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1. Nederländerna – en marknad med 
24 miljoner konsumenter
Allt fler svenska e-handlare har upptäckt 
e-handels marknaden i Nederländerna. Markna-
den är markant större än den svenska marknaden 
och enligt den Nederländska e-handelsorganisa-
tionen Thuiswikel är omsättningsprognosen för 
2019 cirka 270 miljarder kronor* (€ 25.7 miljarder). 

Befolkningen i Nederländerna handlar gärna online 
och med en tillväxt på cirka 10 procent finns det goda 
förutsättningar för svenska e-handlare att ta del av 
marknaden. Det bor cirka 17 miljoner människor i 
Nederländerna, men lägg därtill nästan 7 miljoner 
människor, motsvarande 60 procent av befolkning-
en i Belgien, som också förstår och pratar flamländ-
ska som i princip är en dialekt av nederländska, då är 
kundunderlaget totalt cirka 24 miljoner människor.

När du går i tankarna om att lansera i Nederlän-
derna så är Belgien “en extra marknad på köpet”. 
Den belgiska marknaden präglas av utländska 
webbshoppar och flera nederländska marknads-
platser som Bol och Coolblue finns med i toppen av 
belgiska webbshoppar sett till försäljning 2018. 

De tre officiella språken i Belgien är nederländska 
(flamländska), franska och tyska.  

Försäljningen online – markant större i  
Nederländerna
Onlineförsäljningen i Nederländerna motsvarar 
nästan 30 procent av den totala försäljningen 
inom retail. Det vittnar om en mogen marknad. 
Första kvartalet 2019 köptes det i Nederländerna 
fysiska varor online för motsvarande 68 miljarder 
svenska kronor. Det är nästan lika mycket som 
den totala omsättningen för onlineförsäljningen i 
Sverige under hela 2018.
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*Källa https://www.thuiswinkel.org/nieuws/4127/nederlandse-e-
commercemarkt-stevent-af-op-jaaromzet-van-25-7-miljard-in-2019

”Nederländerna är en av Europas snabbast växande e-handelsmarknader, 
så för oss på Kidsbrandstore är det naturligt att vi är med där det händer”
Mikael Arnåsen, VD Kidsbrandstore

”Nederländerna och svenskarna är kulturellt ganska lika  
och Nederländerna passar riktigt bra för svenska e-handlare. Jag 

rekommenderar verkligen att ni överväger en lansering på marknaden”
Wijnand Jongen, CEO of Thuiswinkel.org,  

Chairman Executive Committee of Ecommerce Europe
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De största utmaningarna på den nederländska 
onlinemarknaden kan lite förenklat skalas ner till tre 
huvudområden: 

1. De största webshopparna i Nederländerna levere-
rar nästa dag om köpet görs innan midnatt

2. Nederländska konsumenter har ett stort urval 
av produkter tillgängliga från lokala och internatio-
nella webbshoppar och marknadsplatser 

3. Konsumenter i Nederländerna föredrar att betala 
med iDEAL och det bör ses som ett måste att er-
bjuda Ideal inför en lansering i Nederländerna

1. Leverans inom 24-48 timmar 
Nederländernas två mest framgångsrika web-
shoppar är marknadsplatserna www.bol.com och  
www.coolblue.nl. Båda marknadsplatserna erbju-
der leverans nästkommande vardag om beställ-
ningen tas emot innan midnatt. 

Logistiken är därför ett område som du som svensk 
e-handlare behöver fokusera på att lösa, eftersom 
konsumenterna i Nederländerna förväntar sig 
snabba leveranser och standarden är 1-2 dagars 
leveranstid. Nederländerna är ett av de länder i Eu-
ropa där det bor flest människor per kvadratkilome-
ter (415 per/km2). Det får den positiva konsekvens 
att logistiken är enklare att lösa i Nederländerna, 
men det innebär också att dina blivande kunder 
förväntar sig snabba leveranser inom 1-2 dagar 
vilket kan vara en utmaning för e-handlaren med 
bas i Sverige.  

Rekommendationen är att undersöka med din 
befintliga fraktleverantör vad som är möjligt i för-
hållande till snabba leveranser. 

2.  Nederländska konsumenter har ett stort urval 
5 miljoner konsumenter i Nederländerna handlade 
från internationella webbshoppar under 2018 och det 
är en markant ökning av antalet konsumenter som 
handlade internationellt. Det motsvarar inköp för näs-
tan 880 miljoner € i internationella webbshoppar. Det 
får den konsekvens att svenska e-handlare som vill slå 
sig in på marknaden inte bara har lokal konkurrens, 
utan bör även ta internationella spelare inom samma 
bransch i betraktning. 

Det finns dock en annan sida av samma statistik och 
jämför man den totala omsättningen online i Neder-
länderna motsvarar de internationella inköpen endast 
4 procent vilket indikerar att man i slutändan oftast 
handlar ifrån lokala nederländska webbshoppar eller 
marknadsplatser. Det är viktigt att känna till eftersom 
det ökar kraven på en lokalanpassad webbshop i 
Nederländerna. 

De länder nederländska konsumenter oftast handlar 
ifrån är Kina (31%), Tyskland (17%) samt England (15%). 

3. Ideal - det primära betalsättet som gäller i  
Nederländerna
Ideal är det betalsätt som de flesta konsumenter i  
Nederländerna föredrar. Ideal kan enklast jämföras 
med en direktbanksbetalning där pengarna dras 
direkt från konsumentens konto och överförs till 
e-handlarens konto. Med en marknadsandel på 
uppe mot 60 procent och 524 miljoner transaktioner 
årligen så går det knappast att ha en webbshop i 
Nederländerna utan att erbjuda Ideal. 
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2. Utmaningarna på den  
nederländska e-handelsmarknaden

”Andelen av cross-border e-handel är mycket större i andra länder, i några marknader ser vi 
nästan tvåsiffriga procentsatser. Nederländska konsumenter föredrar i hög grad att handla 
online från inhemska webbshoppar.” 
Wijnand Jongen, CEO, Thuiswinkel.org

”Nederländerna är en riktigt intressant marknad med stor 
potential. Se till att du har löst det med lokalt betalsätt (iDeal) och 
en strategi för snabba leveranser, och du kommer kunna vinna en 
del av marknaden.”
Pouya Boland, VD Chiquelle



3. Marknadsplatserna dominerar 
i Nederländerna
Nederländerna domineras i stor utsträckning 
av lokala marknadsplatser med ett heltäckande 
utbud av produkter. Marknadsplatserna fyller flera 
funktioner för många av Nederländernas 14 miljo-
ner konsumenter som handlar online. Dels är det 
enkelt att hitta rätt produkt till rätt pris och dess-
utom ger den lokala marknadsplatsen en trygghet 
eftersom den erbjuder de relevanta betalalternativ 
som det nederländska “Ideal” och konsumenten 
kan förvänta sig en snabb leverans och behöver 
inte oroa sig över varken köp-, eller returvillkor. 

De fem största marknadsplatserna i Nederländerna 
sett till omsättning 2018 är Bol, Coolblue,  
Zalando, Wehkamp, Zalando och Albert Heijn 
Online. 

MakesYouLocal har genomfört en hel del projekt 
i Nederländerna och speciellt inom fashion och 
mode visar sig en tydlig trend. Marknadsplatsen 
kan generera trafik och viss försäljning, men en 
egen lokalt anpassad webshopp ökar markant 
möjligheten för att skapa en lojal kundgrupp som 
handlar frekvent.

Det händer en del inom logistiken även i Neder-
länderna. Flera stora livsmedelskedjor etablerar 
sina egna logistiklösningar, t.ex. Albert Heijn, som 
också jobbar med den stora lokala marknadsplat-
sen BOL.com. 

Flera nederländska shoppar erbjuder mycket  
attraktiva fraktvillkor, nedan ses Wehkamps  
fraktvillkor.

Wehkamp erbjuder gratis leverans på beställ-
ningar över €20 och för beställningar under det 
fraktfria beloppet kostar leveransen endast €2,95. 
Om man beställer på en vardag innan midnatt så 
kan du också få hemleverans dagen efter.

En annan av de stora lokala webbshopparna,  
CoolBlue.nl, som säljer elektronik går ett steg 
längre än Wehkamp. De har gratis leverans nästa 
vardag men även leverans samma dag på kvällen 
för €4,95. Det går även att välja ett specifikt tidsrum 
för leveransen och detta kan beställas mot en extra-
avgift på € 9.95.
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”Marknadsplatserna är ett bra alternativ för att generera trafik och för att bygga 
varumärke - men en lokalanpassat webbshop konverterar bättre, och ger dig dessutom 
möjligheten att bygga en långsiktig relation till dina kunder.” 
Henrik Hansen, MakesYouLocal



4. Onlinemarknadsföring 
i Nederländerna 
Nederländerna är ett stort land befolkningsmässigt 
och med cirka 17 miljoner invånare har landet unge-
fär samma befolkningsmängd som Danmark, Norge 
och Finland sammanlagt. Den större befolkningen 
gör att Nederländerna också har ett mer fragmente-
rat marknadsföringslandskap än det vi känner igen 
från Sverige, men marknaderna har samma primära 
kanaler och dessa är bra att börja med.

Det betyder att annonsering på sökmotorer och 
sociala medier är bra ställen att börja marknadsfö-
ringen på. Google är den suveränt största sökmo-
torn i Nederländerna med en marknadsandel på 
99,9 procent1. Facebook och Instagram är de stora 
kanalerna inom sociala medier, men även Snapchat 
vinner mark bland den yngre generationen, precis 
som i Sverige.

Amazon finns i Nederländerna men endast med 
ett begränsat urval av böcker och digitala böcker, 
dock finns Amazons tyska marknadsplats översatt 
till Nederländska (se bild nedan), vilket innebär att 
konsumenten som sitter i Nederländerna har full 
tillgång till alla Amazons produkter och tjänster på 
nederländska.   

Eftersom den nederländska marknaden är större 
med fler konkurrenter så bör man även förvänta 
sig högre priser för Google-marknadsföring än i 
Sverige.
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1 Ecommerce Foundation, European Ecommerce Report 2017



5. Sociala medier i Nederländerna 
Den nederländska analysen av användandet av so-
ciala medier, National Social Media Research 2018, 
visar en trend vi känner igen från Sverige, nämligen 
att konsumenter använder Facebook allt mindre till 
fördel för andra kanaler som t.ex. Instagram – här 
gäller det alltså att känna sin målgrupp för att hitta 
rätt kanaler.

Baserat på analysen2 gjord 2018 är de två viktigaste 
trenderna på Facebook, som du kanske känner igen 
från Sverige, följande: 

1. Den totala användningen av Facebook för perso-
ner mellan 15-19 år är nedåtgående och för resteran-
de åldersgrupper stagnerade utvecklingen 2017.

2. Bland unga som dagligen använder Facebook 
har andelen gått ned från 68 procent till 43 procent. 
Detta är en viktig trend att följa och hålla koll på.

Facebook
Facebook är fortfarande den näst största kanalen 
bland sociala medier i Nederländerna och med 
Facebooks internationella approach är tekniken 
densamma som du känner från Sverige.

2016 hade Facebook en tillväxt av användare på  
8 procent i Nederländerna, men 2017 såg tillväxten 
ut att stagnera. Det stämmer också med grafen 
nedan som visar att det endast är användandet av 
Instagram som vi ser en stigning av.

Instagram
Instagram har en ojämn åldersfördelning jämfört 
med Facebook. De flesta användarna i Nederländer-
na är mellan 20-39 år3 och i denna grupp ses också 
en betydande tillväxt. Facebook äger som bekant 
Instagram och man kan tydligt se en utveckling av 
nya features både för användare och annonsörer 
även på denna kanal. Därför är Instagram också 
relevant i framtiden.

WhatsApp
En annan stor spelare i Nederländerna, som inte är 
lika utbredd i Sverige, är WhatsApp som idag har 
fler dagliga användare än Facebook. Facebook äger 
(också) WhatsApp och med mer än en miljard använ-
dare runt om i världen och 11,5 miljoner användare 
i Nederländerna så har kanalen naturligtvis även 
annonseringspotential. Den senaste tiden har flera 
features som passar bra för annonser lanserats: ele-
ment som känns igen från Facebook och Instagrams 
annonseringsplattformar. 
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2 Social media in Nederland 2018: uittocht van jongeren op Facebook,   
www.marketingfacts.nl/berichten/jongeren-keren-facebook-massaal-de-rug-toe

”Att välja rätt marknadsföringskanal som engagerar målgruppen, det är 
en konstant utmaning för våra kunder på alla internationella marknader. 
Därför är mitt råd att testa många idéer i liten skala, för att se vad som 
faktiskt fungerar och ger önskat resultat.”
Max Christensen, CEO MakesYouLocal

3 Anchovyinc.com  



1. Se till att ha en fungerande logistiklösning från 
första början. Leverans inom 1-3 dagar och möjlig-
heten för din nederländska kund att följa paketet 
hela vägen från beställning till leverans. 

2. iDEAL och online-betalningsmetod som används 
oftast. Ta kontakt med olika betalleverantörer i 
Sverige och undersök vem som kan erbjuda dig den 
bästa lösningen. 

3. Lokal kundtjänst skapar förtroende hos dina 
nya kunder. Det innebär ett lokalt telefonnummer, 
en lokal adress och ett professionellt bemötande 
på nederländska. 

4. Undersök övriga trygghetsfaktorer som kan 
vara relevanta för din bransch. Börja med Thuiwin-
kel, en e-handelsorganisation i Nederländerna som 
90 procent av alla konsumenter känner igen. Thu-
iswinkel erbjuder en certifiering som kan vara värd 
att överväga. Det kostar cirka 400€ att få certifie-
ringen och det tillkommer ett belopp i förhållande 
till butikens omsättning.

5. Hur skapar du en wow-känsla i din nederländ-
ska webbutik? Det räcker inte att vara lika bra som 
dina konkurrenter, du måste stå ut. Skriv ner en 
lista på just det som ska ge dina kunder en wow-
upplevelse. 
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6. Fem konkreta råd för en lyckad 
satsning i Nederländerna

7. Kom igång-tips
Nederländerna är en spännande marknad och bör 
ingår i planerna för alla svenska e-handlare med 
internationella ambitioner. 

Det finns mycket annan kostnadsfri information 
som både kan inspirera och underlätta internatio-
nella e-handelsresan. 
 

Kom igång-guiden 
Hur kommer du igång med internationell e-handel 
och vad är viktigast i början? Kostnadsfri guide som 
du kan hämta här: https://www.makesyoulocal.com/

Kom igång-guide Tyskland
80 miljoner konsumenter och 
stora möjligheter, men vilka fall-
gropar ska man undvika och var-

för ska man bry sig om begreppet “abmahnung”. 
Kostnadsfri guide som du kan hämta här:  
https://www.postnord.se/vara-losningar/ 
e-handel/utlandsguider

MakesYouLocal & Friends  
Podcast med korta avsnitt på  
10 minuter där du lär dig något 
nytt om internationell e-handel. 

T.ex. konkreta råd och tips om Amazon, intervju 
med de två framgångsrika e-handlarna  
Kidsbrandstore och Kitchentime.  
https://soundcloud.com/user-54255819

”Nederländerna är en marknad som är snarlik den svenska...vår mikroinfluencer 
marketing är det som engagerar mest…”
Troy Hiding, Digital Growth Manager, Kidsbrandstore



8. Kontaktinformation
Vi hoppas att guiden har gett dig inspiration och nya 
idéer kring hur du kan ta dig in på den nederländska 
marknaden och vi önskar dig ett stort lycka till!

MakesYouLocal besvarar alla frågor i förhållande till 
själva internationaliseringsprocessen, val av mark-
nad, översättning av text och innehåll, lokal kund-
tjänst samt övrig marknadsföring internationellt. 

PostNord besvarar alla frågor som gäller logistik 
och paketleveranser.

Kontakt:
MakesYouLocal
Henrik Hansen
henrik@makesyoulocal.se
+46 (0)705 53 58 50
 
PostNord
Arne Andersson
arne.b.andersson@postnord.com
+ 46 (0) 730 79 05 52
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