
HANDLER MEST

HANDLER MER FOR Å OPPNÅ FRI FRAKT

TILBYS IKKE DE FRAKTALTERNATIVENE DE ØNSKER

HVA GJØR RETURER ENKLE?

7/10 
handler mer for å oppnå fri frakt

19 % 
ville valgt noe annet

Viktigst når de velger nettbutikk:

Årsaker til retur

Natives er kunder under 30 år og Immigrants alle over 30 år. Natives kommer 
til å forme fremtidens kundekrav og vi ser på hva som er viktigst for dem.

Digtal Natives - levering og retur
BRING RESEARCH

ERFARNE MED Å RETURNERE LAR VÆR Å RETUNERE

Kilde: Tallene er hentet fra kvartalsundersøkelser av nordiske nettshoppere i 2015/2016 i samarbeid med IPSOS

Fikk levert

Kvinner Menn

Ville valgt  

Natives
Immigrants1. God produktinfo/bilder 

2. Har tillit til nettbutikk
3. Enkel betaling

56 %   Feil størrelse/passet ikke
18 %   Skade /feil på vare
10 %   Ikke som forventet

1. Lav pris på varene
2. God produktinfo og bilder
3. Har tillit til nettbutikk

41 %
klær

57 %
har returnert en 
eller flere ganger

43 %
har returnert en 
eller flere ganger

24 %
klær

26 %
helse- og 
personlig pleie

14 %
småelektronikk

18 %
bøker

39 %
ville valgt 
postkassen

41 %
ville valgt
utleveringssted

61 %
hentet selv på 
utleveringssted

6 %
ville valgt levert 
hjem på kveldstid

0 %
fikk levert hjem 
på kveldstid

23 %
fikk levert i 
postkassen

72 % 46 % 55 % 35 %

Ferdig utfylt returetikett

Vedlagt returemballasje

Rask tilbakebetaling av pengene

70 %

56 %

48 %

Viktigst når de velger nettbutikk:

52 %
småelektronikk



Digital Natives er erfarne nettshoppere med 
tydelige krav til både levering og retur. Hva de kjøper 
spiller inn på hvordan de vil ha det levert og returbehov. 
Forskjellen vi ser mellom kjønnene er hovdesaklig basert 
på hvilke varer de kjøper. Flere kunder fikk ikke det 
leveringsalternativet de foretrekker og hovedårsaken 
er at nettbutikkene ikke tilbyr det. Nettbutikker bør 
teste ut og tilby flere leveringsalternativ for å 
tilfredstille kundenes behov.  

Natives både returnerer og lar vær å returnere vare 
de ikke var fornøyd med oftere enn Immigrants. Hoved- 
årsaken til returer er feil størrelse/passet ikke. For å 
minke antall returer bør nettbutikkene investere i kvalitet 
i informasjon og gode bilder. Dette vil skape tillit hos 
kundene og gi deg gjenkjøp. Gjennom å ha en enkel retur 
med ferdigutfylte returetiketter gir du dine kunder en 
god kjøpsopplevelse. Du minimerer risiko for å få en mis-
fornøyd kunde som har beholdt en var hun/han ikke var 
fornøyd med. En enkel returløsning er god kundeservice.

    Gi tydelig informasjon om levering og retur tidlig i kjøpsprosessen

    Tilbyr du fri frakt med vilkår, gi kundene beskjed tidlig i prosessen

    Test ut og sørg for å ha de leveringsalternativene kundene foretrekker

    Skap tilit og sørg for å ha høy kvalitet på informasjon og bilder for å minimere returer og få gjenkjøp

    Ha enkel returløsning med ferdigutfylte returetiketter

HVA BETYR DETTE FOR DIN NETTBUTIKK?

TIPS OG RÅD

FØLG OSS

@bring_ehandel Bring Ecommerce bring.no/netthandelBring Norge


