet i denne løsningen. 
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Det kan også være fornuftig å opplyse om hva slags betalingsløsning man har og 

hvem som står bak. F.eks. kan man skrive: 

”For at det skal være trygt og enkelt å handle fra Butikken benytter vi oss av 

PayNet løsningen fra EuroCard Norge. Den sikreste og enkleste 

betalingsløsningen i Norge. 

Butikken mottar ikke noe av den kortinformasjonen du oppgir ved betaling med 

kort. I motsetning til de fleste andre betalingsløsninger på Internett, sendes ikke 

informasjon om ditt betalingskort til Butikken når du handler ved hjelp av en 

PayNet løsning. All kortinformasjon sendes direkte til banken din, via EuroCard. 

Du er derfor garantert at ditt kort ikke blir misbrukt av andre når du handler fra 

Butikken. Hele handelen skjer dessuten på en SSL sokkel. En sikker sone som det 

ikke er mulig for andre å lytte på (din garanti mot at ingen snapper opp 

informasjon om deg eller ditt betalingskort når du sender bestillingen til 

Butikken via din bank).” 

Betalingsløsning eller faktura? 

Når du skal velge nettbutikk skal du i tillegg til alle andre valg og beslutninger, 

vurdere hvilken betalingsform som vil passe best for deg. Kortbetaling med Visa 

eller Mastercard i nettbutikken vil være det optimale valget for mange, men 

kortbetaling gir også en del merutgifter både i oppstartsutgifter og i 

driftskostnader. 

Når kundene betaler med kort, slipper du å skulle bruke tid på purring og ekstra 

faktureringer, og dette koster selvsagt båd tid og penger. I tillegg er det mange 

kunder som ikke engang vil overveie å handle dersom de ikke kan betale med kort. 

Ditt valg av betalingsform vil derfor innvirke både på brukervennlighet og tilliten 

din nettbutikk vekker hos kunden. 

Hvis du har god kjennskap til dine brukere og kunder, så bør du også vite hvilken 

betalingstype som passer best for nettopp din nettbutikk. 



E-handel   
Skrevet av: Kjetil Sander © 2016 
 

Skrevet av: Kjetil Sander Side 52 av 70 Kopiering ikke tillatt! 

 

Postoppkrav 

Velger du å sende varene i postoppkrav kreves det ingen betalingsløsning til 

nettbutikken, da kunden betaler ved levering. Postoppkrav er imidlertid en dyr 

betalingsmåte, spesielt hvis vi snakker om mindre beløp og/eller varer som ikke 

veier mye. Velger du denne betalingsformen er det viktig at du husker på å opplyse 

om postoppkravgebyret og portokostnadene forøvrig.  

Faktura/bankgiro 

Enkelte nettsteder sender kun ut faktura opptil en viss beløpsgrense, eller til 

kunder som godkjennes etter en online kredittsjekk (eks. CredittInform). Slike 

forhold bør du opplyse om. Dersom man har online kredittsjekk og kunden ikke 

tilfredsstiller kredittvurderingen, bør det opplyses om at man kan benytte de andre 

betalingsmåter.  

Velger du efaktura som betalingsmetode trenger du ingen betalingsløsning, med de 

kostnadene dette innebærer. Mange standard nettbutikker har "faktura/bankgiro" 

inkludert som en integrert del av standardprogramvaren eller som et gratis tillegg. 

F.eks. er dette tilfelle med WooCommerce som Web-Trade løsningen bygger på. 

Henting i forretningen/lager 

Litt avhengig av hva nettbutikken selger kan man også velge at kunden selv 

kommer og henter varen i forretningen eller på et lager, og at de betaler ved 

levering via de betalingmetodene forretningen tilbyr. Mange standard nettbutikk 

løsninger har dette betalings- og leveringsalternativet integrert som en del av 

standardprogramvaren. F.eks. er dette tilfelle med WooCommerce som Web-

Trade løsningen bygger på. 

Kortbetaling 

For å kunne etablere en betalingsløsning som en del av nettbutikken din trenger 

du normalt også en innløseravtale i tillegg til betalingsløsningen. Det er derfor to 

valg du må ta for å kunne etablere en nettbutikk med kortbetaling: 

• Hvilken betalingsløsning skal jeg velge? 

• Hvilken innløser skal jeg velge? 
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Prisen for en norsk betalingsløsning for mindre nettbutikker kan til tider virke 

urimelig høy. Det kan også være vanskelig å få overblikk over de totale kostnadene. 

Når du har lest dette innlegget bør du selv kunne vurdere hvilken betalingsløsning 

som er optimal for deg og din e-handelsløsning. 

Integrasjon med regnskapsprogram? 

Kanskje tenker du på å utvide din forretning fra fysisk butikk til også å drive 

nettbutikk, eller til og med satse 100 % på netthandel? Da bør du også overveie 

hvilke muligheter ditt eksisterende regnskapsprogram gir deg. Vil det kunne 

integreres problemfritt med din nye nettløsning, eller vil det kreve manuelt 

arbeide? Kanskje vil det også kreve ekstra utvikling og integrasjonsinnsats? 

Mange små og mellomstore selskap benytter løsninger som Visma, Mamut, Ajor, 

Unimicro. Ta en snakk med din leverandør om hvilke muligheter og begrensninger 

de setter for din nye nettbutikkløsning. 

Economic er en online løsning som passer godt til mindre aktører som velger 

WordPress eller Magento. Economic kan enkelt integreres med både WordPress 

Woocomerce (Web-Trade) og Magento Nettbutikk.  

Fra 2015 vil det dog være integrasjoner fra systemer som Visma Global og Mamut 

Enterprise, både til Magento og WooCommerce. 

Betalingsløsning for online kortbetaling kommer i tillegg til 
nettbutikkprisen 

Når du undersøker priser og tilbud på nettbutikker bør du være oppmerksom på at 

betalingsløsning for online kortbetaling kommer i tillegg til den prisen som du 

presenteres for i første omgang. Denne prisen er som jeg allerede har vært inne på 

delt inn i to priskomponenter;  

- en pris på selve betalingsløsningen som velges, pluss en pris for 

innløseravtalen du trenger i bunn for å ta i bruk den valgte 

betalingløsningen. 
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I dag er det mulig å implementere nærmest hvilken som helst betalingsløsning i 

hvilken som helst nettbutikk. De mest kjente kredittkort løsningene i Norge er 

idag: 

1. DIBS 

2. Netaxept / NETS 

3. Paypal 

4. Klarna 

5. Payex 

6. Epay 

Seneste har vi fått Google Wallet, Skrill og Stripe, som alle er litt lik Paypal på en 

og annen måte. Lenkene er til prisstruktur. 

Prisstrukturene for betalingsløsninger kan være snodige, men med litt research 

kan man regne ut hva som svarer seg best. Prisen beregnes oftest ut fra variablene 

du finner nedenfor, så sett deg ned og lag et overslag over omfanget av forventet 

handel før du begynner å sjekke ut betalingsløsninger. Lag gjerne en inndeling per 

måned/halve og hele år: 

1. Antall transaksjoner pr. måned 

2. Pris per transaksjon 

3. Samlet omsetning 

Du vil fort finne ut at det er store prisforskjeller, avhengig av gjennomsnittsordre 

og antall ordre per måned. Lag derfor dette regnestykke og velg den gunstigste 

løsningen ut i fra dine forventninger. 

Nettpilot har et beregningskjema for alle disse betalingsformer og kan beregne helt 

presist hvilke kostnader en nettbutikk vil ha til betalingsleverandør alt etter antall 

transaksjoner per måned, og snittlig transaksjonsbeløp. 
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Innløseravtale 

Skal du ha en nettbutikk med egen betalingsløsning fra DIBS eller Netaxept / 

NETS, vil du i tillegg skulle inngå en innløseravtale. Her kan du inngå avtaler med 

følgende: 

1. Teller (Visa, MasterCard og American Express) på telefon 815 00 400 

2. Nordea (Visa, MasterCard og BankAxess) på telefon 22 48 50 00 

3. PBS (Visa, MasterCard og JCB) på telefon 21 99 64 00 

4. Handelsbanken (Visa og MasterCard) på telefon 22 94 07 00 

5. Euroline (Visa, MasterCard og Diners) på telefon 21 01 54 00 

6. Elavon (Visa og MasterCard) på telefon 22 43 22 43 

7. Diners Club (Diners) på telefon 21 01 54 00 

Du må ha en innløseravtale for å kunne ha en egen betalingsløsning i nettbutikken. 

Innløseren tar som standard 1 – 1,8 % av alle transaksjoner. 

Hos Teller betaler du i tillegg et mindre etableringsgebyr samt et fast beløp per 

måned. 

Teller Norge eies av Nets som også eier Netaxept. I Danmark kan du benytte 

PBS som også eies av Nets. Nets var frem til 2014 eid av 186 Norske og danske 

banker, men ble solgt i mars 2014. Årsaken til salget var at man vil øke fokus på 

online betalingsløsninger. Ny eier er Advent International, ATP og Bain 

Capital. 

Betalingsløsninger og prisstrukturer 

(Norske priser per 20.12.2014) 

1. DIBS online betaling (ulike typer betalingsvindu og abonnementer, 

inkl mobillvennlig løsning) koster fra kr 3000,- etablering / 299,- pr 

mnd / 3,- pr transaksjon. 

2. NETS: Netaxept Start pakke koster kr. 2000,- i etablering, kr. 300 

pr. måned, og kr. 3,- pr transaksjon. 

3. NETS: Netaxept Plus pakke koster kr. 3000,- i etablering, kr. 500 pr. 

måned, og kr. 2,- pr transaksjon. 
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4. NETS: Netaxept Mobile pakke koster kr. 7500,- i etablering, kr. 700 

pr. måned, og kr. 1,- pr transaksjon. 

5. NETS: Netaxept Advanced pakke koster kr. 7500,- i etablering, kr. 

700 pr. måned, og kr. 1,- pr transaksjon. 

6. Klarna Checkout koster vanligvis kr. 6499,-i oppstart, kr. 799,- pr 

måned, 2,95 % per transaksjon- 

Benytter du DIBS eller NETS kan dette ved liten omsetning og få transaksjoner 

med små summer koste deg opp til ca 3-5 % per transaksjon – pluss ca. 300-500 

kr. per måned alt etter antall transaksjoner. Tommelfingerreglen er at jo flere 

transaksjoner du har, desto mindre betaler du per transaksjon. 

Forventer du mange transaksjoner og en høy omsetning bør du velge en premium 

løsning med det samme. Slik sikrer du deg god service, god brukervennlighet og 

lavere faste kostnader. 

• Paypal som også benyttes på Ebay (verdens største online nettbutikk), 

koster ca 3,4 % + 2,80 kr. per transaksjon og har ingen oppstartsgebyr 

eller faste månedlige utgifter. Stripe som er den nye utfordrer koster 2,9 

%  + o,30 cents og er ørlite gran rimeligere: 50 ører per 100 NOK. 

Du betaler bare per transaksjon og har ingen innløser her som garanterer 

for nettbutikken. 

Som hobbybutikksinnehaver vil den rimeligste løsningen for deg være Paypal 

eller Stripe. Da trenger du ikke innløseravtale, du betaler ca 3 – 3,4 % + 3 kr. pr 

transaksjon og dine kunder får en sikker betalingsløsning. 

Ved å benytte en slik sin betalingsløsning i en oppstartsfase, kan 

etableringskostnadene holdes nede. Dette er en forsiktig tilnærming til å drive 

nettbutikk, men lav risiko kan være en fornuftig løsning til du ser hvor det bærer 

hen. 

Dette går selvsagt litt på bekostning av brukervennlighet i de siste 

transaksjonstrinn, samt administrasjonstid for deg, men når det ser ut til at 

kundefundamentet og turnoveren blir høy nok, vil det da være en enkel sak å skifte 

til DIBS eller Nets (Netaxept). 
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Med Paypal eller Stripe som eneste betalingsløsning skal du dog være 

oppmerksom på at du sannsynligvis «mister» en del kunder, som enten ikke har 

tillit til disse som betalingsløsning, og det er også mange som ikke ønsker å 

opprette en Paypalkonto, eller av andre grunner mister tilliten til din nettbutikk 

som følge av at du ikke tilbyr andre måter å betale på. Er du i et marked med stor 

konkurranse, kan dette være svært risikabelt for deg, men dersom du enten tilbyr 

langt lavere priser enn dine konkurrenter, eller selger produkter som er unike/har 

liten konkurranse, så kan det fungere bra. 

Nettpilot bruker vår egen Netaxept betalingsløsning sammen med Paypal og 

faktura/bankoverføring. Dels fordi vi primært selger tjenester som faktureres, og 

dels fordi kunder som kjøper et av våre moduler stort sett er komfortable med 

Paypal og Netaxept som betalingsløsning. De som ikke har kort kan bestille og få 

tilsendt faktura. 

Behandlingstid 

Med Paypal kunne du tidligere være i gang med betalingsløsningen i løpet av en 

ukes tid. Men i kjølvannet av WikiLeaks har det kommet nye regler for nonprofit 

og bedrifter/organisasjoner som gjør at man må sende inn en del dokumentasjon. 

Driver man f.eks en grasrotsorganisasjon med en politisk agenda, kan man ikke 

bruke Paypal. Stripe Norge er i beta i høsten 2014 , men kan settes opp på under 

30 minutter. Nettpilot tester Stripe som en av de første i Norge. 

Med DIBS tar det 2-3 uker og med Netaxept tar det normalt rundt 3 uker fra første 

kontakt til avtalen er på plass. 

Flaskehalsen er oftest tredjepartsinnløsere som Teller eller Elavon. 

For å få innløseravtale: 

Du skal ha en nettside som tilfredsstiller kravene i henhold til Kjøpsloven. 

Bestillingsprosessen og produktene bør også være på plass før du søker om 

innløseravtale. Innløser krever ikke at du har betalingsprosessen klar når du søker 

om avtale, men det er en fordel. Når du har sendt en søknad til kortinnløseren vil 

de sette i gang behandling av denne. Dette omfatter bl.a. en kredittvurdering og 

kan derfor ta noe tid. 
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Bemerk: Selv om du allerede har en avtale med en innløser om fysisk handel, må 

du ha en særskilt avtale for netthandel. Avhengig av hvilke innløser du velger, er 

behandlingstiden på mellom 2 til 4 uker. 

Ordrebekreftelse 

Kunden bør informeres via epost at ordren er mottatt. Dette er normalt en epost 

melding som automatisk sendes til kunden med informasjon om hvilke varer som 

er bestilt, antall enheter av hver variant, enhetspris, pris totalt, betalings- og 

leveringsbetingelser, samt leverings- og fakturanavn og –adresse. 

Hvordan skal nettbutikken håndtere levering og frakt? 

Levering 

Utvalget av leveringsalternativer er avgjørende for kundens valg av nettbutikk. 

Generelt vil kunden få store og tunge varer levert på døra, små og billige produkter 

i postkassen, mens små og dyre produkter enten skal leveres på døra eller hentes 

på et utleveringssted. 

Informer om levering betingelsene: 

Hvordan leveres varene? Ha alltid med en side som opplyser kundene om hvilke 

leveringsformer dere har og hvilke betingelser som gjelder for dem. Dette for å 

unngå spørsmål og tvister dersom varen ikke kommer frem i tide. 

Sørg for at man her klart trekker opp grensene for hvem som skal ha ansvaret for 

varen og når dette ansvaret går over på kjøperen. 

Postnummer og bestillingens samlede vekt bestemmer ofte hvilke 

leveringsmuligheter som finnes. I handlekurven bør man få opp de forskjellige 

alternativene man kan velge mellom, og man bør ha en side med en tabell som 

viser kostnadene ved levering for de ulike alternativene som finnes. 
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Ett eksempel: 

Dersom sendingen veier under 1 kg eksisterer normalt følgende valgmuligheter: 

A-post (opp til 1 kg)  Kr 0,- 

Dersom sendingen veier mellom 1 kg og 25 kg eksisterer normalt følgende 

valgmuligheter: 

Postpakke                   Kr 49,- 

Hjemleveranse            Kr 49,- 

Postoppkrav                Kr 150,- 

Dersom sendingen veier over 25 kg eksisterer normalt følgende alternativ: 

DFDS Tollpost kr. 200,- 

Gode og fleksible leveringsalternativer er avgjørende for å lykkes med 

nettbutikken. 

Bing har idag en utviklet en nyttig webtjeneste som de kaller 

Fraktguiden, hvor kan kundene selv velge den leveringsmåten som 

passer dem best. 

De får full oversikt over leveringstider og priser i kjøpsøyeblikket, og de kan selv 

velge hvor de ønsker å få varene levert (basert på postnummer). I tillegg viser den 

miljøbelastning, kart og åpningstider for dt aktuelle hentestedet. Dette gir færre 

avbrutte kjøp, mer fornøyde kunder og økt konvertering i nettbutikken. 

Leveringstid 

Leveringstiden er bestemt av to ting. 

• Tilgjengelighet – tiden fra du bestiller til vi sender varen. 

• Sendingstid – tiden fra vi leverer varen til Posten og du har den hos 

deg. 
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Sendingstiden varierer etter sendingsmåte. 

Ved forsinkelse bør kunden få beskjed om ny leveringstid via kundeservice eller 

posten. 

Forslag til tekst på leveringssiden er: ”De fleste vil kunne forvente å få levert 

varene normalt i løpet av 4 – 10 dager. I tilfeller der det står leveringstid for 

varen på siden vår, er dette datoen vi får varen inn til vårt lager. Derfor kan 

man ikke forvente varen levert før ca. 3 dager etter den oppgitte leveringsdato" 

På www.posten.no finnes mer om sendingstider for forskjellige sendingsmåter. 

Leveringstatus og tracking på leveringen. 

Hvor i systemet befinner ordren seg akkurat nå? Inkluder tracking av pakker og 

inkluder denne trackingen på en nettside de kan logge seg inn for å finne ut hvor 

pakken er. Dette unngår mange unødvendige kundehenvendelser og øker så vel 

kundens tillit som dere opplevde servicegrad. 

Det eneste de trenger å gjøre er å oppgi det ordrenummeret de fikk oppgitt på den 

ordrebekreftelsen de fikk per e-post når de la inn ordren, så får de opp hele ordren 

på skjermen sammen med en status på hvor i systemet denne ordren nå ligger. 

Kan ikke ordren leveres ennå p.g.a. at bedriften ikke har en komponent på lager, 

angir man her datoen varen vil komme på lager , sammen med forventet 

leveringsdato. 

Opplys om hvilke muligheter som finnes for å spore en vare over Internett. Posten 

har i dag en god og velutbygd sporingstjeneste. Det samme har flere av postens 

konkurrerende transportører. 

Selve tjenesten bør plasseres som en del av kundeservicetjenesten, mens man i 

nettbutikken nøyer seg med å informere om denne tjenesten, med en link til siden 

hvor de kan sjekke statusen på en ordre.  
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Transportører 

Hvem leverer varene. Spesifiser hvilke transportører bedriften benytter. For 

eksempel:  

- Posten Norge på alle postforsendelser og en del 
hjemleveranser. 

- DFDS Tollpost på alle forsendelser over 25 kg. 
- Varetransportsentralen (VTS) på hjemleveranser. 
- IL-X på hjemleveranser. 

Frakt 

Informere kunden om frakten er inkludert i priser eller om det må betales i tillegg. 

Om vekt har noen betydning eller om de har alternative måter å frakte på som har 

ulike prisnivåer. Dette sparer kunden for forvirring og overraskelser, samt at evt. 

tvister unngås. 

Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko 

 
Dropshipping er en forretningsmodell som gjør det mulig for deg å starte en 

nettbutikk uten å ha en eneste vare på lager. Du får dermed ingen lagerrisiko, hvor 

du kan ende opp med å bli sittende inne med masse varer du ikke får solgt. Det 

eneste du risikerer er kr. 0.- i omsetning. Du taper aldri penger på varelagret. 
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Hva er dropshipping? 

Droppshopping vil si at nettbutikken selger varene til en produsent, agent eller 

grossist som sitter med varene på lager og som dermed tar all lagerrisikoen og alt 

arbeide med å pakke og sende ut varene til kundene som bestiller. 

Du får en innkjøpspris av en dropshipper og du bestemmer selv hvilken utsalgspris 

du skal velge. Fortjenesten din er forskjellen mellom utsalgsprisen din og 

innkjøpsprisen du selv må betale. 

En dropship handel består av tre parter: 

• dropshipper - produsent/leverandør 

• mellommann - tar imot bestilling fra kunder, og overleverer 

bestillingen til dropshipper 

• kunden - bestiller varen fra mellommann, og mottar så varen direkte 

fra dropshipper 

Hvordan fungerer dropshipping? 

Dropshopping fungerer prinsipielt slik: 

1. Du inngår en avtale om å selge varene til en dropshipping leverandør 

2. Du legger inn varene i din nettbutikk og setter en pris på dem som gjør at 

du tjener mest mulig penger per salg du formidler til dropshipping 

leverandøren som sitter på varelagret og som pakker og sender ut varen 

for deg. Differansen mellom dropshipping leverandørens pris og din 

salgspris blir din fortjeneste. 

3. Kunden bestiller noe i din nettbutikk. Du mottar en ordre fra en kunde. 

4. Du videresender ordren til dropshipping leverandøren, og betaler for 

denne ordren. 

5. Dropshipping leverandøren pakker og sender varen direkte til kunde. 

Når du driver med dropshipping har du ikke et eget varelager. Du selger andres 

produkter via din nettbutikk, uten at disse varene ligger på ditt lager. I stedet ligger 

produktene på et lager hos din leverandør (din dropshipper). 
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Når en kunde så kjøper et produkt av deg så betaler han på forskudd for varen (det 

er i dag den aller vanligste måten å handle på via nett, så det vil ikke være en 

ulempe at du må kreve forskuddsbetaling). Du mottar altså en ordre fra kunden på 

ett eller flere produkter. 

Ordren betjener du ikke selv, men du simpelthen sender den videre til din 

dropshipper. Du betaler så ordren med kundens penger. Dropshipper sender så 

varene direkte til kunden. 

Differansen mellom det kunden betalte deg for produktet, og det du betaler til 

dropshipper for samme produkt blir din fortjeneste. Du kan selv velge hvor mye du 

skal selge en vare for. 

Hvem passer dropshipping for? 

Dropshipping passer for deg som ønsker å starte nettbutikk og selge varer på 

internett, men som ikke har råd til å kjøpe inn egne varer eller som ikke ønsker å ta 

lagerrisikoen og alt logistikk arbeidet som er knyttet til netthandel. Hvis du ikke 

har kapital eller ikke ønsker å ta varelager risiko er det dermed et godt alternativ å 

velge dropshipping-konseptet. 

Fordelen med dropshipping 

Det finnes flere fordeler med å drive nettbutikk via en dropshipper. 

Ingen startkapital. Du trenger ikke å bruke penger på å kjøpe inn et varelager. 

Du trenger ikke bruke noe penger i det hele tatt, med noen få unntak: En 

nettbutikk kan settes opp gratis, men det kan hende du trenger assistanse til dette 

(en kostnad på 2.000 til 20.000 kan du påregne her). I tillegg trenger du et 

domene og webhotell, men dette får du hos OnNet for under 200 kroner i året. 

Ingen risiko med lager. For det første, du har ikke noe lager, og slipper dermed 

unna en stor risiko. Tenk om du hadde kjøpt inn produkter for 500.000 kroner, 

som du ikke fikk solgt! Dette unngår du da det er dropshipper som sitter på alle 

varene. Du trenger heller ikke forsikre varene eller tenke på lagerkostnad. 
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Ingen logistikk. Du sender bare ordrene videre til dropshipper, pakker, 

adresserer, frankerer og sender ut varen for deg. Dropshipper sørger også for at 

det er nok varer tilgjengelig på lager. Du bruker ingen tid på logistikk. 

Ingen lagerhusleie. Siden du ikke har noe fysisk lager har du heller ingen 

husleie, strømutgifter, forsikringer e.l. å tenke på. Alt er netto. 

Ingen import- og tollavgifter - siden mottakeren er direkte ansvarlig for dette. 

Dette er imidlertid noe du bør informere godt om. 

Ubegrenset sortiment. Siden du ikke sitter med produktene på lager og dermed 

heller ikke kan brenne inne med dem kan nettbutikken inneholde lagt flere 

produkter enn den kunne ha gjort hvis alle produktene skulle ha ligget på eget 

lager. Her kan du legge ut så mange produkter du selv ønsker i nettbutikken, uten 

at den økonomiske risikoen øker. 

Det kan bli helt gratis for deg! Hvis du gjør det på den aller enkleste måten så 

kan du selge via annonseringstjenester som QXL og eBay, og du trenger da ikke 

bruke tid på din egen nettbutikk. Den lille kostnaden det koster å annonsere er 

ingenting i forhold til det du tjener per salg. 

Nettbutikker som Amentio.no startet i det små med dropshipment avtale, og 

omsetter nå for flere hundre millioner! Det finnes flere slike eksempler på 

nettbutikker som har gjort dropshipping til en stor suksess. 

Ulemper ved dropshipping 

• Lang leveringstid. Mange av de billigste, og dermed mest aktuelle, 

dropshipperne holder til i Kina og har 3 – 4 ukers leveringstid. 

• Dårlig service. Kinesere har et helt annet forhold til kundeservice enn 

europeere. De svarer ikke nødvendigvis på mailer som lurer på hvor 

produktet blir av, produktet kan plutselig ha en helt annen farge, og 

eventuelle klager blir lett avvist. 

• Merverdiproblemematikk. Det tilkommer merverdiavgift og 

importavgift på alle varer med verdi over kr 200 som sendes fra utlandet. 

På klær tilkommer merverdiavgift uansett vareverdi. Dermed kan 
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kunden din bli sittende med en regning som han ikke hadde ventet. 

Dette må håndteres, enten ved god informasjon ved kjøpet eller ved at du 

tilbyr deg å refundere merverdiavgiften. 

• Konflikt mellom norsk angre- og returrett og dropshipperens 

returpolicy. Du må forholde deg til norsk lovverk og kan dermed 

risikere å måtte refundere penger for et kjøp som dropshipperen nekter å 

refundere. Dette er spesielt aktuelt ved den norske angreretten, som det 

ikke finnes maken til i internasjonal sammenheng. 

Hvor finner du dropshippere? 

Her kommer vi til det viktigste punktet! Du lykkes ikke med dropshipping hvis du 

ikke har en god avtale med seriøse aktører som har du produktene dine kunder 

ønsker å kjøpe. 

Det finnes flere brookere som formidler kontakt med dropshipper. Den største og 

mest kjente aktøren er databasen til Salehoo som mange benytter seg av. Denne 

online tjenesten koster litt penger (under 500 kroner), men du får da tilgang til et 

lukket område på web der du har full oversikt over dropshippere rundt om i 

verden. Du finner ikke noe tilsvarende som er gratis. Salehoo er en ganske unik 

tjeneste, og nesten en nødvendighet hvis du skal lykkes med dropshipping. 

Valg av e-handelsløsning (nettbutikk) 
 
Velg ikke løsning ut av pris, men basert på behov. 

Hva har du i dag? Det du har i dag kan være avgjørende. Har du et 

produktberikelsessystem (PIM)? Hva med lager og logistikksystem? Kassasystem, 

ERP, CRM osv? Vil det være behov for det i fremtiden? Tegn et bilde av hvordan 

verden ser ut i dag. Og ønsk deg et for i morgen. Men her kan det være en god idé å 

prate med eksperter. 

Når du ser det totale bildet, da kan du vurdere pris og sammenlikne hva du får 

igjen for hver enkelt løsning. Igjen, tenk ikke oppstartspris, men vurder 

kostnadene over eksempelvis en treårsperiode. 

Skalerbarhet 
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Velg en løsning som ikke bare matcher behovene per dags dato, men som matcher 

behovene frem i tid. Derfor er første punkt over viktig – du må vite hvor du skal. 

Hvor mange produkter har du i dag? Hvor mange produkter skal du ha i 

fremtiden? Hvor ofte skiftes produktporteføljen ut? 

Leverandøren 

Gift deg ikke med et system eller en leverandør. Systemet bør derfor ha flere 

leverandører. På den måten sikrer dere at dere ikke behøver å bytte løsning selv 

om leverandøren går konkurs, velger bort nettbutikk som satsningsområde, eller 

dere rett og slett ikke trives med samarbeidet 

Brukervennlighet 

Er det enkelt for dere å bruke, øker sjansene for suksess. Be om å få se (og prøve) 

systemene. Må dere "hardcode" noe av innholdet, eksempelvis? 

Roadmap 

Be om en roadmap for videreutvikling, eventuelt hva som er gjort de siste årene. Er 

dette noe det satses på? 

Kostnader 

Sørg for å en komplett oversikt over kostnadene; ikke bare lisenser og 

implementering, men drift, vedlikehold, support, videreutvikling osv. Be om 

priskalkyler fordelt på tre år. Da får du mulighet til å sammenlikne bedre, siden 

noen opererer med høye kostnader innledningsvis og lavere senere, og omvendt. 

Out of the box vs customization 

Out of the box gir ofte en rask og prisgunstig oppstart, men tilpasningsmulighetene 

er gjerne begrensede og dyre. 

Implementeringstid 

Når må dere ha ny løsning på plass? Hva er kostnadene av en lang 

implementeringstid? Mange taper mange penger på å vente en «evighet» med å 

lansere. Jeg vil anbefale å komme raskt ut, måle resultatene, analysere og kjapt 

gjøre nødvendige endringer, så fortsette å måle effekten og gjøre justeringer til du 

har en fantastisk butikk! 

Integrasjoner 
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En netthandelsløsning er sjelden en stand-alone applikasjon. Du må ofte integrere 

med mange andre systemer. Jeg har nevnt noen som kassasystemer, PIM og ERP 

med flere tidligere. Sørg for at det (relativt) enkelt lar seg gjøre å integrere mot 

tredjeparter, eksempelvis mot fraktleverandører. (Visste du at mange avbryter kjøp 

fordi de ikke forstod leveringsbetingelsene? Mer om det i et annet innlegg.) 

Så hvilket e-handelssystem bør jeg velge? 

Godt spørsmål. Det er en jungel der ute og de fleste mener at de er best. Igjen - det 

avhenger av dine behov. 

Har du allerede nettsider som er utviklet i WordPress som idag er verdens mest 

populære publiseringsløsning er det svært enkelt å få integrert en nettbutikk som 

en del av nettstedet. Til WordPress finnes det en rekke e-handelstillegg å velge 

mellom. Det mest populære av disse tilleggene er WooCommerce, og du kan 

bestille fra bl.a. OnNet. De har en pakke de kaller "Web-Trade" som inkluderer 

WooCommerce med alle de tilleggstjenestene du trenger for å ha en sikker og 

brukervennlig nettbutikk for under 3.000 kroner. 

Valg av partner 

Det er dyrt å bytte partner. Be om relevante referanser. Se på hvor lenge de har 

jobbet med de forskjellige kundene sine. 

Men husk; ikke gift deg med partneren. Selv om noen har jobbet lenge med 

kundene sine, så er det ikke dermed sagt at kundene er fornøyde. Jeg har snakket 

med flere enn ett selskap som føler de ikke kan bytte fordi det vil bli for dyrt å bytte 

hele systemet. 

Kravspekk og funksjonalitet 

Lag en god kravspesifikasjon. Det gjør det enklere for partnerne å vise hva de er 

gode til, og om de har innspill på forbedringer også i tidlige faser. 

Prioriter og vekt funksjonalitet. Hva er need to have og hva er nice to have? 

Får du alt av partneren? 
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Hva kan partner levere og hva kan de ikke levere på? Sitter du igjen med en 

halvferdig løsning, eller må du involvere flere aktører? Igjen, en nettbutikk er ikke 

en stand-alone funksjon. Den må integreres i adferd og systemer. 

Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess? 
Når jeg begynte å skrive denne artikkelserien om e-handel kom jeg over denne 

artikkelen på nettstedet til  Bisnote.no, og siden jeg fant den så interessant og 

passende for å illustrere og få frem mange av de poengene jeg selv ønsket gjennom 

denne artikkelserien, har jeg valgt å kopiere denne artikkelen i sin helhet- ord for 

ord -, slik at vi kan ta del i deres tolkning av hva vi kan lære av Amazon.com sin 

suksess uten likestykke, hvis vi holder Alibaba utenfor, innenfor e-handelen. 

Visste du at: 

 
- Hver tredje besøkende som er innom Amazon.com kjøper – og 

gjerne mer enn ett produkt. 

- De har 152 millioner kunder og omsatte i 2014 for 463 

milliarder rkoner 

- Amazon.com står for 30 prosent av all e-handel i USA. 

 
Hvordan klarer Amazon-gründer Jeff Bezos å oppnå dette? 

Han innså tidlig hvordan man kan bruke nettets målbarhet strategisk, og dermed 

basere utviklingen av amazon.com på dokumenterte big data. Han har siden 1994 

hatt riktig tilnærming hele veien, noe som har gitt Amazon.com lysårs forsprang på 

konkurrenter med hensyn til å forstå kunden og prosessene som er involvert. 

Amazon bygger på Jeff Bezos’ visjon «The four pillars of success»: 
 

1. Bruk big data – forstå kunden 

2. Optimalisering – test alt du gjør 

3. Skap et miljø for innovasjon 

4. Vær fleksibel 
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Forstå kunden med Big data 

Bezos forsto tidlig at internett lar deg måle alt som skjer, og at du kan måle 

kontinuerlig. Ingen gjetning. Ingen begrensninger mht. utvalg og periodisering. 

Kun dokumenterte fakta. En kontinuerlig strøm av ferske, dokumenterte fakta. 

Systematisk måling og læring 

Amazon har i 20 år bygd en kultur for systematisk måling og læring og ligger et tiår 

foran sine nærmeste konkurrenter. De fleste andre er ennå ikke på det nivået 

Amazon var på ved oppstart i 1994, med tanke på å forstå hvordan man kan 

utnytte mulighetene internett gir. 

«We`re not in the business of selling books, we’re in the business of 
helping customers buy books» (Jeff Bezos) 

Med dette som utgangspunkt har Amazon bygd et stadig mer sofistikert system for 

å kartlegge brukernes atferd, tilbøyeligheter, intensjoner og aversjoner. Og en 

kultur og bedriftsideologi som fremmer innovasjon på området. 

Smarte oppkjøp 

Etterhvert som Amazon har vokst seg sterke, har de kjøpt opp oppstartsbedrifter 

med innovativ teknologi, noe som har gjort Amazon i stand til å bygge sine egne 

systemer og verktøy, skreddersydd for Amazon. 

Søk – en viktig trafikkilde 

Amazon forsto tidlig betydningen av tilstedeværelse og tilgjengelighet, og har alltid 

vært høyt oppe i Google og andre søkemotorers søkeresultater for sine viktige 

søkeord. Søk har alltid vært blant de viktigste trafikkildene for Amazon, noe som 

har bidratt til at de fleste besøkende har oppsøkt Amazon på eget initiativ, uten å 

ha blitt pådyttet salgsbudskap. 

Tenk større! 

Optimalisering er et begrep de fleste kjenner begrepet fra SEO 

(søkemotoroptimalisering). Men tenk større! De store optimaliseringsmulighetene 

kommer når du implementerer en test alt-strategi. Sett selve forretningsmodellen 

på prøve. Sett produktet på prøve. Kanskje hovedproduktet ditt ender opp med å 

være et lite sideprodukt. Test kontinuerlig. Vær kreativ. Tør å gå der ingen har gått 

før. Hvis det ikke fungerer, går du videre til neste eksperiment. Fungerer det, 

implementer. 
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Lærte raskere enn konkurrentene 

Allerede i 2004 kjørte Amazon omkring 200 optimaliseringstester til enhver tid. 

Derfor har Amazon lært mange ganger raskere enn konkurrentene, noe de har 

gjort i lang tid. Amazon implementerte A/B-testing i stor skala allerede i 1997, og 

samme år utviklet de sin 1-Click Ordering, som hopper bukk over hele 

handlekurven og konverteringstrakten. 

Kultur for innovasjon 

En kontinuerlig test alt-optimaliseringsstrategi som kjerneideologi for en bedrift, 

trigger naturlig innovasjon. En kultur som hele tiden utfordrer til å eksperimentere 

og sette det eksisterende på prøve, vil raskt føre de ansatte ut i uberørt landskap. 

Innovasjon kommer som et naturlig biprodukt av en slik tilnærming til dynamisk 

og datadrevet forretningsutvikling. 

Test alt – alltid 

Visste du at det som i dag er ansett som ubestridt best practices innen e-handel, 

nesten er utelukkende innovasjoner signert Amazon. 

Unik fleksibilitet 

I tillegg har Amazon en fleksibilitet ulik de aller fleste andre aktører. Med et 

system som gir sanntidsdata, og ansatte som har ressurser og mandat til å 

iverksette umiddelbart, er Amazon i stand til å handle raskt. Raskere enn alle 

andre. 

Smart å være først ute 

Det går greit når alle aktører i et marked er like trege. Men hva skjer hvis 

konkurrenten lykkes å implementere en kultur som Amazon? Burde ikke DU være 

den som adopterer disse strategiske ideologiene først?  

 


