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En rapport om utvecklingen inom svensk 
e-handel. Om hur den globala 
Corona-pandemin har påverkat svenska 
konsumenter och näthandlare under 
starten av 2020, och om Sveriges snabbast 
växande kundgrupp: silversurfarna.

Maj 2020



Rapporten är baserad på unik statistik 
från Klarnas betalningslösningar. 
Klarna hanterar uppskattningsvis 
omkring hälften av transaktionerna 
inom svensk e-handel.



Förord

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

Coronavirusets spridning har inneburit en stor omställning för 
de flesta av oss. Många hör av sig till oss på Klarna för att få mer 
information om hur karantän och restriktioner har påverkat 
konsumentbeteenden och e-handeln.

Vi på Klarna följer såklart utvecklingen noggrant och har tittat 
närmare på statistiken från våra betalningslösningar för att få 
en bättre bild av hur de senaste månaderna påverkat svenska 
konsumenters shoppingvanor.

Rapporten har skapats för att erbjuda omvärlden inblick till hur 
de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av 
Coronaviruset har gett effekt på vad, hur och när vi handlar 
online. Trevlig läsning!



“Det har varit en turbulent och 
utmanande start på e-handelsåret, men 
många av våra anslutna handlare har 
snabbt kunnat anpassa sig och ser ut 
att ha haft ett starkt första kvartal.”

–Joakim Lundberg, Sverigechef Klarna



Februari Mars April

Index 
100*

2019 2020

*Index (100) representerar försäljningsvolymen under en genomsnittlig dag i perioden januari-april för respektive år, och en högre 
eller lägre siffra visar hur mycket mer eller mindre det handles under en genomsnittlig dag i respektive månad under samma år.

Januari

“Omsättningen bland svenska 
e-handlare har ökat proportionerligt 
jämfört med tidigare år, samtidigt som 
det har gått bättre än vanligt för 
många butiker under april månad. 
Samtidigt har det blivit tydligare än 
någonsin hur viktigt det är för 
handlare att inte bara existera online, 
utan också erbjuda en 
shoppingupplevelse som driver 
kundnöjdhet. Många konsumenter kan 
redan ha hunnit hitta nya favoriter 
bland de svenska butiker som gör den 
biten allra bäst inom svensk 
e-handel.”

Joakim Lundberg,
Sverigechef Klarna
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“E-handeln har ökat mest i de delarna av 
landet där konsumenter shoppar 
mycket på nätet sedan tidigare.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



Klarnas shoppingindex
Sveriges län

Snitt i Sverige (27/4 - 10/5) 100*

Stockholms län 122

Jämtlands län 108

Uppsala län 104

Norrbottens län 103

Södermanlands län 99

Region Halland 97

Västmanlands län 97

Dalarnas län 95

Gävleborgs län 95

Västra Götalandsregionen 93

Örebro län 93

Region Skåne 92

Värmlands län 92

Västerbottens län 92

Västernorrlands län 91

Jönköpings län 88

Blekinge län 88

Östergötlands län 87

Kronobergs län 87

Kalmar län 86

Region Gotland 86

*Index (100) representerar den 
genomsnittlige svenskens shopping, och 
en högre eller lägre siffra visar om 
invånarna i länet handlat mer eller 
mindre per person

Län markerade i rosa har ökat 
näthandlandet i högre utsträckning än 
genomsnittsvensken sedan februari

“E-handeln har ökat mest i landets norra delar, 
och länen där invånarna vanligtvis handlar mest i 
Sverige har stått för den största ökningen och 
ytterligare ökat sin konsumtion inom näthandeln 
jämfört med genomsnittssvensken.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende



Klarnas shoppingindex
Sveriges 20 största kommuner

Snitt i Sverige (27/4 - 10/5) 100*

Stockholm 120

Göteborg 90

Malmö 85

Uppsala 93

Linköping 87

Örebro 91

Västerås 89

Helsingborg 89

Norrköping 87

Jönköping 86

Umeå 84

Lund 93

Borås 87

Huddinge 98

Eskilstuna 89

Nacka 138

Gävle 99

Halmstad 82

Sundsvall 88

Södertälje 86

*Index (100) representerar den 
genomsnittlige svenskens shopping, och 
en högre eller lägre siffra visar om 
invånarna i länet handlat mer eller 
mindre per person

Län och kommuner markerade i rosa har 
ökat näthandlandet i högre utsträckning 
än genomsnittsvensken sedan februari

“E-handeln har ökat mest på mindre orter sedan 
coronavirusets utbrott, samtidigt som många av 
storstäderna relativt sett har minskat sin andel 
av den totala näthandeln. Det kan delvis bero på 
att fler upptäcker och provar på näthandeln för 
första gången, men även på att färre 
landsortsbor vill ta sig in till städerna.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende



*Index (100) representerar den 
genomsnittlige svenskens 
shopping, och en högre eller 
lägre siffra visar om invånarna i 
länet handlat mer eller mindre 
per person

**Index inom parentes visar 
shoppingindex under februari 
månad

Klarnas shoppingindex

Snitt i Sverige (27/4 - 10/5) 100*

Södermanlands län Trosa 134 (91**)

Östergötlands län Valdemarsvik 120 (86**)

Södermanlands län Oxelösund 117 (89**)

Västerbottens län Norsjö 123 (98**)

Västerbottens län Bjurholm 126 (100**)

Västerbottens län Malå 131 (106**)

Dalarnas län Gagnef 123 (100**)

Östergötlands län Söderköping 132 (108**)

Norrbottens län Arjeplog 168 (142**)

Västerbottens län Robertsfors 114 (97**)

Stockholms län Vaxholm 145 (123**)

Västerbottens län Vännäs 94 (80**)

Västmanlands län Skinnskatteberg 134 (115**)

Västra Götalandsregionen Tjörn 103 (88**)

Gävleborgs län Nordanstig 91 (78**)

Stockholms län Värmdö 150 (129**)

Västerbottens län Sorsele 188 (162**)

Södermanlands län Flen 110 (95**)

Västerbottens län Vindeln 111 (97**)

Kalmar län Hultsfred 89 (77**)

Snitt i Sverige (27/4 - 10/5) 100*

Västerbottens län Sorsele 188

Värmlands län Storfors 179

Uppsala län Knivsta 169

Norrbottens län Arjeplog 168

Jönköpings län Aneby 168

Stockholms län Nykvarn 165

Stockholms län Danderyd 164

Norrbottens län Övertorneå 163

Södermanlands län Gnesta 161

Stockholms län Lidingö 160

Västra Götalandsregionen Lilla Edet 158

Jämtlands län Berg 155

Stockholms län Värmdö 150

Stockholms län Ekerö 147

Norrbottens län Pajala 146

Dalarnas län Leksand 145

Stockholms län Vaxholm 145

Örebro län Nora 144

Västra Götalandsregionen Essunga 144

Västra Götalandsregionen Bollebygd 143

Shoppingtoppen i Sverige Sveriges shoppingraketer



“Om man generaliserar kan e-handeln 
under mars och april månad delas upp i 
tre tydliga faser.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



2-15 mars 16-29 mars 30 mars-12 april 13-26 april

Coronavirusets påverkan 
på svensk e-handel under 
våren 2020

Bunkringsfasen

Mest populära varukategorier
● Mat & dryck
● Hälsa och skönhet
● Biltillbehör

Underhållnings- & aktivitetsfasen

Mest populära varukategorier
● Biltillbehör
● Underhållning
● Barnprodukter

Mest populära varukategorier
● Hem & trädgård
● Underhållning
● Erotiska produkter

Anpassningsfasen

Mest populära varukategorier
● Mode
● Sport & fritid
● Smycken & accessoarer

“E-handelsvåren är tydligt uppdelad i tre 
faser, den första inföll när många hushåll 
började bunkra mat- och apoteksvaror i 
början av mars månad. Den andra i mitten av 
mars, när de flesta svenskar började 
spendera mer tid hemma och behovet av 
underhållning och produkter till hemmet 
ökade som en följd av detta. Och den tredje i 
slutet av april och starten av maj, när 
konsumtionsmönstren börjar återgå mer till 
tillståndet innan coronavirusets utbrott.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

27 april-10 maj

Mest populära varukategorier
● Underhållning
● Smycken & accessoarer
● Erotiska produkter

Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet jämfört med föregående tvåveckorsperiod



2-15 mars 16-29 mars 30 mars-12 april 13-26 april

Coronavirusets påverkan 
på svensk e-handel under 
våren 2020

Bunkringsfasen

Män
● Mat & dryck
● Hälsa och skönhet
● Biltillbehör

Kvinnor
● Mat & dryck
● Biltillbehör
● Hälsa och skönhet

Underhållnings- & aktivitetsfasen

Män
● Biltillbehör
● Underhållning
● Hem & trädgård

Kvinnor
● Biltillbehör 
● Underhållning
● Barnprodukter

Män
● Hem & trädgård
● Barnprodukter
● Sport & fritid
Kvinnor
● Hem & trädgård
● Erotiska produkter
● Mat & dryck

Anpassningsfasen

Män
● Hem & trädgård
● Sport & fritid
● Mode
Kvinnor
● Mode
● Mat & dryck
● Sport & fritid

“Det var många som passade på att bunkra 
upp ordentligt med livsmedel i början av mars, 
och en del svenska hushåll har förmodligen 
oproportionerliga mängder konservburkar 
och toalettpapper hemma idag. Och även om 
både män och kvinnor spenderade mer 
pengar än vanligt på nätmat i början av mars 
så talar statistiken för att det är kvinnor som 
står för många hushålls gemensamma 
vardagsinköp.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

27 april-10 maj

Män
● Smycken & accessoarer
● Erotiska produkter
● Hem & trädgård
Kvinnor
● Smycken & accessoarer
● Underhållning
● Barnprodukter

Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet jämfört med föregående tvåveckorsperiod



2-15 mars 16-29 mars 30 mars-12 april 13-26 april

Coronavirusets påverkan 
på svensk e-handel under 
våren 2020

Bunkringsfasen

18-35
● Mat & dryck
● Biltillbehör
● Hälsa och skönhet

36-45
● Mat & dryck
● Hälsa och skönhet
● Biltillbehör

56+
● Mat & dryck
● Hälsa och skönhet
● Biltillbehör

Underhållnings- & aktivitetsfasen

18-35
● Underhållning
● Biltillbehör
● Barnprodukter

36-45
● Biltillbehör
● Barnprodukter
● Hem & trädgård

56+
● Mat & dryck
● Biltillbehör
● Underhållning

18-35
● Hem & trädgård
● Erotiska produkter
● Hälsa & skönhet

36-45
● Hem & trädgård
● Erotiska produkter
● Barnprodukter

56+
● Mat & dryck
● Hem & trädgård
● Mode

Anpassningsfasen

18-35
● Mat & dryck
● Mode
● Sport & fritid

36-45
● Mode
● Sport & fritid
● Mat & dryck

56+
● Sport & fritid
● Mode
● Hem & trädgård

“Konsumtionsmönstren under våren skiljer sig 
åt mellan olika åldersgrupper. Det är 
framförallt de äldre som sticker ut i 
avseendet kraftigt ökade vardagsinköp, men 
även yngre konsumenter med sitt kraftigt 
ökade intresse för underhållning omedelbart 
efter att restriktionerna infördes i mitten av 
mars.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

27 april-10 maj

18-35
● Barnprodukter
● Smycken & accessoarer
● Underhållning

36-45
● Smycken & accessoarer
● Erotiska produkter
● Hem & trädgård

56+
● Smycken & accessoarer
● Barnprodukter
● Hem & trädgård

Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet jämfört med föregående tvåveckorsperiod



“Svenskarna verkar shoppa mer på 
arbetstid när de jobbar hemifrån, 
framförallt under lunchtimmen på 
hemmakontoret.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



En genomsnittlig 
shoppingdag på nätet

Index 
100*

1-29 februari 30 mars - 12 april

*Index (100) representerar försäljningsvolymen under den genomsnittliga timmen på dygnet, och en högre eller lägre siffra visar om det 
handlades för mer eller mindre under den timmen. Trendlinjen visar när det var som mest populärt att handla under respektive tidsperiod.

“Efter coronavirusets utbrott var trenden varit 
tydlig. En allt större andel av svenskarnas 
nätköp under slutet av mars och starten av 
april började genomföras under dagtid och 
gärna runt klockan tolv, istället för kvällstid och 
runt klockan nio, som vanligtvis är den mest 
populära tiden att handla på. Mot slutet av 
april vände trenden igen, med fler köp på 
kvällstid.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende



Silversurfarna*
och den svenska 
e-handeln

*Silversurfare (silversurfers) är en term som frekvent används, 
framförallt i engelskspråkiga länder, för att beskriva personer som 
är äldre än 50 år och spenderar mycket av sin tid online.



“Coronaviruset accelererade trenden 
med att äldre tar en större andel av 
nätköpen motsvarande närmare två års 
tillväxt på ett par månader.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



• Konsumenter som är 56 år eller äldre handlar allt mer online, och är den 
snabbast växande kundgruppen jämfört med andra åldersgrupper.

• Står idag för 20,1% av den svenska e-handeln.

• Åldersgruppen står idag för 20,1% av e-handeln. De har ökat sin andel från 
18,3% sedan februari 2020, från 17,2% sedan februari 2019, och från 16,6% 
sedan februari 2018. Effekten av corona accelererade trenden med att äldre 
tar en större andel av nätköpen motsvarande närmare två år av utveckling.

• Den stora ökningen sedan februari kommer framförallt till följd av kraftigt 
ökade vardagsinköp av mat- och apoteksvaror.

+10%
ökad andel av den 

totala svenska 
e-handeln sedan 
coronavirusets 

utbrott.

20,1%
av alla köp inom svensk e-handel 

utförs av personer 56 år eller 
äldre.

+134%
ökad andel inköp av 

färdigmat och matvaror 
online sedan 

coronavirusets utbrott.

“Coronavirusets utbrott har lett till att många äldre provar på nätshopping för första 
gången. Först och främst för nödvändiga vardagsinköp som mat- och apoteksvaror, 
men även för sällanköp. Möjligheten att kunna sköta vardagsbestyren på nätet har 
varit viktigare än någonsin för många äldre under den senaste tiden.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende.

Silversurfarna: den snabbast 
växande kundgruppen inom 
svensk ehandel



Innan Coronaviruset (februari) Efter Coronaviruset (mars och april)

Färdigmat och 
matvaror på nätet

Nätapotek

Färdigmat och 
matvaror på nätet

Nätapotek

18-35
38,4%

36-55
48,8%

56+
12,8%

18-35
27,6%

36-55
42,4%

56+
30%

+134%

18-35
29,4%

36-55
43,2%

56+
27,4%

18-35
27,7%

36-55
40,6%

56+
31,8%

+16%



Silversurfarna: den potentiellt 
största framtida kundgruppen 
inom svensk ehandel
• Statistik från SCB visar att antalet svenska invånare äldre än 55 år utgör 38% av 

totalen, jämfört med 18-55-åringar. Motsvarande siffror för svensk e-handel är ungefär 
hälften så stor (20,1%).

• Varukategorier med större andel av plånboken bland åldersgruppen 56+ än yngre: 
Hem & trädgård, Hälsa & skönhet, Mat & dryck, Underhållning

• Varukategorier där silversurfarnas andel av köpen ökat mest de senaste fem åren: 
Hälsa & skönhet (+67%), Mode (+57%), Sport & fritid (+38%), Smycken & accessoarer 
(+37%), Erotiska produkter (+33%)

• Använder datorer (57%) och surfplattor (8%) i högre utsträckning än vad yngre gör, 
och bara en tredjedel av köpen genomförs från mobiltelefoner (35%). Bland yngre 
konsumenter är det omvända förhållandet att mobilköpen är i majoritet (57%)

Andel invånare i Sverige 
(statistik från SCB)

Andel av ehandelsköpen
(statistik från Klarna)

18-35
29%

36-55
33%

56+
38%

18-35
33,5%

36-55
46,4%

56+
20,1%

38%

20,1%
“Coronavirusets utbrott har lett till att många äldre provar på nätshopping för första 
gången. Först och främst för nödvändiga vardagsinköp som mat- och apoteks-varor, 
men även för sällanköp. Många äldre som nu upptäcker fördelarna med e-handeln 
kommer att fortsätta shoppa på nätet i högre utsträckning i framtiden. ”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende.



“Många äldre som nu upptäcker 
fördelarna med e-handeln kommer att 
fortsätta shoppa på nätet i högre 
utsträckning i framtiden.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende





That’s it!
Det var allt för den här gången.
Frågor eller funderingar?
Hör gärna av dig till oss på 
press@klarna.com


