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Paysons e-handelsindikator visar: 

E-handlarna hoppas på lågtryck i sommar 
– men förutspår högtryck på nätet 
 
Maj har inneburit värmebölja på de flesta håll i landet och till mångas förtjusning spår 
metrologer att värmen kommer hålla i sig. Bra tycker de flesta, men e-handlarna hoppas på 
sämre väder. Det visar Paysons nya e-handelsindikator där hundratals e-handlare svarat  
på frågor kring förväntningarna på näthandeln i sommar. Så många som var tredje  
e-handlare spår att juni, juli och augusti kommer bli heta försäljningsmånader. 
  
I Paysons senaste e-handelsindikator, där 454 svenska e-handlare deltagit, framgår det tydligt att 
ett högtryck är på väg att dra in över nätet. Tre av fyra spår nämligen ökad tillväxt under juni, juli 
och augusti varav 32 procent förväntar sig en stark tillväxt. För att försäljningen ska gå bra hoppas 
de flesta e-handlarna på dåligt väder i sommar. Bäst för affärerna vore lågtryck. Hela 52 procent 
skulle föredra regn eller kyla. 
 
Den största utmaningen de kommande tre månaderna blir enligt e-handlarna den hårda 
konkurrensen på marknaden. Även ineffektiv marknadsföring och låg efterfrågan på deras 
produkter tros påverka försäljningen negativt. De branscher som e-handlarna inte tror kommer  
få det problemet är de som säljer byggvaror och trädgårdsartiklar samt sport- och fritidsprodukter. 
Enligt e-handlarna kommer däremot böcker och media överraskande nog skörda minst framgång 
online i sommar. 
 
– Många e-handlare vittnar om en utebliven eller negativ tillväxt under de senaste tre månaderna. 
Nu förväntar sig majoriteten däremot en vändning i försäljningen. Något som bland annat är 
beroende av vädret framöver. Sol och värme medför att färre konsumenter sitter framför 
skärmarna. Därför är det viktigt att anpassa e-butiker med exempelvis responsiv design och 
smidiga betallösningar så att man enkelt kan handla från stranden, segelbåten eller i bilen på  
väg till landet, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson. 
 
Här är branscherna e-handlarna tror mest på under sommaren 2018:  
1. Byggvaror & trädgård  29 % 
2. Sport & fritid  21 % 
3. Kläder & skor  15 % 
4. Skönhet & hälsa  9 % 
5. Hemelektronik  6 % 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Emma Lindgren, Marknadschef Payson 
Telefon: 070-752 32 90  
Mail: emma.lindgren@payson.se 
 
Om e-handelsindikatorn: 
Undersökningen har besvarats av 454 svenska e-handlare genom Paysons kundpanel. 
Paysonpanelen ombeds att bedöma hur de ser på e-handeln och de får svara på frågor om hur  
de bedömer att deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre 
månaderna. 
 
Om Payson: 
Payson startades 2004 i syfte att hjälpa privatpersoner och företag som vill ta betalt eller skicka 
pengar på ett enkelt och säkert sätt. Idag, mer än tio år senare, är Payson ett av Sveriges ledande 
företag i området med fler än 3 miljoner användare. 



 
E-butikernas tillväxt: 

 Senaste 3 mån Kommande 3 mån 
Mycket stark 3 % 5 % 
Stark 20 % 27 % 
Svag 36 % 43 % 
Ingen tillväxt 33 % 21 % 
Negativ tillväxt 9 % 4 % 

 
Vilket sommarväder anser du hade varit mest fördelaktigt för din e-butiks  
försäljning under sommaren (juni, juli och augusti)? 

 Totalt 
Regnigt 36 % 
Soligt 30 % 
Mulet 23 % 
Växlande molnighet 22 % 
Kallt 16 % 
Blåsigt 7 % 
Värmebölja 5 % 
Hagel 5 % 

 
Vad av följande tror du kommer att påverka tillväxten för din e-handel mest  
negativt de kommande tre månaderna (juni, juli och augusti)? 

 Totalt 
Hård konkurrens på marknaden 38 % 
Ineffektiv/ ingen marknadsföring 22 % 
Låg efterfrågan för produkt/tjänst  22 % 
En varm och solig sommar 14 % 
Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll 11 % 
Dålig utformning och design av sajten 8 % 
En kall och regnig sommar 8 % 
Problem med lagerhållning 7 % 
Politiska beslut (ex. import- och exportavgifter) 6 % 
Problem med logistik och leverans 6 % 
Bristande betallösningar 5 % 
Bristande kundservice 1 % 
Ingenting 4 % 
Annat 8 % 
Vet ej 12 % 

 
Vilken bransch tror du kommer gå bäst under sommaren i år? 

 Totalt 
Byggvaror & trädgård  29 % 
Sport & fritid 21 % 
Kläder & skor 15 % 
Skönhet & hälsa 9 % 
Hemelektronik & teknik 6 % 
Livsmedel 6 % 
Tjänster 6 % 
Heminredning 3 % 
Barnartiklar & leksaker 3 % 
Fordon & reservdelar 2 % 
Böcker & media 2 % 

 
 


