


E-barometern ges ut av PostNord i samarbete g
med Svensk Digital Handel och HUI Research

Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research

PostNord är den ledande leverantören av 
kommunikations- och logistiklösningar 
till, från och inom Norden. Vi säkerställer 
också postservicen till privatpersoner och 
företag i Sverige och Danmark. Genom vår 
expertis och ett starkt distributionsnät 

Svensk Digital Handel, tidigare Svensk 
Distanshandel, är intresseorganisationen 
för den digitala handeln i Sverige och 
verkar för att framtidssäkra medlemmarnas 
digitala verksamhet. Tillsammans med våra 
medlemmar gör vi det enklare att handla 

HUI Research AB erbjuder, genom konsult-
och forskningsverksamhet, kvalificerade 
beslutunderlag och rådgivning inom handel, 
turism, konsumtion och samhällsekonomi 
till näringsliv och offentlig sektor. Företaget 
grundades 1968 och ägs av expertis och ett starkt distributionsnät 

utvecklar vi förutsättningarna för 
morgondagens kommunikation, 
e-handel, distribution och logistik i Norden. 
Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 
miljarder SEK och 39 000 medarbetare. 
Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag 

medlemmar gör vi det enklare att handla 
på nätet. Svensk Digital Handel äger 
e-handelscertifieringen Trygg e-handel och 
är en del av Svensk Handel.

grundades 1968 och ägs av 
branschorganisationen Svensk Handel.

Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag 
med koncernkontor i Solna. Besök oss 
gärna på postnord.com



Starkt tredje kvartal för svensk e-handelj

Sammanfattning

Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 17 procent 
tredje kvartalet 2014.

Prognosen för helåret är att e-handeln med varor kommer att omsätta 42,5 

Förord

När detta skrivs är det två månader kvar till julafton 
och snart påbörjar många konsumenter en stor del 
av sina julklappsinköp på internet. Vi går nu in i den 
period under året som är mest hektiskt för alla oss 

miljarder kronor under 2014, vilket motsvarar en tillväxt om 15 procent.

Under tredje kvartalet var tillväxten klart kraftigast för barnartiklar/leksaker som 
ökade sin försäljning med 47 procent. Det är den klart högsta ökningen för en 
enskild bransch under ett enskilt kvartal sedan branscher började särredovisa i e-
barometern 2011.

p
som är verksamma inom e-handel. Och vi gör det 
utifrån en mycket stark position. Under tredje 
kvartalet i år ökade försäljningen med 17 procent 
jämfört  med motsvarande kvartal 2013. Prognosen 
för helåret är att e-handeln med varor kommer att 
omsätta drygt 42,5 miljarder kronor år 2014.

Av de största branscherna är tillväxten fortsatt stark för hemelektronik vars 
försäljning ökade med 18 procent. Kläder/skor vände uppåt under kvartalet efter 
att tillväxten minskat i omfattning sex kvartal i rad.

Handeln från mobila enheter har tagit fart på allvar under tredje kvartalet. 35 
t  h d l k t  h  h dl t f å   bil h t d  

Tidigare år har media rapporterat om att  
konsumenter blir lurade när de e-handlar julklappar 
på nätet. I år hoppas vi få slippa läsa dessa artiklar. 
Det är betydligt vanligare med bedrägerier i de 
fysiska butikerna, inte minst i form av ficktjuvar när 
konsumenter trängs i butiker. Branschen har 

procent av e-handelskonsumenterna har handlat från en mobil enhet under 
kvartalet. Det är 10 procentenheter fler än under andra kvartalet i år.

Konsumenterna uppskattar att de kommer att e-handla julklappar för 4,3 
miljarder kronor under 2014. Det är drygt sex procent mer än under 2013. Dock 
är många konsumenter ännu osäkra så tillväxten kan bli betydligt högre.

g
dessutom gjort oerhört mycket för att öka 
tryggheten vid e-handel och som framgår av denna 
e-barometer är det ytterst få konsumenter som 
anger osäkerhet som orsak till att de avstår att e-
handla sina julklappar. 

Stockholm oktober 2014
Konsumenterna uppskattar att de totalt kommer handla julklappar för 18,5 
miljarder. Det innebär att cirka 23 procent av alla julklappar kommer att 
inhandlas digitalt.

Av de som ska e-handla julklappar anger klart flest att de ska e-handla böcker 
(42 %)  följt av leksaker (20%)  TV-och dataspel (18%)  filmer (15%) och 

Stockholm, oktober 2014

Anders Holm, chef PostNord Sverige
Jonas Ogvall, VD Svensk Digital Handel
Lena Larsson, VD HUI Research

(42 %), följt av leksaker (20%), TV och dataspel (18%), filmer (15%) och 
barnartiklar (15%)



Om e-barometern

Metod
PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den 
svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln.

E b t  bli   å   k t l h b  å  

Frågor om E-barometern besvaras av:

Arne Andersson
E-handelsexpert PostNord
Tel. 0730-790552

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en 
konsumentundersökning och en företagsundersökning.

E-handeln definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som 
levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller 
utlämningslokal av konsument. 

Per Ljungberg
Kommunikationschef PostNord Sverige
Tel. 010-436 44 21, 0730-790082

PostNords presstelefon
Tel: 010-436 10 10

Det innebär att följande inte definieras som e-handel i e-barometern:
- Köp i butik som först har bokats via internet
- Försäljning av tjänster (t ex resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet
- Nedladdningar av t ex musikfiler, filmer och applikationer
- Försäljning via internet mellan företag

Jonas Ogvall
VD Svensk Digital Handel
Tel. 010-471 86 78

Carin Blom
Analytiker HUI ResearchFörsäljning via internet mellan företag

- Försäljning via internet mellan privatpersoner

E-barometern bygger på information som samlats från företag mellan 2 – 22 
oktober 2014. 315 företag med försäljning över internet deltog i undersökningen. 
Konsumentundersökningen genomfördes  1-13 oktober 2014 med ett 
ik t ti t l  S i  b f lk i  i åld  18 79 å  d hjäl   TNS 

Analytiker HUI Research
Tel. 08-762 72 99

Innehåll j
riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år med hjälp av TNS 
SIFO:s webbpanel. Sammanlagt deltog 1301 respondenter i undersökningen.

Då det är en webbundersökning är resultaten representativa för de 93 procent av 
Sveriges befolkning som har tillgång till internet

Sammanfattning
Förord
Metod
E-handelns utveckling
TEMA: Julhandeln
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Nytt rekord spås för julhandeln på y p j p
internet

E-HANDELNS UTVECKLING E-handelns tillväxtbana är fortsatt stark. Under tredje kvartalet 2014 ökade e-
handeln i Sverige med 17 procent. Det är framförallt barnartiklar/leksaker och 
bygghandeln som driver tillväxten, men även den betydligt mognare 
elektronikhandeln visar stark tillväxt under perioden. 

Svenska konsumenter har under året återfått både förtroende och konsumtionslust efter en Svenska konsumenter har under året återfått både förtroende och konsumtionslust efter en 
tid av återhållsamhet. E-handeln fick också känna av denna återhållsamhet, men inte i lika 
hög utsträckning som fackhandeln. E-handeln har istället visat tvåsiffriga tillväxttal kvartal 
efter kvartal sedan 2012. Det finns i dagsläget inga tecken på att den utveckling som vi 
sett under den senaste tiden drastiskt skulle avta framöver, men i takt med att hela 
branschen mognar kommer det att bli allt svårare att nå lika starka utvecklingstal. De 

17%
företag som deltagit i undersökningen tror själva på en omsättningsökning framöver. 

Det fjärde, och för många branscher viktigaste, kvartalet har inletts och förhoppningarna 
om en bra julhandel är stora. Mer än två tredjedelar av de svarande företagen tror att 
omsättningen kommer att öka under det närmaste kvartalet. Drygt fyra av tio konsumenter 
svarar att de ska e-handla julklappar i år till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. j pp g , j
Förra året e-handlade konsumenterna julklappar i Sverige för cirka 4 miljarder. Fortfarande 
är det många konsumenter som är osäkra, vilket innebär att försäljningsökningen sannolikt 
blir högre än de 6 procent som 4,3 miljarder kronor motsvarar. 

Julhandeln inleds för många aktörer i november, men peakar i början och mitten av 
december. Ett fenomen som är stort i USA och som även kommit till Sverige i samband december. Ett fenomen som är stort i USA och som även kommit till Sverige i samband 
med julhandeln är Black Friday och Cyber Monday, två dagar som inlett den amerikanska 
julhandeln med stora reor och kampanjer. Andelen företag i Sverige som planerar att 
genomföra aktiviteter under någon eller båda dessa dagar har ökat sedan förra året. I år 
planerar 19 procent av de svarande företagen att genomföra någon aktivitet mot kund. 
Motsvarande siffra i fjol var 7 procent. Uppmärksamheten kring dessa dagar fortsätter 
åsåledes att öka och sannolikt blir detta fenomen allt vanligare framöver.  



Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronorg , j

åE-handeln spås växa med 15 
procent

Den svenska detaljhandelns försäljning över 
internet ökade med 17 procent under tredje 
kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2013. 
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Prognosen är att tillväxttakten kommer att bestå 
även under fjärde kvartalet, vilket innebär att e-
handeln med varor i Sverige kommer att omsätta 
42,5 miljarder kronor under hela året.
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47 procent tillväxt för barnartiklar/leksakerp /

Starkt kvartal för hemelektronik

Samtliga redovisade delbranscher visar en 
starkare tillväxttakt på nätet än i den fysiska 
handeln, men utvecklingen sker från låga nivåer. 
E-handeln står för 6 procent av den totala 

Bransch
Omsättning 

2013 (mdr 
kr)

Andel av total 
detaljhandel

Tillväxt e-handeln Q3

2014 2013

Hemelektronik 8,8 21% 18% 8%
p

detaljhandeln idag, men flera branscher inom 
sällanköpshandeln (det vill säga andra varor än 
livsmedel) har en betydligt högre 
penetrationsgrad.

Även tredje kvartalet uppvisar 

Kläder/skor 7,2 12% 7% 7%
Böcker/media 3,3 46% 2% -4%
Heminredning/möbler 1,2 4% 16% 12%
Sport/fritid 1 3% 15% 24%
Bygghandel* 1 3% 33% Xj pp

Barnartiklar/leksaker en mycket imponerande 
tillväxt. 47 procent är den starkaste tillväxten ett 
enskilt kvartal som vi någonsin uppmätt för en 
bransch i e-barometern. Även bygghandeln har 
fortsatt en mycket stark utveckling inom e-
handeln  med en tillväxt om 33 procent

Barnartiklar/leksaker* 0,6 18% 47% X
Övrigt** 13,8 X 26% 23%
Totalt 37 6% 17% 13%

* Särredovisas för första gången Q1 2014.   
** Från Q1 2014 ingår inte Bygghandel samt Barnartiklar/leksaker i kategorin Övrigthandeln, med en tillväxt om 33 procent.

Bland de mer mogna branscherna uppvisar 
hemelektronik åter igen en mycket stark tillväxt 
för ett enskilt kvartal. 18 procent är en av de 
högsta tillväxttalen som uppnåtts ett enskilt 
kvartal för hemelektronik.

** Från Q1 2014 ingår inte Bygghandel samt Barnartiklar/leksaker i kategorin Övrigt
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Hemelektronik

Kläder och skorkvartal för hemelektronik.

Kläder/skor har haft en negativ trend när det 
gäller tillväxttakt sex kvartal i rad. Under tredje 
kvartalet i år bröts denna trend och försäljningen 
över internet ökade med sju procent. 
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Imponerande tillväxt för e-handelns p
största bransch

Hemelektronik: +18%

Elektronikhandeln i stort har hittills i år vänt 
flera års negativa siffror till positiva. 
E-handeln inom elektronik visar starka 
utvecklingstal och ökade under tredje 

13% 14% 13%
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utvecklingstal och ökade under tredje 
kvartalet med 18 procent. Elektronikhandeln 
är en av de branscher som kommit längst 
med omnikanalskoncept, där företagen 
arbetar med att skapa sömlös handel, så att 
kunderna kan boka varor på nätet och hämta 
i butik eller köpa i butik och få det 

8%

11%

8%
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Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 i butik eller köpa i butik och få det 
hemlevererat. 

31 procent av konsumenterna e-handlade 
hemelektronik under kvartalet, vilket 
motsvarar tre procentenheter fler än under 
Q2  Ljud och bild var den kategori som hade 

15%
31%
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Q2. Ljud och bild var den kategori som hade 
klart högre andel konsumenter under 
kvartalet. 10 procent av e-handels-
konsumenter svarade att de e-handlat 
produkter inom ljud och bild under 
Q2, jämfört med fyra procent under Q2. 1%

1%
3%

4%
6%

10%

Vitvaror
Spelkonsoler

Kamera, vidokaameror, tillbehör
Personvård och hälsa (hemelektronik)

Mobil, tele, gps 
Ljud och bild (TV, HI-FI, inkl tillbehör)

KONSUMENT: Vilka typer av varor har du handlat på internet under det senaste kvartalet. 
BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)
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Elektroniska hushållsapparater

8

BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)
*) Avser andel som e-handlat varor från någon av varukategorierna nedan



Kläder/skor bröt negativ trend/ g

Kläder/skor: +7%

Klädhandelns aktörer har två ganska tuffa år 
bakom sig. Under tredje kvartalet ökade  
modehandelns försäljning över internet med 
7 procent. E-handelns något svagare 

3% 14%
20%
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30%
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40%

7 procent. E handelns något svagare 
tillväxttakt de senare kvartalen beror 
sannolikt på en ökad utlandsförsäljning, där 
många konsumenter tilltalas av både ett 
bredare utbud och till viss del lägre priser. 

Drygt fyra av tio konsumenter e-handlade 
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kläder under tredje kvartalet. Samtliga 
kategorier (damkläder, herrkläder, barnkläder 
och skor) ligger på samma nivå som tidigare 
kvartal under 2014.

41%KLÄDER/SKOR

2011 2011 2011 2012 2013 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2017

10%

14%

26%

Barnkläder
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Damkläder

KONSUMENT: Vilka typer av varor har du handlat på internet under det senaste kvartalet. 
BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)
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BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)
*) Avser andel som e-handlat varor från någon av varukategorierna nedan



Fortsatt tillväxt för böcker/media/

Böcker/media: +2%

Bok och mediabranschen är den bransch där e-
handelns andel av den totala handeln är som 
störst. Bok- och mediebranschens försäljning  över 
internet ökade under tredje kvartalet med 2 

d l kl å k d
25%

30%
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40%

procent. Den digitala utvecklingen påverkar denna 
bransch i stor utsträckning och den digitala 
konsumtionen av e-böcker, streamad musik och 
film ökar ständigt. 

44 procent av konsumenterna e-handlade 
medieprodukter under kvartalet, vilket är i nivå 
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p ,
med tidigare kvartal i år. En betydligt högre andel 
jämfört med andra kvartalet svarade att de e-
handlat böcker (från 28% under Q2 till 33% under 
Q3). Däremot minskade andelen som e-handlade 
filmer, CD-skivor och dataspel/TV-spel något. 
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MEDIAPRODUKTER (Q3)

Konsument: Vilka typer av varor har du handlat på internet de senaste tre månaderna? 
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BAS: HAR  E-HANDLAT Q3 2014: 70 %



Heminredning och sport går fortsatt g p g
starkt på internet

Heminredning/möbler: +16%

I Sverige har bostadsmarknaden varit stark, vilket 
drivit försäljning i bland annat möbelhandel 
heminredningshandeln och bygghandeln. Branscher 
som rör hemmet har gått starkt en tid. 

b lh d l f l k d d
22%

26%
23%0,25

0,3

0,35

0,4

Möbelhandelns försäljning över internet ökade under 
tredje kvartalet med 16 procent.

10 procent av e-handelskonsumenterna anger att de 
e-handlat heminredning under tredje kvartalet, vilket 
är en uppgång från sju procent under andra 
kvartalet.  

22%
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Sport/fritid: +15%

0

Q1 
2011

Q2 
2011

Q3 
2011

Q4 
2011

Q1 
2012

Q2 
2013

Q3 
2012

Q4 
2012

Q1 
2013

Q2 
2013

Q3 
2013

Q4 
2013

Q1 
2014

Q2 
2014

Q3 
2014

0 4Sport/fritid: +15%

I Sverige finns ett enormt starkt hälsointresse, vilket 
driver konsumtionen inom många områden, både 
inom livsmedel, sport och mode. Branschen har dock 
fått känna av konkurrensen från både nya aktörer 
och utländsk försäljning, vilket gjort att priserna 

t  K t  h  dä t kö t fl  
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32% 31%

24% 25% 24%

16% 15%
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pressats. Konsumenterna har däremot köpt fler 
sportprylar men till lägre priser. Under tredje 
kvartalet ökade e-handeln med 15 procent. 

12 procent av e-handelskonsumenterna handlade 
sport och fritidsprodukter digitalt under 
kvartalet, vilket är nivå med Q1 och Q2 i år.
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E-handelns raketer just nu –j
bygghandeln och barnartiklar

Bygghandel: +33%

Bygghandeln har en stark koppling till både 
bostadsmarknaden och liksom möbler och 
heminredning har den haft ett relativt bra år. 
Bygghandelns försäljning över internet ökade med 33 

t d  d t t dj  k t l t   f å  lå  

36%

28%

33%
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procent under det tredje kvartalet, men från låga 
nivåer. 

Det är fortsatt en låg andel av e-handels-
konsumenterna som handlar byggvaror på 
internet, fyra procent. Under Q2 var andelen fem 
procent. 0
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Barnartiklar/leksaker, +47%

å å

47%0,5

Leksaksförsäljningen har på senare år minskat 
något, då leksakerna blir allt mer tekniska och en del 
handlas därmed i elektronikhandeln eller digitalt som 
spel och appar. Utvecklingen av försäljningen av 
leksaker och barnartiklar på nätet går däremot i en 
rasande fart. Den kundgrupp som handlar dessa 

 ä  ft  tid d  h ill h dl  

31%

38%

0,2

0,3

0,4

varor är ofta tidspressade och vill handla 
bekvämt, enkelt och på tider utanför ordinarie 
öppettider. Nätet har därför blivit ett naturligt och 
enkelt sätt att konsumera och branschen hade den 
starkaste tillväxten någonsin under tredje 
kvartalet, 47 procent. 
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7 av 10 konsumenter e-handlade varor 
under andra kvartalet

KONSUMENT: Vilka typer av varor har du handlat på internet de senaste tre 
månaderna? 
BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)

Böcker/media fortsatt i topp

70 procent av samtliga konsumenter i Sverige e-
handlade varor under tredje kvartalet 2014. Det är 
en lika stor andel som under första och andra 
kvartalet i år. Högst andel konsumenter som e-
h dl  åt fi  i åld k t i  30 49 å  dä  handlar återfinns i ålderskategorin 30-49 år, där 
andelen under tredje kvartalet var 84 procent.

Medieprodukter är även detta kvartal den kategori 
som högst andel e-handlade, även om en nästan 
lika stor andel handlat kläder/skor detta kvartal.

Bland män var de mest populära kategorierna att 12%

14%

31%

41%

42%

Sport och fritidsartiklar

Kosmetika, hud- och hårvård

Hemelektronik, inkl datorer

Kläder/skor

Media, inkl böcker

Bland män var de mest populära kategorierna att 
e-handla media (42%), hemelektronik 
(42%), kläder/skor (28%) och sport/fritid (15%).

Motsvarande bland kvinnor var kläder/skor 
(55%), media (46%), kosmetika (21%) och 
hemelektronik (19%). 6%

9%

10%

10%

12%

ikl ( ä

Livsmedel

Skor

Heminredning 

Kosttillskott eller apoteksvaror

Sport och fritidsartiklar

4%

4%

4%

5%

6%

Smycken, klockor

Bygg- och trädgårdsmaterial, inkl verktyg

Biltillbehör

Tidningar eller magasin 

Barnartiklar (annat än …

1%

2%

3%

3%

4%

Båttillbehör

Vin/alkoholrelaterade drycker

Blommor och växter

Leksaker (annat än dataspel, datorer och hemelektronik)

Linsprodukter och/eller glasögon
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35 procent handlade från mobila enheterp

KONSUMENT: Från vilka enheter har du handlat varor på internet under de senaste 
tre månaderna? 
BAS: HAR E-HANDLAT Q2 2014 (70%), Q3 2014 (70%)

Kraftig ökning för e-handel med mobil

Under tredje kvartalet handlade 17 procent av 
alla e-handelskonsumenter minst en vara med 
sin mobiltelefon. Det är en ökning med 50 
procent, eller 6 procentenheter, jämfört med 
fö å d  k t l  100%föregående kvartal. 

Andelen e-handelskonsumenter som handlade 
varor från mobila enheter, dvs mobiltelefon 
och/eller surfplatta, uppgick till 35 procent. Det 
motsvarar 40 procent fler än under Q2 då 
andelen var 25 procent. 70%

80%

90%

100%

I ålderkategorin 18-49 år har 23% av e-
handelskonsumenterna handlat varor från sin 
mobiltelefon under tredje kvartalet.

Ökningen är markant även när det gäller andel 
som e-handlat med sin surfplatta, upp 35 

53%

38%
35%

56%

43%

40%

50%

60%

Q3

procent eller sex procentenheter jämfört med 
andra kvartalet. Nästan var fjärde e-
handelskonsument e-handlade någon gång från 
sin surfplatta. 

23%
17%

2%

17%
11%

2%

25%

10%

20%

30%
Q2

0%

Bärbar dator Stationär 
dator

Surfplatta Mobiltelefon Tveksam, vet 
ej

Mobila 
enheter*

*Med mobila enheter avses andelen konsumenter som e-handlat från surfplatta och /eller mobiltelefon
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Drygt var femte försändelse kommer från yg
utlandet

KONSUMENT: Har du någon gång 
under det senaste tre månaderna e-
handlat varor från utlandet? (med 
utlandet avses att du upplever e-
handelsbutikens hemvist vara utanför 
Sverige och/eller att leveransen 

Knappt var tredje e-handlar från 
utlandet

Av e-handelskonsumenterna under tredje kvartalet 
var det 31 procent som någon gång handlade 
varor från en utländsk sajt. Det var ungefär lika 

d l d f h d k l 20

31%

2%

Ja

NejSverige och/eller att leveransen 
kommer från land utanför Sverige) 
BAS: HAR E-HANDLAT Q3 2014 (70%)

stor andel under första och andra kvartalet 2014. 

Av konsumenternas uppskattningar framgår att 22 
procent av försändelserna som leverats under 
tredje kvartalet kommer från utlandet. Det är en 
lägre andel än tidigare i år. Först kvartalet var 
andelen 25 procent, andra kvartalet 26 procent. 

67%

Nej

Vet ej

p , p

Totalt uppskattar konsumenterna att köp från 
utländska sajter stod för 19 procent av värdet av 
e-handelsköpen under kvartalet. Det är en något 
lägre andel än under Q1 och Q2, då det uppgick till 
23 respektive 22 procent.

KONSUMENT: Från vilka länder har du 
handlat varor på internet från utlandet 
det senaste kvartalet? (med utlandet 
avses det land som du upplever vara e-
handelsbutikens hemvist). TOPP 5. 
BAS: HAR E-HANDLAT FRÅN UTLANDET Q3 

41%
31%

23% 19%
7%

0%

20%

40%

60%

Kläder och skor är även under tredje kvartalet den 
varukategori som klart flest e-handlar från 
utländska sajter. En högre andel har handlat 
hemelektronik under tredje kvartalet jämfört med 
tidigare under året. Det är framförallt kategorin 
mobil, tele, gps som ökat.

Q
2014 (22%) 

KONSUMENT: Vilka vara/varor har du 
e-handlat från utlandet de senaste tre 20%

29%
Hemelektronik, inkl …

Kläder/skor

månaderna? TOPP 5. 
BAS: HAR E-HANDLAT FRÅN UTLANDET Q3 
2014 (22%) 

5%
5%
5%

14%
16%

20%

0% 10%20%30%40%

Kosmetika
Biltillbehör

Smycken, klockor
Sport och fritidsartiklar

Mediaprodukter, inkl …
,
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Samspelet mellan fysisk och digital butikp y g

KONSUMENT: Har du någon gång de 
senaste tre månaderna först tittat 
på/provat vara i butik, för att sedan 
köpa den på internet?

Många köp börjar på nätet

Andelen konsumenter som börjat ett köp i en 
fysisk butik med att göra research på internet är 
fortsatt hög, drygt 50 procent för tredje kvartalet i 
rad. Bland unga mellan 18-29 år är andelen 63 16%

1%

BAS: HAR E-HANDLAT Q2 2014 (70%)

rad. Bland unga mellan 18 29 år är andelen 63 
procent.

Det är fortsatt mindre vanligt att först göra 
research i en fysisk butik för att sedan handla 
produkten digitalt. 16 procent anger att de 
förberett ett köp på det sättet under kvartalet. 
Vanligast är detta beteende bland konsumenter 

Ja

Nej

vet ej

Vanligast är detta beteende bland konsumenter 
mellan 30-49 år, där andelen är 19 procent. 83%

KONSUMENT: Har du någon gång de 
senaste tre månaderna först gjort 
research kring en vara på internet , för 
att sedan köpa den i en butik? 

3%

Ja
BAS: HAR E-HANDLAT Q2 2014 (70%)

53%44% Nej

vet ej
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TEMA: JULHANDELN



Julhandeln 2014:

Julklappar för 18,5 miljarder kronor

Konsumenterna uppskattar att de ska handla 
julklappar för i genomsnitt 2881 kronor i år. Det 
skulle innebär att svenskarna handlar julklappar 
för uppskattningsvis cirka 18,5 miljarder i år.

När exakt samma fråga ställdes för ett år sedan 14%

21% 20% 19%

15%

20%

25%

g
uppskattade konsumenterna att de skulle handla 
för i genomsnitt 2188 kronor. 

1%

5%

9%

1%

7%

3%

0%

5%

10%

15%

0%

KONSUMENT: Ungefär hur stort belopp tror du att du kommer att handla julklappar för KONSUMENT: Ungefär hur stort belopp tror du att du kommer att handla julklappar för 
i år?

BAS: SAMTLIGA

MEDELVÄRDE: 2881 KR

Beräkning: Medelvärde *  Ska handla julklappar (90%) * svenskar 18-79 år (7130 000) = 
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18,5 miljarder kronor



Julhandeln på internet 2014:p

Prognos – 4,3 miljarder kronor

KONSUMENT: Tror du att du 
ska handla julklappar på 
nätet i år?

BAS: SAMTLIGA

Fyra av tio ska e-handla julklappar

39 procent av svenskarna ska e-handla julklappar i 
år och de ska i genomsnitt handla för 1663 kronor. 
Det innebär att konsumenterna uppskattar att de 
ska handla julklappar på nätet för sammanlagt 4,3 28%

Ja
BAS: SAMTLIGAska handla julklappar på nätet för sammanlagt 4,3 

miljarder kronor. Det är sannolikt en ganska 
försiktig prognos då 28 procent av konsumenterna 
ännu inte kan ange något svar. 

Det innebär samtidigt att svenskarna uppskattar 
att 23 procent av värde av årets julklappsinköp 
kommer att konsumeras digitalt

39%

33%

Nej

Vet ej/kan ej 
avgöra

kommer att konsumeras digitalt. 33%

KONSUMENT: Hur mycket 
bedömer du att du ska 
handla julklappar för på 
internet i år?

BAS: TROR SKA E-HANDLA 1663 Medelvärde BAS: TROR SKA E-HANDLA 
JULKLAPPAR (39%)

Beräkning:
Andel som tror e-julhandlat * 
internetpenetration (93%) * Antal 
svenskar 18-79 år (7 130 000) * 
Medelvärde = 4,3 MILJARDER KR

1663

0 500 1000 1500 2000

Medelvärde 
kronor
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Julhandeln på internet 2013:p

E-julklappar för drygt 4 miljarder kronor

KONSUMENT: Har du handlat 
julklappar på internet i år?*

BAS: SAMTLIGA

Förra året e-handlade svenskarna julklappar 
för drygt 4 miljarder kronor, en ökning med 
knappt 100 miljoner jämfört med år 2012. 
Jämfört med konsumenternas uppskattning i 
denna e-barometer ökar därmed 

43%

56%
59%

64%

50%

60%

70%

* Webbundersökning genomförd av 
TNS SIFO bland 1000 konsumenter 
i ålder 18-79 år 19-20 december år 
2011, 2012 och 2014.

försäljningen med drygt 6 procent i år. 

Vår bedömning är dock att tillväxten blir 
högre. I e-barometern Q3 2013 uppskattade 
konsumenterna att de skulle e-handla 
julklappar för 3,7 miljarder. Jämför  vi 

43%
40%

35%

20%

30%

40% 2013

2012

2013

konsumenternas uppskattning i oktober 2013 
med uppskattningen i oktober 2014  (4,3 
miljarder) blir tillväxten 16 procent.

1% 1% 1%
0%

10%

Ja Nej Vet ej

KONSUMENT: Hur mycket 
bedömer du att du har 
handlat julklappar för på 
internet i år? *

BAS  SAMTLIGA

4055 3963

2994

2500
3000
3500
4000
4500

BAS: SAMTLIGA

Medelvärde 
2011: 1290 kr
2012: 1490 kr
2013: 1422 kr

Beräkning:
Andel som e-julhandlat * internetpenetration 

500
1000
1500
2000
2500

MSEK

20

Andel som e-julhandlat  internetpenetration 
(93%) * Antal svenskar 18-79 år (7 130 
000) * Medelvärde

0
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Stor optimism bland företagen inför årets p g
julhandel på internet

E-handelsföretagen tror på nytt försäljningsrekord 
denna jul. 65 procent av företagen tror på ökad 
försäljning medan 5 procent tror på minskad. 
Optimismen är därmed något högre denna jul än 
för ett år sedan. Då trodde 60 procent på ökad 
försäljning och åtta procent på minskad  16%

18%

23%

20%

25%

försäljning och åtta procent på minskad. 

6%

8% 8%
9%

16%

10%

15%

6%

2%
1% 1% 1%

0% 0%

4%

0%

5%

Företag: Hur ser er prognos för den kommande julhandeln ut? Tror du att er 
försäljning kommer att bli större, lika stor eller mindre än i förra årets julhandel?
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Julhandeln på internet kulminerar första p
veckan i december

Den digitala julhandeln kommer igång betydligt 
tidigare än julhandeln i sin helhet. Redan den 30 
november uppskattar 41 procent av alla 
konsumenter som ska e-handla julklappar att de 
har gjort flertalet av sina julklappsinköp på nätet. 
När det gäller totala julhandeln är motsvarande 

28%
30%

30%

35%

När det gäller totala julhandeln är motsvarande 
andel 24 procent. 

14%

23%

14%

23%

15%

12%
15%

20%

25%

Detaljhandel

2%
3%

5%
3%

9%

2%

6%

10%

1%
0%

0%

5%

10%

Detaljhandel

varav e-handel

0%

KONSUMENT: När tror du att du kommer att handla flertalet av dina julklappar i år? 
(resp på internet)

BAS DETALJHANDEL: SKA HANDLA JULKLAPPAR (90%), 
BAS VARAV E-HANDEL: SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (39%)
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E-handelsföretagen uppskattar peakeng pp p
till mitten av december

En majoritet av företagen, 51 procent, tror att 
försäljningstoppen sker i december medan 20 
procent tror att den sker i november. Resterande 
anger att de inte har någon peak alternativt att de 
är osäkra. 21%

22%

25%
25%

30%

6%

12%

6%
10%

15%

20%

1% 1%
4%

0%

5%

FÖRETAG: När bedömer ni att peaken/försäljningstoppen för er julhandel inträffar?

23



Böcker klart vanligaste e-julklappeng j pp

Böcker är den varukategori som klart flest 
konsumenter handlar på internet i jul. 42 procent 
av de som ska handla julklappar på nätet tror att 
de kommer att handla böcker. Det är dock en 
lägre andel än tidigare år. 2012 angav 62 procent 
av e handelskonsumenterna att de skulle e

15%
15%

18%
20%

42%

Barnartiklar **
Filmer (DVD/Blue Ray)

Data- eller TV-spel 
Leksaker*

Böcker

av e-handelskonsumenterna att de skulle e-
handla böcker som julklappar och förra året var 
andelen 46 procent. 

En annan varukategori som betydlig färre väljer 
att e-handla som julklapp i år jämfört med tidigare 
år är filmer. För tre år sedan angav 39 procent att 

å
7%
7%

8%
8%

10%
11%
11%

14%

CD-skivor
Tidningar eller magasin 

Datorer och datatillbehör 
Herrkläder

Kosmetika, hud- och hårvård
Sport och fritidsartiklar

Damkläder
Barnkläder

de skulle e-handla filmer som julklapp, förra året 
var andelen 24 procent. I år är andelen 15 
procent.

2%
2%
2%
2%

4%
5%
5%
5%

7%

Elektroniska hushållsapparter
Personvård och hälsa****

Kameror, videokameror och tillbehör
Biltillbehör

Ljud och bild***
Smycken, klockor

Heminredning 
Mobil, tele, gps inkl tillbehör 

C s o

1%
1%
1%

2%
2%
2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Båttillbehör
Blommor och växter

Bygg- och trädgårdsmaterial
Skor

Spelkonsoler
Elektroniska hushållsapparter

KONSUMENT: Vilka slags julklappartror du att du ska e-handla?

Å

•Annat än dataspel, filmer och böcker
**Annat än leksaker, barnfilmer, barnböcker
***TV-apparater, ljudanläggningar
****Hemelektronik, hårtork, locktång, eltandbarste o dyl
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BAS VARAV PÅ INTERNET: TROR SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (39%)



Årets julklappar – totalt respektive på internetj pp p p

Medieprodukter som data- och TV-spel, filmer 
och böcker är de varor där högst andel 
konsumenter väljer att e-handla jul-
klapparna. Till exempel svarar 13 procent av 
samtliga konsumenter att de ska handla 

7%

15%

23%

27%

39%

Barnkläder

Leksaker 

Böcker

g
data- och TV-spel som julklapp i år. Sju 
procent av samtliga konsumenter svarar att 
de ska e-handla dessa produkter som 
julklapp.

Även leksaksbranschen har en förhållandevis 
å

4%

4%

5%

5%

18%

20%

20%

23%

Sport och fritidsartiklar

Damkläder

Barnartiklar

Barnkläder

stor andel av sina julklappskunder på nätet. 

2%

4%

3%

%

14%

17%

18%

Smycken, klockor

Kosmetika, hud- och hårvård

Herrkläder
Totalt

E-handel

2%

5%

7%

11%

12%

13%

Heminredning 

Filmer (DVD/Blue Ray)

Data- eller TV-spel 

KONSUMENT: Vilka slags julklappar tror du att du kommer att handla (på internet) i år?

BAS: SAMTLIGA

(Baser omräknade för  att gälla andel av hela Sveriges befolkning 18-79 år som ska handla olika slags julklappar)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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(Baser omräknade för  att gälla andel av hela Sveriges befolkning 18 79 år som ska handla olika slags julklappar)



Att e-handla julklappar är bekvämtj pp

Den främsta drivkraften för att handla julklappar 
på internet istället för i en fysisk butik är att det är 
bekvämt, det sparar tid och att man slipper 
trängas i julruschen. Sammantaget utgör dessa 
motiv främsta drivkraften för 62 procent av 
konsumenterna som ska e handla julklappar

21%

28%

För att slippa trängas i affärerna/julruschen

För att det är enklare/bekvämare

konsumenterna som ska e-handla julklappar.

För 19 procent är pris eller möjligheten av jämföra 
priser den viktigaste drivkraften.

För 16 procent utgör utbud och avstånd främsta 
motivet för att e-handla julklappar. 7%

16%

13%

Det är större utbud

För att det är billigare

För att spara tid

3%

3%

4%

Det är lättare att jämföra priser

Jag får den produkt jag vill ha

Varan finns inte där jag bor

2%

2%

2%

Annat 

Den levereras direkt hem till mig

Det är långt till affären

KONSUMENT: Vilken är den viktigaste orsaken till varför du väljer att köpa julklappar på 
internet istället för att köpa dem i butik? (ETT SVARSALTERNATIV)

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Annat 
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internet istället för att köpa dem i butik? (ETT SVARSALTERNATIV)

BAS : TROR SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (39%)



Nästan hälften av julklappsinköpen från nätet j pp p
bland de som e-handlar julklappar

De konsumenter som anger att de ska handla 
julklappar på nätet i år uppskattar att de i 
genomsnitt kommer spendera ungefär 42 procent 
av sitt totala julklappsinköp på internet. 
Motsvarande andel förra året var 38 procent.

23%

20%

25%

10%

14%
15%

11%
10%

15%

1%

4% 4%

7%

5%

10%

1%

0%
0-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-30% 31-40% 41-59% 60-75% Mer än 

75%
Vet 

ej/kan ej 
avgöra

KONSUMENT: Hur stor andel av dina julklappar uppskattar du att du kommer att göra 
på internet i år (mätt i kronor)?

BAS : TROR SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (39%)

MEDELVÄRDE: 42%
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MEDELVÄRDE: 42%



Främsta orsak till att inte e-handla julklappar j pp
är att man föredrar fysiska butiker

De som väljer att inte e-handla julklappar gör det 
främst för att de föredrar att handla i fysiska 
butiker eller att de inte e-handlar varor på 
internet. Få anger motiv som att det är otryggt och 
att de är oroliga för att varorna inte levereras i tid 
före julafton

55%Jag vill handla mina julklappar i en fysisk butik

före julafton.

7%

11%

Jag kommer inte att handla några julklappar alls 
i år

Jag handlar inte varor på internet

5%

5%

Jag tycker inte det är tillräckligt säkert att 
handla varor på internet

Jag litar inte på att varorna kommer fram i tid 
till julafton

15%

2%

Tveksam, vet ej / annat

Jag tycker det är för vanskligt att returerna 
varan

KONSUMENT: Vilken är den främsta orsaken till att du tror att du inte kommer att 
handla några julklappar på internet i år? (ETT SVARSALTERNATIV)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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handla några julklappar på internet i år? (ETT SVARSALTERNATIV)

BAS : TROR INTE SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (33%)



Drygt varannan konsument tror att de måste yg
beställa före 16 december

En bidragande orsak till att e-handeln med 
julklappar kulminerar före den fysiska handeln är 
att många konsumenter tror att de måste vara ute 
i mycket god tid för att få sina julklappar 
levererade före julafton.  Fler än hälften, 55 
procent  tror att de måste beställa före den 16 

26%

25%

30%

procent, tror att de måste beställa före den 16 
december.

15%

19%

14%15%

20%

5%

9%

4%

7%

5%

10%

4%

0%

5%

i november 1-9 
december

10-13 
december

14-16 
december

17-18 
december

19-20 
december

21-22 
december

Annat, vet 
ej

KONSUMENT: Ungefär när tror du att du senast kan beställa varor från de e-
handelsföretag du planerar att handla julklappar från i år för att få dem levererade före 
julafton?

BAS : TROR ATT DE SKA E-HANDLA JULKLAPPAR (39%)

j
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BAS : TROR ATT DE SKA E HANDLA JULKLAPPAR (39%)



…men flertalet e-handelsföretag lovar g
leverans före jul vid senare beställningar

Företagen lovar leverans före jul betydligt senare 
än vad konsumenterna tror. Nästan hälften av 
företagen har sista beställningsdag 19 december 
eller senare. 

Endast 15 procent har sista beställningsdag 16 
3%

5%

15 december

14 december

p g g
december eller tidigare (de som angivit ”annat” 
har tidigare datum än 14 december).

19%

10%

4%

4%

19 december

18 december

17 december
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FÖRETAG:  Vilket är det sista datumet som era kunder kan beställa från er sajt för att ni 
ska kunna garantera leverans före julafton?(för majoriteten produkter)
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Företagen klarar senare beställningar än vad g g
konsumenterna tror

Företagen sista datum för beställningar före 
jul ligger betydligt närmare julafton än vad 
konsumenterna uppskattar. 29%

8%
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14 16 d b

Före 13 december

19%
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17-18 december

14-16 december

Företag

4%

14%

21%

23%

26%

V t j

21-23 december

19-20 december Konsument
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Vet ej

FÖRETAG:  Vilket är det sista datumet som era kunder kan beställa från er sajt för att ni 
ska kunna garantera leverans före julafton?(för majoriteten produkter)

KONSUMENT: Ungefär när tror du att du senast kan beställa varor från de e-
handelsföretag du planerar att handla julklappar från i år för att få dem levererade före 
julafton?
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Vartannat företag julskyltar sin webbutikg j y

Fyra av tio konsumenterna anger att de ska e-
handla flertalet av sina julklappar före den 1 
december. Bara tre av tio företag har då julskyltat 
sin webbutik. 

Vart tredje e-handelsföretag ska inte julskylta sin 10%

7%

Vecka 46 (10-16/11)

Före 10 november

j g j y
webbutik alls.
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Vecka 49 (1-7/12)
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15 december och senare

Ja Nej Tveksamt, vet ej

FÖRETAG: Från och med när genomför ni 
layoutmässiga förändringar av er sajt 
(julskyltning online) i samband med 
julhandeln? 
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FÖRETAG: Genomför ni några 
layoutmässiga förändringar av er sajt 
(julskyltning online) i samband med 
j lh d l ? 
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Vart femte företag planerar aktiviteter inför g p
Black Friday och/eller Cyber Monday

I USA och Storbritannien, de länder som är störst 
när svenskarna väljer att handla varor från 
utlandet, satsar i princip samtliga e-handelsföretag 
på att starta julhandeln med bra erbjudande under 
helgen efter Thanksgivning. I år infaller Black 
Friday den 28 november och Cyber Monday den 1 Friday den 28 november och Cyber Monday den 1 
december.

Förra året svarade sju procent av e-handels-
företagen att de planerade för aktiviteter mot kund 
i samband med dessa dagar, i år är andelen 19 
procent. 

19%21%

Ja

Nej

60%

Tveksam, vet ej

FÖRETAG: Planerar ni att genomföra några aktiviteter mot kund i samband med Black 
Friday den 28 november och/eller Cyber Monday den 1 december i år? 
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Vart femte e-handelsföretag ska öka sin g
personal i samband med jul

35 procent av företagen ökar marknadsförings-
budgeten i år. Nästan 20 procent av företagen 
anger att de kommer att öka personalstyrkan i 
samband med julhandeln på nätet. Flera företag 
väljer även att öka sin marknadsföringsbudget och 
sina varuinköp 80%

90%

100%

sina varuinköp.
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19%
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Personal Marknadsföring Varuinköp

FÖRETAG: Vilka förändringar kommer ni att göra i er verksamhet inför julen 2014 
jämfört med inför julen 2013? 

ANDEL FÖRETAG SOM SVARAT ÖKA

Personal Marknadsföring Varuinköp
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Julen är mycket viktig för många e-y g g
handelsföretag

Julhandeln är oerhört viktig för väldigt många e-
handelsföretag.För 20 procent av e-handels-
företagen utgör julhandeln mer än 20 procent av 
den totala omsättning under året. För några 
enskilda branscher är julhandeln mer betydelsefull 
än andra  för leksaker och böcker/media är 80%

90%

100%

än andra, för leksaker och böcker/media är 
betydelsen större medan för bygghandeln och 
möbelhandeln har den inte lika stor betydelse. 
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FÖRETAG: Hur stor andel står julhandeln för av er totala e-handelsomsättning? 
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FÖRETAG: Hur stor andel står julhandeln för av er totala e handelsomsättning? 
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