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Rekordtillväxt för årets julhandel på nätet

E-handelsföretaget Jetshop har analyserat ca 64 000 köp i 600 nätbutiker under perioden 1:a december 
till 16:e december. Undersökningen visar på en kraftig ökning på hela 33% i årets julhandel, jämfört 
med samma period 2011. Kläder, sportartiklar och heminredning tillhör vinnarna. Hemelektronik som 
länge varit den bransch som haft en störst andel av e-handelsmarknaden växer däremot svagare än 
genomsnittet. 

Tillväxten för e-handeln är anmärkningsvärd i jämförelse med prognosen för den totala julhandeln som förväntas öka 
med måttliga 1,5% under 2012 (Svensk Handels prognos ”Julhandeln 2012”) 
 
Jetshops undersökning visar på samma ökningstakt för såväl stora som små e-handlare. De 20 största butikerna har en 
andel på 39% vilket är samma andel som föregående år. Genomsnittsköpet ökar något i värde till 947 kr jämfört med 
928 kr under 2011.
 
Konfektion tillhör vinnarna med en ökning om hela 39% jämfört med föregående år. 

-”Det är intressant att notera att kläder växer så starkt, då det under flera år varit en av de största branscherna på 
nätet” säger Christian Zanders, VD på Jetshop.

 
Andra branscher som utvecklas starkt på nätet i årets julhandel är heminredning, leksaker och sportartiklar. Hemelektronik 
uppvisar däremot en något svagare tillväxt med 14% jämfört med samma period föregående år.
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Om Jetshop
Jetshop utvecklar och marknadsför det ledande e-handelssystemet Jetshop Commerce. I Jetshops leverans ingår förutom 
de ledande tekniska tjänsterna för e-handel även webbdesign, affärsutveckling och rådgivning för att vidareutveckla 
affären på Internet. Jetshop grundades 2003 och har snabbt vuxit till den största leverantören av skräddarsydda butiker i 
Skandinavien. Cirka 3 000 företag använder i dag Jetshop Commerce med en samlad årsomsättning på ca 1 miljard SEK 
via Internet. I november 2010 utsågs Jetshop för tredje året i följd till ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag 
av Deloitte vid Sweden 2010 Technology Fast50. Jetshop har även belönats som ett av Europas 500 snabbast växande 
teknologiföretag i Deloitte EMEA 500 under 2009 och 2010.
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