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DE STORE TALLENE FOR 2015

3,6 milliarder
Sidevisninger/klikk

8

592 338

155 120 065 fritekstsøk

søk på SOFA

min

per besøk

1,9

Antall besøk pr. nordmann:

47 39%

millioner

68 329
annonser VESKER OG BAGER

Brukere per uke

ØNSKES KJØPT
2% 124 160

GIS BORT
8% 441 762

Gis bort

9

Til salgs

27

TIL SALGS
89% 4 813 410

antall privatannonser

5,4 mill

,
0
0
5
is FIN

ianpr

Med

get
N tor

60%

Samlet annonseverdi på det som ble SOLGT

Ønskes kjøpt 31

TOTALT

1517,-

65%

449 126

APPNEDLASTINGER

9 10
av

4

ANN

R NORDM

. PE
Verdi i kr

av trafikken til FINN
kommer fra mobile
enheter

127 100 736,Verdi i kroner GIS BORT

annonser er fra privatpersoner

< INNHOLD

Kategorien KLÆR, KOSMETIKK OG
ACCESSOIRER har vokst med

7 837 705 606,-
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FORORD

Det er flere grunner til at folk selger og kjøper ting på nett. For

opplevelse på FINN uavhengig av kanal, og de ønsker relevant og

mange er det en praktisk måte å kvitte seg med møbler og andre

skreddersydd innhold. Derfor flyttet vi FINN over til én plattform

saker på, og i tillegg tjene noen ekstra kroner. For andre er det en

4. januar i år. Den nye versjonen er en skalerbar mobilversjon som

mulighet til å gjøre noe smart med dumme kjøp. Det er også en

kan tilpasses store skjermer. Det skal gi en raskere, enklere og

økende trend å handle vintageklær og retromøbler, og for mange

bedre opplevelse av tjenesten, og vi kan rulle ut nye løsninger enda

blir det definerende for hvem man er. Sist, men ikke minst er det et

raskere.

miljømessig aspekt – og det kan virke som om nordmenn er blitt
Noe som blir merkbart enklere, er annonseinnlegging. Nå kan du

mer miljøbevisste.

begynne på annonsen på mobilen mens du er i garasjen eller på
Uansett hva årsaken er – å kjøpe og selge brukt på FINN er et

loftet, og fortsette på PC-en i sofaen senere. Det vil forhåpentlig-

viktig bidrag i miljøsaken.

vis komme godt med, for fortsatt viser tall fra kundesenteret vårt
at mange trenger hjelp til å legge ut annonser.

Årets bruktmarkedsrapport kan for første gang vise den faktiske
klimanytten som kommer ut av brukthandelen. I 2015 har våre

Apper blir stadig viktigere, og mye av tiden vi bruker på mobil skjer

brukere spart miljøet for 500 000 tonn karbonutslipp ved å kjøpe

på slike. I fjor høst gjorde vi en stor oppgradering av FINN-appen,

og selge ting på FINN. Det er det samme som om all trafikk i

og vi vil fortsette å oppdatere den for å gi brukerne raskere tilgang

Oslo skulle stå stille i 10 måneder, og det tilsvarer utslippene ved

til egne annonser og funn samt gjøre det enda enklere å kommun-

produksjon av to millioner sofaer. brukthandelseffekten reduserer

isere på tjenesten. I tillegg gir den effektiv varsling hver gang noen

faktisk våre karbonutslipp.

selger det du leter etter.

Det har også skjedd mye med den digitale utviklingen. I dag

I 2014 ble det gratis å annonsere på Torget. Det skapte verdier

kommer rundt 65 prosent av trafikken inn til FINN fra mobile

i mange nye annonser og mange flere brukere – en vekst som fort-

enheter, og den fortsetter å øke. Brukerne våre forventer samme

satte gjennom hele 2015. Vi fortsetter jobben med å gjøre FINN så
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brukervennlig som mulig ved å fokusere på å lage en trygg, smart

foto: Caroline Roka

I løpet av fjoråret ble det publisert 5,4 millioner privatannonser
på Torget – over 100 000 annonser i snitt per uke. Hver uke er
1,9 millioner unike brukere innom FINN torget, og hundretusenvis av ting finner nye eiere hvert år.

og morsom tjeneste.
Trygg ved å la brukerne presentere seg med bilde, litt tekst
og hvor erfarne de er på FINN samt verifisere profilen sin med
BankID. Da kan både kjøpere og selgere være enda tryggere når
de handler på FINN.
Smart ved å gjøre kommunikasjonen mer effektiv slik at det
blir enklere å avtale og gjennomføre en handel – og aller helst
gjennomføre handelen inne på FINN. Det gjør det lettere å sikre
seg at kjøper møter opp, noe som gir en tryggere og mer effektiv
tjeneste.
Morsom ved å få frem de mange gode historiene om handler
på FINN. Vi vil at det skal være enkelt å dele annonser i sosiale
medier, men også at brukerne skal gi hverandre tilbakemeldinger
på handelen.
Vi har mye spennende i vente, og vi har lyst til at dere skal være
med oss videre. Vi håper at dere fortsetter å gjøre noe smart med
dumme kjøp, bidrar til gjenbruk, gjør kupp, tjener noen penger
og lar FINN være til stede i alle faser av livet. Vi skal sørge for at
tjenesten fortsetter å tilpasse seg dere, og vil fortsette å dele alt
det rare og morsomme som legges ut.
Takk for 16 spennende år – vi gleder oss til fortsettelsen.
God lesing!
Beste hilsen

Sondre Gravir

administrerende direktør
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TIL SALGS-toppen

Publiserte privatannonser

I 2015 ble det lagt ut 5,4 millioner privatannonser på FINN
torget. 9 av 10 av disse annonsene – 4,8 millioner totalt – ble
publisert i Til salgs-kategorien. Totalt ble det lagt ut salgsvarer
til en verdi av 7,8 milliarder kroner.
På salgstoppen, målt i antall annonser, finner vi bildeler. I 2015 ble

løpet av 2015. Kjøleskap, mobiltelefoner, vaskemaskiner og kom-

det publisert 215.135 annonser for bildeler, dekk og felger, og det

fyrer er blant produktene som i snitt ligger kortest tid på Torget.

12%

9%

14%

8%

4 813 410

Ofte er det stor etterspørsel etter produkter det er dyrt å kjøpe
nytt. Det er med andre ord stor sjanse for å kunne tjene noen

mest målt i antall annonser, og både sko, jakker og kjoler til damer

penger dersom man sitter på elektronikk og hvitevarer som man

er populære salgsvarer. I de siste årene har både vintage og

ikke trenger lenger.

secondhand blitt svært vanlig blant nordmenn, og annenhånds-

!

markedet for eksklusive merkevarer på FINN har økt. Det som
legges ut til salgs er ofte svært pent brukt, og det gir gode
muligheter til å få tak i både dyre og ettertraktede produkter
som mange ellers ikke hadde hatt muligheten til å kjøpe.
Hvor fort du får solgt, kommer blant annet an på sesongen, hvor
pent brukt tingene er og pris. Størst sjanse for å få solgt produktet
ditt har du hvis verdien på tingene er i prisklassen 1000–5000

14%

8%

Til salgs-annonser

Bil, båt
og MC

Elektronikk
og hvitevarer

I snitt ligger en Til salgs-annonse

27 dager på Torget.
Konsertbilletter går raskest unna:

6%

Hage, oppussing
og hus

20%

Møbler og
interiør

4%

snitt 7 dager.

kroner.

Antikviteter
og kunst

Sportsklær og sko har hatt størst
annonsevekst av hovedkategoriene,
siden 2014.
hele

Elektronikk og hvitevarer er den nest største kategorien på Torget
målt i antall annonser, og mobiltelefoner er en kjempepopulær
salgsvare med over 100.000 publiserte annonser. Spill og

2%

Næringsvirksomhet

96%

konsoller er blant produktene som har hatt størst annonsevekst i

< INNHOLD

Sport og
friluftsliv

Klær, kosmetikk
og accessoirer

er over dobbelt så mange som neste kategori på listen – damesko.
Klær, kosmetikk og accessoirer er den kategorien som vokser

Fritid, hobby
og underholdning

Foreldre
og barn

8

9

3%

Dyr og utstyr
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< TIL SALGS-toppen, forts.

5 PÅ TOPP

10 PÅ TOPP

HOVEDKATEGORIER, ANTALL ANNONSER

HVOR LENGE LIGGER
VAREN PÅ FINN? kortest og lengst

UNDERKATEGORIER, ANTALL ANN.
Bildeler 215 135
Damesko 106 469

Konsertbilletter 7,3

Mobiltelefoner 101 254

Kjøleskap 8

Barneklær og sko, jente 98 949

Mobiltelefoner 8,4

Utstyr og sikkerhet 98 077

Vaskemaskiner 8,4

Dameklær, jakker 88 960

Komfyrer 8,6

Senger 82 911

Hagemøbler 9,3

Sykler 75 539

TV 9,4

Kjoler 74 961

Kommoder 10

Barneklær og sko, gutt 72 568

962 590
Møbler
og interiør

681 421
Elektronikk
og hvitevarer

680 525

598 232

Klær, kosmetikk
og accessoirer

Foreldre
og barn

Rammemadrasser 10,3
Tablet og lesebrett 10,4

421 819

35

Fritid, hobby og
underholdning

dager
Bilseter 20,5
Faglitteratur 21
Styling 21,8
Varmblodshester 21,9

VEKST %-vis, 2014>2015

VEKST, UNDERKATEGORIER

Bildeler 22,1

Sportsklær og sko 96 %

Brudekjoler 23,9

Spill og konsoller 88 %
Keramikk, porselen og glass 86 %
Barneklær og sko, jente 85 %

HOVEDKATEGORIER

Dameklær Jakker 82 %

Klær, kosmetikk og acces. 60%

Andre pyntgjenstander

Foreldre og barn 56%

75 %

Damesko 72 %

Sport og friluftsliv 47%

Vesker og bager 72 %

Elektronikk og hvitevarer 39%

Barneklær og sko, gutt 68 %

Møbler og interiør 38%

Alpin 65 %

< INNHOLD
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Det ble publisert 962 annonser
for orgler til salgs i 2015,
2 512 ellipsemaskiner, 10 930
solbriller, 30 191 taklamper,
31 929 klokker og ur, 33 132
gitarer, 40 018 spill (spill og
konsoller), 48 426 senger
og 64 127 barnevogner.

Øvrige bøker og verk 24
Skjønnlitteratur 24,6
Fakta og dokumentar 24,7
Blader og magasiner 35,3

!

3 av 10 selgere har solgt
mer enn 5 ting i sin historie.
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GIS BORT-toppen

Publiserte privatannonser

13%
Hage, oppussing

Fra januar til desember 2015 ble det lagt ut totalt 441 762
Gis bort-annonser på FINN torget, en økning på 34 % fra 2014.
Møbler og interiør er den desidert største kategorien, med over

Mens gjennomsnittlig liggetid for salgsvarer på Torget er 27 dager,

halvparten av alle Gis bort-annonser i løpet av året. For eksempel

ligger gratisvarene i snitt 9 dager på Gis bort. Rekorden fra 2015

ble det annonsert over 40.000 sofaer, 19.638 senger og 19.584

var et hage- og parkspill som ble markert gitt bort etter å ha ligget

hyller i løpet av 2015.

ute i 9 minutter! Spill og konsoller lå i snitt ute på FINN i nærmere

og hus

9%
Elektronikk

52%
Møbler og

og hvitevarer

interiør

8%
Foreldre

halvannet døgn, mens startnummer til ski- og sportsarrangementer
For kreative sjeler som liker hobby og håndarbeid, er det fullt mulig

i snitt ble gitt bort etter nærmere halvannet døgn. Har du plutselig

å tjene penger på å selge gratisvarer videre. Ta bare en titt på det

en billett til Birkebeineren som ikke skal brukes, kan det være lurt å

Ann Merete Slåttland, bloggeren bak www.kreativ-i-tet.com, har

legge den ut noen dager i forveien.

441
762
Gis bort-annonser

laget av en gammel hylle funnet på Gis bort på side 58.

og barn

4%
Fritid, hobby

Hage, oppussing og hus er nest største kategori med 13 % av

!

totalt antall publiserte annonser. Det betyr gode sjanser for å
innrede hele hus, leiligheter eller hytter med gratiskupp fra FINN.
Av og til gis det også bort hele hus! Materialer, takstein, vinduer,
dører og det som måtte kunne brukes gis bort mot at det må
hentes. Og byggematerialene kan brukes om igjen, noe som kan
bidra til å redusere klimagassutslippene fra produksjon av nye

og underholdning

40.000 sofaer

4%
Dyr og utstyr

ble annonsert på Gis-bort!

side 42.

3%
Sport og

– Ombruk av materialer er heller ikke det samme som material-

friluftsliv

materialer. Det er arkitekt Olav Lunde Arneberg svært positiv til, se

gjenvinning. Ved ombruk utnyttes materialenes maksimale levetid,

1%
2%
2%
0%
1%
NæringsUtstyr bil, båt Klær, kosmetikk
Julegaveønsker
Antikviteter

og den totale avfallsmengden blir redusert.

(159 ann.)

< INNHOLD
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og kunst

13

virksomhet

og MC

og accessoirer
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< GIS BORT-toppen, forts.

5 PÅ TOPP

10 PÅ TOPP

HOVEDKATEGORIER, ANTALL ANNONSER

HVOR LENGE LIGGER
VAREN PÅ FINN? kortest og lengst

UNDERKATEGORIER, ANTALL ANN.
Senger 19638
Hyller 19584

Hage- og parkspill 9 min

Sofa 3-seter 12428

Førstehjelpsutstyr 1 t 21 min

Skap 12185

Bunader 1 t 27 min

TV-møbler 9814

Hyller 1 t 54 min

Salongbord 9634

Termohengere 5 t 45 min

Sofagrupper 9164

Webdomener og gullnummer 6 t 32 min

Spisestuer 9140

Ballsport 9 t 1 min

Stoler og krakker 8989

Strøm og VVS 13 t 11 min

Kommoder 8810

231 097

58 675

40 038

37 296

r!

time

Maskinutleie 13 t 33 min
Teaterbilletter 14 t 2 min

17 851

timer 5
Møbler
og interiør

Hage, oppussing
og hus

Elektronikk og
hvitevarer

Foreldre
og barn

Fritid, hobby og
underholdning

10

15

20

25

dager
Elektronikk (båtdeler) 17,4
Programvare 17,7
Fôrverter, dyrepass, avl og stallpl. 18,3
Skjørt 18,4

VEKST, UNDERKATEGORIER

VEKST %-vis, 2014>2015

Skjorter (dame) 19,5
Hester 19,7

Spisestuer 87%

Kaldblodshester 20,4

Hagemøbler 80%

T-skjorter (dame) 22,7

Kjøkkenutstyr og serviser 71%

HOVEDKATEGORIER

Annet anleggsutstyr 23,0

Uteleker 70%

Foreldre og barn 56 %

Stoler og krakker 67%

Klær, kosmetikk og access. 49 %

Utstyr og sikkerhet 52%

Fritid, hobby og underholdning 38 %

TV-møbler 47%

Møbler og interiør 37 %

Sofa 3-seter 46%

Sport og friluftsliv 36 %

Senger 46%

< INNHOLD

Varmblodshester 19,3

Andre pyntgjenstander 87%
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I mars 2016 var det 300.000 verifiserte brukere på
FINN.no. Å være verifisert 0bruker øker tryggheten,
viser at du er seriøs og til å stole på.

15
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IDA SIGURDSEN,
25 ÅR

Ida er en av to miljøbevisste
gründere bak Holisten, en kafé
og butikk med økologiske varer i Mathallen Oslo, innredet
med møbler og utstyr funnet
gratis på FINN. Hun ser gjenbruk som strengt nødvendig
og FINN som helt uunnværlig.

med en ny type rettferdig handel, vi har mange ideer. Og vi har lært
mye om økologiske matvarer og bærekraftig drift.
– Dessuten var det moro både å drive stedet og skape det, sier
Ida. Hun minnes med glede de mange og ofte lange turene med bil
rundt omkring til folk i Oslo og omegn på jakt etter FINN-ting. – Vi
trålet hele området, nesten alltid med ett eller to barn i baksetet,
men det var gøy. Vi opplevde en skikkelig god dugnadsånd, og
folk hentet fram de utroligste skatter. Særlig i Bærum. Vi møtte så
mange gamle ektepar som hadde villaene fulle av fine møbler som
barna deres ikke ville overta. Men også utstyr, bl.a. fine serviser til
Holisten og gamle jernkjeler, som gir jern til maten og er gull verdt.
Gjenbruk er undervurdert, mener Ida. – Mange ser gjenbruk bare
som trendy, og det er synd, for gjenbruk er også helt nødvendig.
– Hva betyr det for miljøet at FINN finnes?

– Vi hadde ikke kunnet starte Holisten i august i fjor uten gjenbruk

– Jeg tror det har veldig mye å si. Mange er kanskje litt negative

eller uten FINN. Og da tenker jeg ikke bare på budsjettet vårt, men

til loppemarkeder og handler sjelden på Fretex. Men med FINN er

på hele tankegangen bak Holisten. Vi er nødt til å være mer miljø-

det noe annet. På FINN kan du også finne helt dagligdagse ting

bevisste og bruke ting om igjen om vi skal kunne redusere våre

som ikke nødvendigvis er så gamle. FINN er noe alle bruker, og

fotavtrykk på kloden. Som forbrukere har vi stor makt til å endre,

er helt uunnværlig spesielt når du får barn. Alle disse tingene og

men dessverre ser ikke alle sin egen makt i hverdagen.

klærne som bare brukes i en kort periode, kanskje ikke mer enn et
par måneder før ungen er ute av klærne og ute av senga. Det er
også viktig at Torget er gratis å bruke. Jeg elsker FINN!

Hos Holisten kunne folk komme med sine egne brukte syltetøyglass eller matbokser som emballasje til bønner, linser, frukt, nøtter
og andre varer i løsvekt for å unngå unødvendig søppel.
– For alt henger sammen med alt – matproduksjon, søppel, gjenbruk og etisk handel – det er den holistiske tankegangen, forklarer
Ida, som er lei seg for at Holisten etter et halvt år måtte stenge.
– Veldig kjipt for alle de som brukte oss. Men kanskje starter vi

< INNHOLD
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500 000 CO2 EKVIVALENTER
Hver dag kjøper og selger millioner av mennesker over hele
verden brukte ting på Schibsteds markedsplasser. På bruktmarkeder kan man gjøre et varp, og i tillegg bidra til å redusere
miljøpåvirkningen. Hver gang noen kjøper eller selger brukte
ting, bidrar dette til en bedre fremtid for alle. Vi kaller det

BRUKTHANDELEFFEKTEN

Hver uke får FINN torget 1,9 millioner unike besøk, og tusenvis

erstatter produksjonen av et nytt. Ved å analysere produktene som

av gjenstander får seg et nytt hjem hvert år. I 2015 sparte disse

er solgt på nettstedene, har IVL trukket ut klimadata som deretter

brukerne jorden for 500 000 tonn med karbondioksid ved å

er blitt omregnet til et antall kilo CO2-ekvivalenter.

kjøpe brukte gjenstander. Dette tilsvarer en stans i all biltrafikk i
Oslo i 10 måneder. Miljøhensyn er en stadig viktigere motivasjon

På FINN er det bilkategorien som sparer jorden for desidert

for å kjøpe og selge brukte gjenstander, og denne rapporten

mest CO2-ekvivalenter. Det er fordi biler er komplekse produkter,

forteller om klimagevinsten man oppnår og at brukthandel-

og produksjonen av dem krever mye energi. Det er noen

effekten bidrar til redusert miljøpåvirkning.

spesifikke kjensgjerninger å ta med i betraktning når man
beregner klimaeffekten fra salg av brukte biler, og alle disse er

Det er mange grunner til at folk selger og kjøper ting på nettsteder

beskrevet i presiseringer. På andreplass kommer kategorien

for brukte ting. En åpenbar grunn er at man vil gjøre et røverkjøp.

Møbler og interiør som hvert år potensielt sparer jorden

Mange ser det også som en praktisk måte å bli kvitt møbler og

for 95 061 tonn karbondioksid.

andre ting på. Det er også flere og flere som kjøper vintagegjenstander og -klær for å uttrykke personligheten sin.

Vi snakker om karbondioksid fordi det er den viktigste drivhusgassen. Den er et produkt av forbrenning av alle typer materialer,

Sist, men ikke minst er miljøargumentet. Flere og flere innser at

og er også i den luften som mennesker og dyr puster ut. Etter

klimaendringer er en realitet, og det å tenke miljøbevisst blir stadig

hvert som vi bruker mer og mer ressurser, vokser CO2-nivåene

viktigere for de som bruker FINN. Uansett hva grunnen måtte

stadig mer. Dette fører til at drivhuseffekten øker, noe som igjen

være: Når du handler på FINN, bidrar du til noe svært viktig

fører til global oppvarming.

– nemlig å bevare planeten for fremtidige generasjoner.

I samarbeid med Schibsted og våre søsterselskaper i Frankrike,

Vi har samarbeidet med IVL Svenska Miljöinstitutet for å beregne

Sverige, Spania og Italia har vi regnet ut de miljømessige gevinstene

Sverige, Blocket, satte i gang studien i 2013, og den har nå

fra brukthandel. Resultatene kan du lese om på de neste sidene.

i Europa, inkludert FINN.

Global oppvarming skaper endringer i naturen og påvirker
menneskers liv. Vi er vitne til flere miljøkatastrofer, mengden

klimagevinstene ved å handle på FINN. Vårt søsterselskap i

drikkevann minker og innhøstingene blir gradvis mindre.
For å få bukt med den globale oppvarmingen, må vi redusere

blitt gjennomført på fem av Schibsteds viktigste markedsplasser

CO2-utslippene våre. Alle monner drar – inkludert brukthandel.

IVL har brukt tall på «antatt solgt» (altså at annonsen er satt som
solgt, eller tatt av før liggetiden for annonsen utløper), salgstall,
funn fra kundeundersøkelser og informasjon om energiforbruk i
forbindelse med drift av kontor og serverrom. Beregningsmetoden
er basert på antakelsen om at hvert solgte, brukte produkt

< INNHOLD

18

19

FINN.no bruktmarkedsrapporten 2015

EN UNIK UTREGNING
Potensielt forhindrede utslipp av
drivhusgasser, handel på FINN

500 000 tonn
drivhusgasser tilsvarer

(antall tonn CO2-ekvivalenter)

Antikviteter og kunst
Elektronikk og hvitevarer
Foreldre og barn
Fritid, hobby og underholdning
Hage, oppussing og hus

1 648
39 590
11 385
578
1 645

Utslipp fra

574 713

44 248
nordmenn

Klær, kosmetikk og accessoirer 12 709
flyreiser Oslo–New York tur/retur
Møbler og interiør
95 061
Sport og friluftsliv
6923
Utstyr til bil, båt og MC
23 438
Bil
318 353
Produksjon av
MC
13 131
		
Arbeidsreiser
-268
sofaer
Strømforbruk
-73
Transport forbundet med salg
-21928
		
Ingen biltrafikk i Oslo i
TOTAL MENGDE
502 193
FORHINDREDE UTSLIPP

2 millioner

10 måneder

Vi har i tett samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet utviklet

UTVALG

en metode til å beregne hvor mye forurensning miljøet blir spart

Produktkategoriene som er inkludert i beregningen av klima-

for fra fem Schibsted-markedsplasser. Vi har kommet frem

gevinster, har blitt valgt ut på følgende kriterier: De representerer

til resultatene ved å samle inn og behandle salgstallene til

en stor andel av det totale antallet private annonser på nettstedet,

markedsplassene for 2015 samt kundeundersøkelser og

og de omfatter produkter som er relativt like slik at material-

det totale energiforbruket til disse markedsplassene.

inndelingen og klimadataene som hører til denne er representative
for hele kategorien.

Ett spørsmål har ligget til grunn for arbeidet: Hvor mye forurensning kan man årlig potensielt spare jorden for gjennom brukt-

Det er kun annonser fra privatpersoner som er tatt med i

handel, hvis hvert brukte produkt erstatter produksjonen av et

beregningen. Annonser om kjæledyr, tjenester, konsertbilletter og

nytt?

leie av bolig er ikke tatt med i beregningen, siden disse ikke dreier
seg om gjenbruk av materielle ting.

ANTAKELSE
Metoden for å beregne den potensielle klimagevinsten fra

Studien dekker totalt 53 prosent av alle annonsene for brukte ting

brukthandel er basert på antakelsen om at hvert solgte brukte

på fem av Schibsteds markedsplasser. Hvilke klimadata som er

produkt erstatter produksjonen av et nytt tilsvarende produkt og

tilgjengelige og kunnskap om hvilke materialer som er brukt, har

at avfallshåndteringen av det brukte produktet faller bort.

satt begrensningene for studien.

Hvis noen for eksempel kjøper et brukt spisestuebord på en av
Schibsteds markedsplasser i stedet for å kjøpe et nytt, er det ikke

Beregningene er basert på de annonsene som har ført til salg.

behov for å produsere et nytt bord og ikke nødvendig å kaste det
brukte bordet.
Studien er derfor basert på to grunnleggende antakelser:
• Enhver som kjøper et brukt produkt, avstår fra å kjøpe et
tilsvarende nytt produkt, og man unngår derfor utslippene som er
forbundet med produksjon av det nye produktet.
• Hvert solgte brukte produkt trenger ikke å bli kastet, og man
unngår derfor utslippene forbundet med avfallshåndtering av
disse produktene.
Dette er en forenkling av virkeligheten, og representerer et «best
case» - scenario for å demonstrere den potensielle klimagevinsten
sammenlignet med ikke noe gjenbruk i det hele tatt.

< INNHOLD
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FRA DATA TIL CO2

LIVSSYKLUSANALYSE
Et gjennomsnittlig produkt i kategorien
SOFAER OG LENESTOLER består av:

For å beregne brukthandeleffekten fra FINN, måtte vi hente ut
klimadata for produktene som selges på Torget. For å få tak i
disse dataene foretok vi en livssyklusanalyse for de forskjellige
produktene. Vi så på hvilke materialer produktene er laget av

20%

Polypropen

og hvordan disse produseres samt mengden avfall som dannes

18%

under produksjon og avfallshåndtering. Alle dataene ble
deretter omregnet til et antall kilo CO2-ekvivalenter.

Polyuretan

materiale ble omregnet til sammensetningen av hver material-

Utslipp oppstår i alle faser av et produkts livssyklus – fra vugge

inndeling, slik at hver materialinndeling fikk en utslippsverdi i kilo

til grav. Med en livssyklusanalyse kan vi forstå et produkts

CO2-ekvivalenter. Dette ble deretter multiplisert med gjennom-

påvirkning på miljøet i løpet av sin levetid. Det er denne metoden

snittlig vekt per annonse, slik at man fikk et antall kilo med

beregningene av brukthandelseffekten er basert på. Miljø-

CO2-ekvivalenter per annonse. Denne utslippsverdien represen-

vennlige valg kan foretas i alle faser av et produkts livssyklus.

terer en standardverdi for forhindret utslipp for et produkt som

Livssyklusanalyse er en anerkjent metode innenfor klimaforsk-

ikke var nødvendig å bli produsert i den kategorien. Denne verdien

La oss ta en nærmere titt på denne metoden og livssyklusen til en

dannet grunnlaget for beregningen av klimagevinstene for hver

smarttelefon.

produktkategori på hvert nettsted.

ning. Det er nødvendig med visse spesifikke beregninger og

Livssyklusanalysen vurderer miljøpåvirkningen som stammer fra

Polyester

10%

omregninger når man skal analysere produktene som selges på
markedsplassen. IVL utarbeidet materialinndelinger for de forskjellige produktkategoriene på hvert nettsted for å fremskaffe

Ull

klimadata om utvinning av råmaterialer, produksjon av materialer

1%

og avfallshåndtering. Deretter ble 10–50 publiserte annonser
tilfeldig valgt ut i hver produktkategori. Disse annonsene ble

Lær

analysert, og produktenes gjennomsnittlige materialinndeling ble

3%

beregnet. Et gjennomsnittlig produkt i kategorien Sofaer og stoler består for eksempel av 30 % tre, 11 % stål, 18 % polypropen,
20 % polyuretan, 10 % polyester, 7 % bomull, 3 % lær og 1 % ull.

7%

representative for minst én av de utvalgte produktkategoriene.
Grunnen til at flere kategorier passer inn i samme material-

utvinning av råmaterialer, bearbeiding av materialer, produksjon,

Klimapåvirkningen som stammer fra transport av artikler mellom

distribusjon og bruk samt vedlikehold, kasting eller resirkulering

selger og kjøper ble også tatt med i beregningen – dvs. ikke en

av et produkt. Miljøpåvirkningen fra et produkt varierer avhen-

miljøgevinst, men en belastning. Vi beregnet en gjennomsnitts-

gig av materialene som brukes, komponentenes kompleksitet,

distanse på 44 km per annonse, basert på den svenske marked-

produksjonsland, transportmetode og -avstand, brukeren og

splassen Blockets kundeundersøkelse samt klimapåvirkningen

måten produktet håndteres på etter bruk. En livssyklusanalyse er

forårsaket av transport i personbil (bensinforbruk). Dette esti-

en forenklet versjon av virkeligheten, men den gir like fullt en god

matet fra Blockets kundeundersøkelse ble også brukt for FINN.

indikasjon på utslippene som ett enkelt produkt produserer i løpet

Klimapåvirkningen (ikke klimagevinsten) fra driften av serverrom

av sin levetid.

og kontorer ble også inkludert i beregningen. Dette omfattet

Bomull

I alt ble det opprettet 20 materialinndelinger, og hver av dem var

TRANSPORT OG DRIFT

Stål

11%

klimapåvirkningen fra elektrisitetsproduksjon, både grønn

Forbrukere kan foreta miljøvennlige valg ved å velge sertifiserte

elektrisitet (vind og vann) og gjennomsnittlig nordisk elektrisitet

produkter. På denne måten vet man at det er blitt tatt hensyn til

(kjernekraft, vannkraft, kull, kondensat, biodrivstoff etc.).

miljøpåvirkningen gjennom hele produksjonsprosessen til
produktet man er i ferd med å kjøpe.

inndeling, er at en bilstereo for eksempel er laget av lignende

KARBONFOTAVTRYKK-KALKULATOR

materialer som en hjemmestereo, men produktene befinner

Alle klimadataene, annonsedataene og miljøpåvirkningen

seg i forskjellige kategorier på nettstedet.

som driften medfører ble lagt inn i karbonfotavtrykk-

Tre

30%

GRUNNLAGET FOR BEREGNINGEN
For hvert materiale beregnet vi klimadata for utvinning av
råmateriale, materialproduksjon og avfallshåndtering. Totalen

kalkulatoren som IVL har utviklet, og de potensielle
klimagevinstene i de forskjellige kategoriene
ble beregnet.

ble omregnet til et antall kilo CO2-ekvivalenter. Verdien per
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Livssyklusen til en SMARTTELEFON

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

TOTALT

Utvinning av materialer

Produksjon av telefon

Distribusjon

Bruksfasen

Resirkulering

Èn smarttelefon

7 kg CO2

45 kg CO2

7 kg CO2

13 kg CO2

1 kg CO2

73 kg CO2

• Aluminium (deksel)

• Transport

• Olje (plastdetaljer)

• Maskineri

• Gull (elektroniske komponenter)

• Transport

• Opplading av telefonen

• Avfallshåndtering

Når smarttelefonen er ferdig montert,

En forbruker vil bruke elektrisitet på å lade

Demontering, sortering av avfall og

Drivstoff brukes til transport av

blir den distribuert til en forhandler.

smarttelefonen sin en rekke ganger i løpet

smelting av metaller krever store

Kraner og boremaskiner i gruver som bry-

komponenter fra ulike leverandører.

Transportmidler som fly, tog, båt og

av levetiden, og det er nettopp denne

mengder energi.

ter løs råmaterialer og ulike maskiner som

Ulike typer maskiner bruker energi på

lastebil produserer utslipp som varierer

elektrisiteten som står for mesteparten av

brukes til å omdanne mineraler til metaller

å sette sammen telefonen.

etter transportdistansen.

utslippene.

Søkeordet «Samsung» ble brukt

127 312

og andre bearbeidede varer krever enorme

ganger i 2015

mengder energi.

< INNHOLD
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NOEN SISTE TING
Det er en kompleks ting å gjøre en studie som denne om brukt-

Brukthandel gjør at to kilder til nye utslipp kan unngås:

Gjenbruksraten til biler

handeleffekten, og det er visse forhold man bør være opp-

• Produksjonen av en ny bil

For kategorien bil har vi foretatt en beregningsjustering for å ta

merksom på. Her følger noen presiseringer.

• Opphugging/resirkulering av bilen

hensyn til et mer realistisk scenario. Biler blir normalt solgt flere

Potensielt forhindrede utslipp

En bil kan være opptil 20 år gammel og fortsatt bli betraktet som

hvor mange ganger en gjennomsnittlig bil skifter eier i løpet av

Det er vanskelig å vite med sikkerhet at produksjonen av nye

akseptabel sett fra et miljøperspektiv. Dette betyr at du kan kjøpe

sin levetid. Hvert land har sin egen gjenbruksrate. For det totale

artikler reduseres som et resultat av brukthandel og at hver

og selge en 20 år gammel bil, og fortsatt redusere ditt karbon-

europeiske resultatet har vi brukt et gjennomsnitt av ratene til alle

artikkel som ikke selges på et av Schibsteds nettsteder blir kastet.

fotavtrykk. Det er produksjonen som representerer de største

landene.

Resultatene i form av forhindrede utslipp blir derfor omtalt som

utslippene i livssyklusen til en bil.

ganger (uavhengig av markedsplass). Gjenbruksraten beskriver

Faktorer som er tatt med i beregningen

potensielle eller mulige klimagevinster.
30

• 418 556 bruktbiler ble solgt i løpet av ett år via private 		

25

• Gjennomsnittlig levetid for en bil er 18,5 år i Norge.

transaksjoner i Norge.

Hva som er inkludert i beregningen
Studien er basert på følgende:

• Landets bilpark består av 2,5 millioner biler.

• Utslipp i forbindelse med utvinning av råmaterialer
• Produksjon av materialer

20

• Avfallshåndtering av gjennomsnittlige produkter

Beregning av gjenbruksraten

Et kjøleskap fra

• I løpet av 18,5 år har 418 556 biler skiftet eier

• Transport av varer mellom selgere og kjøpere
• Driften av alle nettstedene

50-tallet er ganske stilig,

(18,5 år x 418 556 = 7,7 millioner).

15

men ikke særlig miljøvennlig.

• Dette betyr at hver bil i gjennomsnitt har blitt solgt 3,1 ganger
Hva som ikke er inkludert i beregningen

10

Studien har ikke tatt med følgende i beregningen:

40%

Miljøpåvirkning fra hvitevarer

• Bruken av produktet, som for eksempel bilens bensinforbruk,
5

er ikke inkludert. Denne distinksjonen er gjort ettersom studien

mindre energi

Gamle kjøleskap og frysebokser inneholder farlige stoffer og
forbruker mer energi enn nye. Et nytt kjøleskap forbruker bare

legger vekt på handel med artikler, ikke deres benyttelse.
• Klimapåvirkningen forårsaket av de som besøker nettstedet,

40 prosent av den elektrisiteten som et gammelt forbruker. Både

0

farlige stoffer (KFK-gasser fra kjøleskap) og energiforbruk gir

dvs. energiforbruk i den forbindelse, er ikke inkludert i
beregningen for 2015.

Eksempel Volkswagen Golf

Ny

Gammel (10 år)

Utslipp fra produksjon

14 tonn

0 tonn

Studien har tatt høyde for at visse ting må presiseres når det

Utslipp i forbindelse med

16 tonn

22 tonn

gjelder kategorien bil, og beregningen må justeres når man tar i

bruk (10 år)

betraktning at en bil kan selges mange ganger.

Totalt

30 tonn CO2

22 tonn CO2

Bilfaktoren

< INNHOLD

Nye kjøleskap forbruker

i løpet av sin levetid (7,7 millioner/2,5 millioner = 3,1).

26

utslipp av drivhusgasser (f.eks. CO2). Det svenske nettstedet for
brukthandel, Blocket, tillater ikke salg av kjøleskap og frysebokser
som er eldre enn 10 år. Dette fordi anskaffelse av et nytt produkt
er bedre for miljøet. Brukere blir i stedet oppmuntret til å levere
gamle artikler til en gjenvinningsstasjon.

27
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SØKETRENDER2015
I 2015 ble det gjort 155 millioner fritekstsøk på FINN torget.
Det betyr at det i snitt ble foretatt 5 søk i sekundet og at hver
av oss gjorde 30 Torget-søk i fjor.

155 mill.

5

fritekstsøk

fritekstsøk i
sekundet

2%
Julegaveønsker

10%

Antikviteter og kunst

30

12%
None

32%
Møbler og
interiør

12%
Nærings-

27%
Elektronikk

virksomhet
fritekstsøk
pr. nordmann

14%
Foreldre

og hvitevarer

og barn
Sofa er og blir det mest brukte søkeordet på FINN, og kommer

for å nevne noe. Mulighetene er mange og hindrene få når det

som et resultat av nordmenns interesse og engasjement for

kommer til nordmenns sykkelinteresse.

oppussing og utskifting av møbler og interiør. Bare på sofa alene
registrerte vi over 590.000 søk, en økning på 47 % fra 2014.

Elektronikk og hvitevarer er også en populær kategori målt i antall

Tar vi i tillegg med de mange variantene av sofa, som for eksempel

fritekstsøk, og det er her vi finner årets klatrer. iPhone 6 har gått

hjørne- og skinnsofa, kinosofa, usofa og spisebordsofa, kommer

fra nr. 41 i 2014 til en tredjeplass blant de mest populære søke-

vi opp i nesten 1,5 millioner søk i 2015.

ordene i 2015. PlayStation 4 og Samsung er også ivrige klatrere,

23%
Hage, oppussing

19%

Klær, kosmetikk
og accessoirer

og hus

23%
Sport og

og har klatret hhv. 28 og 32 plasser til en 34. og 58. plass.
Mens mange av søkene speiles av de ulike sesongene, holder
møbler og interiør seg stabilt gjennom året. Likevel opplever

Årets toppliste vitner om at det er mange som har lyst på

kategorien litt ekstra trøkk i august. Studenter skal møblere

iPhone-produkter. På topp 10 finner vi fire iPhone-varianter

hybelen for en billig penge og folk ønsker å få litt orden i heimen

med over 1,2 millioner søk til sammen.

etter sommeren.

friluftsliv

20%

Dyr og utstyr

Dreiebenk, Xbox One, Tempo og skiboks er nykommere på årets
liste.

Det er ingen tvil om at vi er en nasjon av sportsentusiaster, og det
er intet unntak når det kommer til sportsutstyr. Sykkel havner på
andreplass blant de mest populære søkeordene, og vi registrerte

> Fordeling per hovedkategori er ikke basert på topp 500 søk, men på
andel «unike brukere» per hovedkategori. En unik bruker må ha vært
innom en rubrikkannonse for å bli telt med.

460.000 søk på bare sykkel i 2015. I tillegg kommer el-sykkel,
fatbike, sykkelvogn, Cannondale, BMX, Cyclocross og damesykkel,

< INNHOLD
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20%

20%
Utstyr bil, båt

Fritid, hobby
og underholdning

og MC
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SØKER DU SMART, KAN DU
GJØRE ET KUPP!
Prøv et annet søk hvis du ikke finner
det du leter etter. Ser du etter en lampe i
Stockholms-serien til IKEA, er det ikke
sikkert du finner den rette ved å bruke fraser
som «IKEA Stockholm». Kanskje kjenner
ikke selgeren produktnavnet engang.
Prøv for eksempel «IKEA lampe»!

Bruk smarte søkeord, eksempelvis «feilkjøp»,
«bomkjøp», «julegaver» og «kun brukt til visning».

Kombiner søkeord
med filter, for eksempel
«Nye i dag», «Møbler og
interiør» eller «Rogaland»
(hvis det er der du bor). Bruk
eventuelt kartfunksjonen til å
finne ting i nærheten av deg.

< INNHOLD

100 PÅ TOPP!

Pssst...
Ekskluder søkeord du ikke
vil ha med ved å sette –
foran ordet og * etter. Hvis
du ser etter bord, og vil se
alt annet enn glassbord
eller bord med glassplater,
kan du skrive –glass*.

30

Anvend autosøk og last ned
mobilappen «FINN». Da får
du varsler akkurat når det du
leter etter dukker opp.

31 skjenk

166 414

66 vinduer

120 383

32 tilhenger

164 304

67 canon

120 172

33 skap

160 773

68 nattbord

117 045

34 playstation 4

160 672

69 trampoline

116 870

35 michael kors

160 058

70 kano

114 987

1 sofa

592 338

36 speil

159 504

71 tv benk

114 708

2 sykkel

465 062

37 hay

157 118

72 traktor

114 180

399 863

38 spisestue

156 376

73 kattunger

114 115

3 iphone 6

Foto: Stine, FINN-kode: 70867620

Søk smart. Leter du etter gamle, lotusmønstrede Cathrineholm boller, søker du
«retro boller», «emaljeboller» eller «boller».
Det er ikke alle som vet at de selger et
designikon!

SØKEORD

4 louis vuitton

330 128

39 bunad

155 386

74 drivhus

112 460

5 rolex

328 799

40 kjøkkeninnredning

154 741

75 macbook

110 458

6 hagemøbler

328 058

41 ipad

154 122

76 gitar

109 806

7 iphone

298 270

42 teak

152 999

77 bose

109 264

8 tv

282 925

43 ps4

152 175

78 katt

108 115

9 iphone 5

282 579

44 tandberg

149 318

79 lenestol

108 044

10 iphone 5s

275 579

45 chanel

147 390

80 breitling

107 790
107 297

11 kjøkken

271 675

46 sonos

144 901

81 chevrolet

12 spisebord

262 580

47 norrøna

144 427

82 dør

107 272

13 sovesofa

259 751

48 harley

143 447

83 piano

105 922
105 378

14 kjøleskap

248 704

49 pomeranian

141 932

84 løftebukk

15 kommode

242 687

50 emmaljunga

139 255

85 bergans

103 912

16 seng

235 551

51 salongbord

133 744

86 ikea

102 960

17 retro

206 341

52 nikon

130 881

87 dreiebenk

101 716

18 hund

203 483

53 telt

130 081

88 ski

101 665

19 mulberry

201 099

54 acne

129 867

89 xbox one

101 663

20 bmw

199 852

55 mercedes

129 351

90 badekar

100 951

21 kajakk

197 378

56 stol

129 226

91 verktøy

99 197
99 038

22 bord

197 095

57 vindu

128 913

92 båt

23 lego

196 338

58 samsung

127 312

93 tempo

97 219

24 slettvoll

194 729

59 stoler

125 467

94 vedovn

96 710

25 volvo

182 850

60 motorsag

124 948

95 hagle

96 415

26 vitrineskap

181 500

61 hemnes

124 491

96 benk

95 050
93 275

27 ytterdør

180 612

62 chihuahua

123 959

97 gressklippere

28 skrivebord

180 368

63 komfyr

123 576

98 barnevogn

92 941

29 bolia

173 839

64 parajumpers

122 543

99 skiboks

92 939

30 snøfreser

173 835

65 båthenger

121 895

31

100 gressklipper

92 647
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DETTE SØKER DE PÅ I EUROPA
SUBTIO, ITALIA

BLOCKET, SVERIGE

TORI, FINLAND

VIBBO, SPANIA

Traktor

Ulike bilmerker (BMW, Volvo)

Sofa

iPhone

Vespa

Gis bort

Kommode

PS4

iPhone 6

Sofa

Kuhmo

Sofa

PlayStation 4

Bobil

Teppe

Sykler

Rolex

Motorsykkel (BMW)

Garderobe/skap

BMW

– Noen av de mest populære søke-

– Biler er og har alltid vært Blockets

– Kuhmo er en by i Øst-Finland.

– Elektronikk, møbler, sport og fritid

ordene som brukes på Subito er ting

største kategori og blant de mest

Kommunens svært populære nett-

er de mest populære kategoriene

folk drømmer seg bort i, som f.eks.

populære søkeordene. Vi har mange

side har en direkte link til Tori med

på Vibbo. Særlig mobiltelefoner, og

iPhone. Rolex er et hyppig brukt

besøkende fra andre land som ser

søkeordet «Kumho», noe som er

spesielt iPhone, er alltid blant de mest

søkeord blant de som spesialiserer

på bilannonser hos oss. Veldig ofte

grunnen til at dette søkeordet kom-

brukte søkeordene, og det samme

seg på slike klokker eller samler

gjøres det også søk på Gis bort,

mer så høyt opp, sier Sami Törmä,

gjelder for konsoller og nettbrett.

på dem. Vespa er et ikon i tillegg

der hele hus blir gitt bort gratis mot

digital rådgiver i Tori.fi.

Sykler, møbler og klær er også

til å være en av de mest populære

at det fraktes bort. I 2015 ble det

varer som selges med stor suksess,

scooterne i Italia, både de gamle og

annonsert hundretusener av sofaer

sier Marta Machado Troyano,

nye versjonene, sier Federico Filippa

og sofamøbler, og vi kaller oss ofte

i Schibsted Italy.

for den største sofabutikken i landet,

PR-ansvarlig for Vibbo.
LEBONCOIN, FRANKRIKE

sier Linnea Aguero, pressekontakt
for Blocket.

Hus
Firhjulstrekker
Bobil
Traktor
Sofa
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SESONGOVERSIKT

VINTER (des-feb)

VÅR (mar-mai)

SOMMER ( jun-aug)

HØST (sept-nov)

sofa

sykkel

sykkel

sofa

snøfreser

hagemøbler

sofa

iphone 6

iphone 6

sofa

hagemøbler

louis vuitton

iphone 5

bunad

iphone 6

rolex

iphone 5s

iphone 6

louis vuitton

iphone

rolex

rolex

kjøleskap

sykkel

louis vuitton

louis vuitton

iphone

tv

ivrige snømåkerne allerede i gang med å saumfare

iphone

kjøkken

kajakk

spisebord

FINN etter snøfresere, mens peis og pulk er på søke-

tv

iphone 5

rolex

kjøkken

ordstoppen når vi går inn i vintermånedene. Søkene

kjøkken

iphone 5s

tv

sovesofa

Om ikke været forteller deg hvilken sesong det er,
så vises det tydelig i trendene på Torget.
Når våren nærmer seg, titter vi etter bunad, grill og
hagemøbler. Nærmere sommeren bugner Torget av
sykler, kajakker og gressklippere, mens det i august
er mulig å gjøre kupp på faglitteratur. Da er de mest

Langrenn 24 440
Alpint 34 893

på FINN torget speiles av de ulike sesongene, og
det kan være lurt å tenke sesong når man legger ut
tingene sine til salg.
Som Trude Gunleiksrud Rustad sier i intervjuet
på side 38:
– Vask og reparer sykkelen og legg den ut på FINN
rett før sykkelsesongen, ikke vent med det. Og når
du begynner å tenke på snø og vinter, gjør du skiene
klare til salg!

Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et
typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som
kommer av variable faktorer som f.eks når påsken faller
det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse
av 2013-2015).

Sovesofaer 15 335
Bunader 11 347
Fortøyningsutstyr 1 797

JAN.

FEB.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUG.

SEPT.

Dekk og felger 114 688
Hagemøbler 20 344
Sykler 75 539
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SPORT OG FRITID
TOPP 20 SØKEORD
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el sykkel
fatbike

2015

elsykkel

368 869

tredemølle
blaser
våpen

2014

251 388

trampoline
pulk
snowboard
sykkelvogn
randonee

Annonser i kategorien SPORT OG FRITID
har hatt en vekst på 47%

softgun

JAN.

landeveissykkel

FEB.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUG.

SEPT.

OKT.

NOV.

Skate-og longboard 2 790
Sykler 75 539
Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som kommer av variable faktorer som f.eks.
når påsken faller det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse av 2013-2015).
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TRUDE GUNLEIKSRUD
RUSTAD, 40 ÅR

Trude er en tobarnsmor som
gjerne gir bort og selger i
samme slengen som hun får
og kjøper på FINN. Hun har
barn som har vist seg å være
lynraskt ute med å tenke
gjenbruk.
– Jo da, det stemmer, vi har en ni år gammel datter som allerede
har vært inne på FINN og funnet ski til seg selv, sier Trude og ler.
Niåringen, som vil bli verdensmester i alpint, syntes mamma og
pappa var altfor treige med å finne de rette skiene til henne. Derfor
gikk hun selv inn på FINN, fant akkurat det merket hun hadde lyst
på hos noen i Oslo, og ga deretter klar beskjed: Kan du kjøre og
hente skiene i kveld, pappa?
– Skiene ble hentet, og hun er strålende fornøyd. Vi fant også
støvler på FINN, og venninnen fant det samme. Det er jo et

og sykler er funnet på FINN. Og helt i starten, da de fikk barn

utstyrsjag uten like innenfor denne sporten, og utstyret må veldig

første gang, fant de alt de trengte av utstyr, barnevogn og bilstol

kjapt byttes ut. Da er det flott å kunne kjøpe på FINN, men også å

med mer i løpet av en halvtime.

Foto: Oslo Vinterpark, Preben Stene Larsen

kunne selge. Jo større omløpshastighet på utstyret, desto viktigere
er det at vi både får solgt det gamle og får kjøpt nesten nytt til

– Jeg har også lært at det alltid fins noen som vil ha det du ellers

redusert pris.

ikke vil ha. Det er ikke engang til hinder at du bor i sjette etasje
uten heis!

Beste kjøp hittil er en pulk. – Jeg ønsket meg den til jul, husker
– Noen råd å gi til andre?

jeg. Greit med pulk til bruk for mannen, så han ikke løper fra meg,
tenkte jeg. Men i butikken kostet pulken bortimot ti tusen kroner.

– Ja, gjør tingene til rett tid. Vask og reparer sykkelen og legg den

Heldigvis fant vi en billig og like god på FINN.

ut på FINN rett før sykkelsesongen, ikke vent med det. Og når du
begynner å tenke på snø og vinter, gjør du skiene klare til salg!

To antikke barnesenger er også blitt kjøpt og solgt igjen. Skøyter
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HAGE, OPPUSSING OG HUS
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Annonser i kategorien HAGE, OPPUSSING
OG HUS har hatt en vekst på 27%
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Hagemøbler 20 344
Grill 5 368
Gressklipper 10 256
Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som kommer av variable faktorer som f.eks. når
påsken faller det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse av 2013-2015).
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Olav er en arkitekt som er opptatt av økologi og gjenbruk.
Han driver sammen med to andre et lite arkitektbyrå i Oslo –
Gartnerfuglen Arkitekter – og er også i ferd med å bygge om
en gammel stall til bolig. Han påpeker at også gamle byggematerialer kan finnes på FINN og brukes om igjen.
Gamle murstein kan renskes og brukes på nytt. Stålbjelker likeså.

utfordring å se verdien i det man ikke umiddelbart tror kan ha

Og når slike gamle byggematerialer brukes om igjen, kan det

noen verdi, forklarer Olav. Eller som det heter hos arkitektbyrået:

dessuten bidra til å redusere klimagassutslippene fra produksjon

«Gartnerfuglen samler på alt den finner og forvandler det til noe

av nye materialer.

verdifullt. Den har øye for detaljer og ser verdier der andre ikke
gjør det. Den setter pris på de små tingene i en vakker verden.»

– Ombruk av materialer er heller ikke det samme som materialg-

OLAV LUNDE ARNEBERG,
33 ÅR

jenvinning. Ved ombruk utnyttes materialenes maksimale levetid,

– I vår bransje går mange av miljøløsningene ut på å bruke nye

og den totale avfallsmengden blir redusert. Vi prøver å spare på så

teknologiske duppeditter. Men det mest miljøvennlige er å ta vare

mye vi klarer til vår nye bolig, men det er ikke alltid så lett, sier Olav.

på tingene og forsøke å unngå å rive for mye.

Sammen med Astrid, også arkitekt i Gartnerfuglen, har han jobbet

Med en opprinnelig gammel stall som bolig, dukker det også

en god tid med å forvandle det som en gang var en stall i 1899, og

opp behov for helt spesielle løsninger. Løsninger som på sin side

deretter en garasje og et atelier, til å bli en bolig for de to.

krever spesielle møbler. Og da er det også godt at FINN fins, røper
arkitekten.

– Vi er nesten ferdig nå. Da vi tok over, hadde stedet stått tomt i
80 år. Det vil si at det meste har vært nødvendig å bytte ut. Men

– Vi solgte alle de gamle møblene våre på FINN. Og nå er vi ute

heldigvis ikke alt. Vi har blant annet tatt vare på de gamle stall-

etter ting som ikke er så lett å finne i byggevareforretninger. Vi er

dørene. Byantikvaren ga oss dessuten klar beskjed om det, og da

også på jakt etter noe mer mystisk: stålbjelker!

gjelder det bare å lære seg å like ideen.
– For en miljøbevisst arkitekt er det en stadig tilbakevendende
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Annonser i kategorien UTSTYR TIL BIL,
BÅT OG MC har hatt en vekst på 26%
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Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som kommer av variable faktorer som
f.eks. når påsken faller det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse av 2013-2015).
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ØYSTEIN SYLTA,
37 ÅR

Øystein er en småbarnsfar fra Kristiansand som syns det er
befriende raskt og enkelt – og lønnsomt – å få tak i det han
vil ha på FINN. Han er som oftest ute etter sportsartikler,
men jakter også på sære ting til en sær hobby. Han er gift med
FINN-bruker Kjersti Danielsen.
– Jeg handler først og fremst litt forskjellig

det vel fem eller seks ganger så mye. Men

har blant annet kjøpt et gammelt barnesete

av sportsartikler og leker. Og grunnen til

jeg fant det ikke til salgs på FINN.

av metall. Det henger nå på bagasjebrettet.
Ikke akkurat barnesikkert, men moro for en

at jeg har gjort det i snart ti år eller mer, er
at jeg hver gang tenker det samme: Dette

samler å få tak i!

– Nei?

lønner seg. Det er bare så smart, kjapt og
greit å få tak i det jeg ønsker.

– Nei. Ingen Bråsterk lå ute til salgs, ikke på
Sørlandet.

At gjenbruk dessuten er miljøvennlig,

Men det fins flere måter å gjøre det på, fant

er ikke det første han tenker på når han

sørlendingen ut. Det fins en rubrikk som

handler.

heter Ønsket kjøpt. Og det gikk ikke mer
enn to dager fra han la ut sitt ønske der til

– Men det betyr ikke at jeg ikke bryr meg

han fikk et svar. Han fikk attpåtil Bråsterk

om miljøet! Jeg syns det er fint å kunne

levert på døra.

kjøpe brukte ting som fungerer like godt
som nye. I fjor kjøpte vi pulk på FINN til en

– Hva sært jakter du på?

tredel av det en ny kostet.
– Min sære hobby er norskproduserte
– Og så har du skaffet deg et i utgangs-

veteranmopeder av merket Tempo. Jeg

punktet dyrt treningsapparat?

har to. En fra 50-tallet og en fra 70-tallet.
Den ene har jeg funnet på FINN, den andre
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hadde jeg fra før. Jeg er ute etter deler og

rundt en tusenlapp. Et kupp! Nytt koster

ting som ellers er helt umulig å få tak i. Jeg
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MØBLER OG INTERIØR
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Hvordan gå på skattejakt!
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Vær hyggelig, og tilby deg å komme raskt!
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Last ned FINN-appen og skru på varsler. Lag et autosøk, f.eks. «Slettvoll».
Da kan du få push-varsler og vil være blant de første som oppdager annonsen.
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Annonser i kategorien MØBLER OG
INTERIØR har hatt en vekst på 38%
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Sovesofa 15 335
Nattbord 7 308
Bord (barnemøbler) 842
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Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som kommer av variable faktorer som
f.eks. når påsken faller det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse av 2013-2015).
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Kjersti er en småbarnsmor
fra Kristiansand som liker å
gjøre gode kupp på FINN og
misliker å kaste ting bare for
å kjøpe nytt. Hun er også ute
etter antikke møbler og andre
sjeldne skatter. En dag dukket
brudekjolen opp på Torget!

Jeg liker å blande nye møbler med noen få gamle.
Kjersti og mannen hadde tidligere et lite sommerhus i Bergen. Det
ble innredet med flere fine, gamle møbler fra FINN, blant annet et
klaffebord.
– Klaffebordet har vi hjemme nå. Vi har også en gammel slagbenk
på kjøkkenet og en skuvseng til sønnen. Skuvsengen, som er
uttrekkbar, fikk vi veldig billig på FINN – et kupp og en skatt på én
gang!
– Ditt aller beste kjøp på FINN?
– Vanskelig å velge. Det er mange. Vi gjorde et kupp da vi fikk
kjøpt både bilsete og barnevogn, dypvogn og sportsdel, nesten
nytt utstyr, til bare to tusen kroner.
– At gjenbruk også er bra for miljøet, hva betyr det for deg?

– En drøm av en kjole. I utgangspunktet veldig dyr, men en brudesalong hadde annonsert den på FINN til sterkt redusert pris. Jeg

– Hensynet til miljøet kommer nok ikke i første rekke. Samtidig

ble så glad!

har jeg en samvittighet som forteller meg at kjøp og kast, den
mentaliteten der, den er ikke bra. Folk i dag har så mange ting de

Nå er det fire år siden hun brukte den. Og kanskje legger hun den

KJERSTI KAROLINE DANIELSEN,
37 ÅR

ikke bruker.

ut til salgs på FINN igjen. Eller ikke – kjolen rommer mange minner.
Og apropos minner: Hun har et rundt glassbord som troner i stuen,

FINN betyr først og fremst å ha et sted der hun og mannen kan

omgitt av nye møbler. Det gamle bordet, der duken legges under

finne fine brukte ting de virkelig trenger, som barneutstyr, så nest-

glassplaten, er til forveksling likt det hennes egen mormor en gang

en ubrukt utstyr kan bli brukt igjen.

hadde.

– Jeg vet ikke om noe annet tilsvarende sted der vi samtidig kan
finne sjeldne ting og skatter. Akkurat nå er jeg på leting etter et

– Jeg kjøpte stuebordet for rundt ti år siden. Jeg tror det var mitt

gammelt bakstetrau, helst i nærheten av Kristiansand.

aller første kjøp på FINN, og jeg kjøpte det av en snill mann i Arendal. Han kjørte med det på slep helt til Kristiansand. Han hadde
flere gamle møbler, men det var bare stuebordet jeg var ute etter.
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KLÆR, ACCESSOIRER OG
KOSMETIKK
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«bomkjøp», «feilkjøp» eller «kun brukt
til visning» – og du kan få tak i noen
skikkelige kupp!
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I oktober er det høysesong for klær på FINN.
Mange rydder ut av den gamle garderoben og
legger ut kule jakker, sko eller vesker for salg.
Gjør søk på for eksempel «Louis Vuitton»
og trykk Lagre søk. Da vil FINN sende
deg mail med nye annonser.
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Annonser i kategorien KLÆR, ACCESSOIRER
OG KOSMETIKK har hatt en vekst på 60%
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Dress 8 366
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Damesko 106 469

gucci
celine
Analysen viser en popularitets-indeks for hver måned i et typisk år de siste årene. Slik unngår man variasjoner som kommer av variable faktorer som
f.eks. når påsken faller det året. (Tallene er fremstilt av en sesongfaktor-analyse av 2013-2015).
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NORGE RUNDT

BYDUELLEN, TOPP 5 SØKEORD OG ANTALL PUBLISERTE ANNONSER

Folk i Oslo publiserer flest annonser på FINN torget, etterfulgt av Akershus, Hordaland,
Rogaland, Østfold og Sør-Trøndelag, noe som blant annet henger sammen med størrelsen
på fylkene. Over hele landet er det en solid annonsevekst, sammenlignet med året før.

BERGEN

TRONDHEIM

sofa

sofa

sykkel
iphone 6

FYLKER
FYLKE

ANTALL ANNONSER

TIL SALGS

GIS BORT

Oslo

1 071 175

Vekst fra 2009-2015

Vekst fra 2009-2015

367 %

367 %

Akershus

804 894

325 %

Hordaland

495 712

442 %

Rogaland

478 510

397 %

Østfold

370 078

367 %

Sør-Trøndelag

354 493

341 %

Vestfold

322 434

352 %

Buskerud

305 062

329 %

Vest-Agder

158 749

378 %

Hedmark

149 587

295 %

Oppland

143 122

281 %

Telemark

136 987

344 %

Møre og Romsdal

118 170

332 %

329 %
533 %
469 %
341 %
493 %
348 %
257 %
324 %
161 %
224 %
264 %
356 %
395 %
228 %
244 %
90 %
143 %
-21 %

Aust-Agder

93 863

402 %

Troms

87 888

311 %

Nord-Trøndelag

72 624

302 %

Nordland

52 480

209 %

Sogn og Fjordane

25 757

245 %

Finnmark

10 025

113 %

Svalbard

3 115

Total

5 254 725

Snitt

262 736
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Visste du at...

...I snitt resulterer ca. 190.000
babyutstyr-annonser til salg på
FINN. Det tilsvarer 11,260 tonn CO2.
Eller et årlig utslipp fra nesten 1000
nordmenn.

sykkel
iphone 6

ann. pr innbygger

1,03
ann. pr
innbygger

sykkel

0,51

sofa

ann. pr
innbygger

snøfreser

retro

tv

norrøna

iphone

iphone

seng

Damesko

4 298

Senger

4 243

Dameklær - Jakker

978

Dameklær - Jakker

3 274

Damesko

4 047

Damesko

927

Faglitteratur

2 853

Mobiltelefoner

3 833

Senger

819

Kjoler

2 701

Hyller

3 611

Barneklær/sko gutt

812

Senger

2 671

Sykler

3 543

Mobiltelefoner

760

... 1 av 3 har bare annonsert en gang.

STAVANGER

KRISTIANSAND

OSLO

... Du debuterer mest sannsynlig
med møbel, spill eller musikkinstrument.

sykkel

sykkel

sofa

sofa

sofa

...Man selger gjerne flere ting i
samme kategori ( eks barneutstyr
eller møbler).
... Folk som har lagret søk er dobbelt
så aktive selgere.
... Det vanligste er 2 salg per selger.
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0,46

TROMSØ

1,01

iphone 6

ann. pr innbygger

iphone

hagemøbler
iphone 6

1,00
ann. pr
innbygge

r

iphone

louis vuitton

rolex
sykkel

1,68

ann. pr innbygger

iphone 6
louis vuitton

Barneklær/ sko jente 1 909

Damesko

34 012

Barneklær/ sko jente 3 040

Mobiltelefoner

1 796

Dameklær - Jakker

25 308

Senger

2 852

Sykler

1 786

Mobiltelefoner

23 568

Dameklær - Jakker

2 448

Senger

1 563

Senger

23 480

Mobiltelefoner

2 346

Skjønnlitteratur

1 503

Kjoler

20 099

Damesko

3 091
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TJEN PENGER PÅ KLÆRNE
DU HAR I SKAPET!

SLIK TAR DU BEDRE
ANNONSEBILDER

På høsten er det høysesong for klær på FINN. Det er mye
å tjene på å kvitte seg med klær du ikke bruker lenger.
Å legge ut en annonse på FINN er helt gratis - her er
fem tips til deg som vil tjene litt ekstra:

1. Lys er viktigere enn du tror
Naturlig lys er ofte det beste, så prøv å ta bilder i dagslys. Er du innendørs er løsningen ofte å gå bort til et

1. Skriv en god annonsetekst

vindu, og la lyset utenifra gjøre jobben. Hvis du er ute i

Beskriv det du selger, f.eks. farge, størrelse, merke, tilstand og pris.

solskinnet kan du plassere objektet i skyggen.

Oppgi hvorvidt du syns det er greit å sende ting i posten, og hva du
eventuelt tar i tilleggspris for dette.

2. Vær obs på forstyrrende elementer i bildet
Det er fort gjort å glemme hva som er i bakgrunnen

2. Lag en tydelig overskrift

av objektet du fotograferer. Det kan være et åpent

– da gjør du annonsen din mer søkbar for folk som bruker

klesskap, en jakke eller veske på gulvet eller krøllete

fritekstsøk på FINN, og det er mange. Vær litt «selger».

sengetøy. Det er objektet som skal være i fokus.

Forklar hva som er positivt med det du selger, slik at man
får lyst på det.

3. Tenk vinkler og varier perspektivene
Det er ikke farlig å gå nært slik at du får med detaljer.

3. Bruk humor!

Men, vis også helheten ved å legge med avstands-

Hvis du er i det kreative hjørnet, kan det lønne seg å bruke

bilder. Fotografer eventuelle skavanker, for dette

virkemidler som humor og historiefortelling, eller å spille

bør du være ærlig om i annonsen.

på følelser. Annonsene som bruker dette aktivt er blant
de mest populære på FINN.

4. Folk liker å se på bilder
Husk å legge ved flere bilder av tingen du skal selge.

4. Sett riktig pris

Og skriv litt under hvert bilde.

Sjekk hva tilsvarende saker på FINN koster, og legg deg
gjerne på samme nivå som dette, eventuelt noe lavere.

5. Presenter tingene på en fristende måte
Vask bort flekker og tørk støv av det du fotograferer.

5. Tenk sesong!

Stryk krøllete klær, og still objektet mot en enkel

Mye er aktuelt hele året, men det er sannsynlig at du får best

bakgrunn. Og husk, mobilbilder er helt ok!

respons på bunadsannonsen på våren, og ytterjakken om høsten.

< INNHOLD

56

57

FINN.no bruktmarkedsrapporten 2015

FØR:

FINNSPIRASJON!

Tekst og bilder: Ann Merete Slåttland, Frilansjournalist & Blogger, www.kreativ-i-tetblogg.com, Instagram: @annmeretes

En helt vanlig liten trehylle som jeg fant på «Gis bort» på
FINN torget så ikke veldig stilig ut der den stod med en
hylleplanke løs og fastgrodd skitt.

ETTER!

Med noen strøk maling og marmorfliser på toppen ble det en helt

Du trenger:

annen hylle som passer perfekt på soverommet, i gangen eller

En hylle (fra Finn.no)

kanskje på barnerommet?

Fliser (også fra Finn.no)
Vaskefille

Hyller er perfekt å oppgradere, spesielt med maling. Har du noen

Sandpapir

malingrester stående, går det jo an å bruke noen av dem? Rester

Maling ( jeg brukte hvit og

fra et flisleggingsprosjekt passer også godt å pynte opp hyller

Copper Orange fra Nordsjö)

med, og til denne hyllen fant jeg faktisk noen marmorfliser gratis

Pensler

på FINN torget.

Maskeringstape

Slik gjør du det:
1. Reparer løse deler om det trengs. Her måtte jeg
lime fast den ene planken som var løs.
2. Gå over hyllen med et fint sandpapir for å fjerne
evt. løse fliser. Vask deretter over hyllen med en
fuktig fille.
3. Mal hele hyllen med grunning om du ønsker,
eller start med å male en av fargene.
4. Ønsker du to forskjellige farger på hyllen kan du
sette maskeringstape der du vil ha fargeskillet.
5. Mal deretter med den andre fargen.
6. La hyllen tørke og mal deretter et strøk til om
det trengs.
7. Legg på fliser på toppen og hyllen har blitt helt ny.

< INNHOLD
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Mest viste FINN-annonser 2015

1

Kan noen hjelpe meg?
473 206 sidevisninger
Familien fra Vikersund hadde ikke råd til julegaver

JULEGAVEØNSKER

og postet en annonse på FINN. Den ble vist nesten
en halv million ganger og skapte stort engasjement.
				

2

4

Selger genseren din
fordi du dumpa meg
389 211 sidevisninger
Å bli dumpa av kjæresten kan
gjøre vondt. Noen ganger hjelper

Forferdelig salongbord
selges høystbydende
335 513 sidevisninger

Hvert år før jul ser vi annonser på FINN der familier søker
etter snille mennesker som kan bidra med julegaver til barna
deres. Det ønsket vi å gjøre noe med, og lanserte derfor en
egen plass på Torget kalt «Julegaveønsker».

Veldig morsom tekst som mange kjente seg igjen i!

det å ta igjen med å selge eksens

Den nye FINN-kategorien ble lansert i slutten av november,

Et glassbord sto igjen og ble aldri hentet av tidligere

genser! (Annonsen måtte vi

og ble raskt fylt med julegaveønsker fra familier i økonomisk

leieboer. Etter å ha slått knærne i bordkanten NI

fjerne, for det er jo strengt tatt

knipe. Ønskelisten inneholdt alt fra julemat og klær til hvite-

TUSEN ganger, la han likegjerne ut bordet på Finn!

ikke lov å selge andres ting!).

5
3

Det er dessverre ikke alle familier som har
råd til å kjøpe julegaver. Selv ikke her i Norge,
hvor folk stort sett har det de trenger.

Du og den motekroppen
din 369 675 sidevisninger

varer, elektronikk og leker.
Muligheten til å være anonym og nå ut til mange mennesker

5-7 gjester søkes til
min sønns konfirmasjon
314 219 sidevisninger

på samme tid, gjorde sitt til at mange valgte å benytte seg av
denne sjansen. En trebarnsmor fra Vikersund var tidlig ute
med sin annonse «Kan noen hjelpe meg?», og fikk stor oppmerksomhet både i media og sosiale medier. I løpet av kort
tid fikk hun hjelp med julegaver til de tre barna, og annonsen
ble tidenes mest viste FINN torget-annonse noensinne med

Denne historien ga mange av oss klump i halsen.

< INNHOLD

En bittersøt annonse der Benedicte tar et solid

En mor var fortvilet etter at mange av de inviterte til

oppgjør med den perfekte kvinnekroppen.

sønnens konfirmasjon hadde meldt avbud.
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473 206 sidevisninger («klikk»).
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– Når noe ser ut til å være for godt til å være sant, da er det
gjerne det, altså noe som ikke stemmer, sier sikkerhetssjef
Geir Petter Gjefsen. – Mitt viktigste råd er:

den mobilen man trodde man skulle få? Noen alvorlige tilfeller av

som ønsker å gjøre en god handel, understreker Gjefsen. Han led-

svindel forekommer jo. Da tar vi som regel kontakt med politiet, og

er Forbrukertrygghet i FINN. – Mer enn 3,5 millioner mennesker er

bistår dem så godt vi kan.

78.888

henvendelser om Torget.
HVA TRENGER FOLK HJELP TIL? Lage annonse
er det flest trenger hjelp til, etterfulgt av de som
lurer på hvorfor annonsen er avvist.

8 730
telefonsamtaler ble
besvart, og antall
chatsamtaler var:

innom FINN hver måned. Da må man dessverre regne med at det

11 335

Det stilles strengt tatt ikke noe krav om identifikasjon på FINN.

blant disse også fins noen uredelige sjeler.

Men Gjefsen oppfordrer likevel alle kunder til å bankverifisere seg.
De aller fleste ganger går det likevel bra. Men noen blir svindlet.

fra Kundesenteret:

Kundesenteret mottok i 2015

BRUK SUNN FORNUFT!
– De aller fleste brukere av FINN er fine folk, ærlige og skikkelige,

Fun facts

tilsvarende svindelforsøk via sms på mobilen. Det dukket første

Første bud for å unngå det er å si nei til forskuddsbetaling.

– I løpet av de femten årene FINN har eksistert, har det på den

gang opp i fjor sommer. Problemet er altså at kunder blir lurt til å

ene siden blitt tryggere å handle. På den annen side har vi fått

tro at det er FINN som har sendt tekstmeldingen.

Meldinger i SoMe,
var totalt for FINN:

2 576

– Om du ikke kan møte selgeren ansikt til ansikt, bør du bruke

mer profesjonelle svindlere og nye former for risiko. ID-tyveri er

FINNs betalingsgaranti, sier Gjefsen. Da blir kjøpesummen

et økende problem, blant annet ved hjelp av phishing, der du blir

– Hva konkret har FINN gjort de siste årene for å trygge kundene

stående på en depositumskonto til kjøperen har mottatt varen

utsatt for en falsk e-post.

ytterligere?

Ved hjelp av den falske e-posten, som gjerne ligner til forveksling

– Det viktigste vi har gjort, er å ta hele e-postdialogen inn til oss i

på en stor og kjent aktør, som en bank eller FINN, forsøker noen å

FINN. Tidligere gikk dialogen hele tiden direkte fra kunde til kunde.

svindle til seg sensitiv informasjon som personnummer, konto-

Nå er det bare første kontakt som foregår slik. Dermed har vi

nummer og passord.

større muligheter for å følge med og reagere om noe ikke stemmer.

og godkjent transaksjonen.
– Hva er den største risikoen man løper ved å handle på FINN?
– Litt vanskelig å si sånn generelt. Avtalebrudd er det folk flest
opplever. Svindel kan være vanskelig å definere. Er det for

21 timer

Vi ser blant annet etter svartelistede kontonumre, sier Gjefsen,
– Nå har vi fått enda en ny utfordring. Smishing, det vil si

eksempel riktig å si at man er blitt svindlet om man ikke har fått
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Snitt-tid før svar på
skriftlige henvendelser:

62

som selv tidligere var ansatt i politiet.
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