
Interesserer forbrugerne sig 
overhovedet for bæredygtig e-handel? 

Hvad siger de, og hvad gør de?



Agenda

1. Introduktion til Hesehus
2. Vi vil gerne, men det er svært
3. Vi siger ét, men gør noget andet
4. Vi tror, at vi ved…
5. Tips til en mere bæredygtig webshop
6. Konkrete eksempler
7. Spørgsmål



Kort om 
Hesehus

Stiftet i 2002 i Odense

110 medarbejdere

100% fokus på ambitiøse e-handelsløsninger til DK top 1000

Finaleplaceringer ved E-handelsprisen
11 år i træk (6 x Guld)
- 2020: “Bedste e-handelscase”, Omnichannel og Guldprisen

Alle løsninger baseret på Bizzkit Commerce
- 12% markedsandel blandt DK top 1000
- International partnerkanal

Datadrevet

Kunderejsen Strategi

Software



DETAIL
INDUSTRI / BRANDS

PURE PLAYERS

GROSSISTER

ØVRIGE



Tænker I over bæredygtighed, 

når I handler på nettet?

Spørgsmål



Bæredygtighed har nogen eller stor 
betydning for hver anden kunde

FDIH, 2020



Befolkningsgrupper og prioriteter

FDIH, 2020



Proaktivitet?

FDIH, 2019



Forbrugerne vil gerne shoppe bæredygtigt

online – men det er svært!
Nordisk analyse af e-handel og bæredygtighed 2019 af Bizzkit



Vi har alle

et ansvar



Vi vil gerne, 

men det er svært



Hvilken aldersgruppe går mest 

op i bæredygtighed?

Spørgsmål



Både unge og ældre er for

mere bæredygtighed



Forbrugerne leder forgæves

efter information om 

bæredygtighed



Vi siger ét, 

men gør noget andet





Forbrugerne elsker gratis returret

• Næsten 30% af alle produkter, som handles online, returneres igen 

– sammenlignet med knap 9% af varerne handlet i fysiske butikker

• Op mod 67% af forbrugerne tjekker altid returbetingelserne, før de foretager et køb, hvilket gør

det til et vigtigt salgsparameter

• Hele 56% af de adspurgte angav, at de ‘slet ikke’ eller ‘i mindre grad’ er villige til at betale 

mere for fragt & retur for at gøre onlineshopping mere bæredygtig



Vi tror, 

at vi ved…



Tips til en mere 
bæredygtig webshop



Udnyt jeres PIM-system

Ved hjælp af PIMs attributsystem kan man

f.eks. tilføje splashes eller ikoner på udvalgte

produkter, som skiller sig ud ved at være

særligt bæredygtige. På den måde kan

kunderne hurtigt afkode, hvilke produkter,

der er kategoriseret som bæredygtige.

Hvis man har udarbejdet en systematik

for opgørelse af graden af et produkts

bæredygtighed og tilføjer disse

informationer i PIM-systemet, kan man

boost-konfigurere søgefunktionen, så det

bliver endnu nemmere for kunderne at

fremsøge de mest bæredygtige produkter.



Forbedr synligheden

Case: BabySam



Sæt det i spil i 
webshoppen

Konkrete eksempler









Klima-
kompensation



Fragt-nudging



Har I eksempler på andre e-

handlere, der er gode til at sætte 

det i spil?



Økosystem





Hvad overrasker jer mest –

og hvorfor?

Breakout Rooms



Tak for opmærksomheden!
Andrea Wårsøe

andr@hesehus.dk
www.hesehus.dk

Linkedin.com/in/andreawarsoe


