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omkring hälften av transaktionerna 
inom svensk e-handel.



Förord

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

Det har varit en speciell vår och sommar, och det är nog väldigt många som 
känner igen sig i att ha spenderat mer tid nära hemmet, både under 
arbetstid och semester.

Med anledning av detta har vi tittat närmare på hur svenskarnas 
shoppingvanor har påverkats, och vi vill med denna rapport dela med oss 
av våra spaningar från sommarmånaderna.

Vi kan se stora skillnader mellan vad svenskarna handlat under juni och juli 
jämfört med årets fem första månader, och att varukategorierna prioriterats 
annorlunda längs vårt avlånga land.

Det är även tydligt att mobilanvändningen ökat under sommaren och att 
skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat. Samtidigt har 
shoppingmönstret förändrats när det kommer till vilka tider och dagar 
svenskarna helst handlar på.

Med detta sagt önskar jag dig välkommen till Klarnas e-handelspuls för 
sommaren 2020.

Trevlig läsning!



“Försäljningen från svenska e-handlare 
har fortsatt gå bra under sommaren 
efter vårens kraftiga ökningar under 
coronapandemin.”

–Joakim Lundberg, Sverigechef Klarna



Index 
100*

2019 2020

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

“Försäljningen från svenska 
e-handlare har fortsatt gå bra under 
sommaren efter vårens kraftiga 
ökningar under coronapandemin. 
Omsättningen har varit något lägre 
under sommarmånaderna vilket följer 
trenden från tidigare år då den ökat 
igen under augusti månad. Många 
handlare arbetar med att fortsätta 
utveckla sitt digitala erbjudande och 
den förbättrade kundupplevelsen gör 
det mer attraktivt för konsumenter att 
fortsätta handla på nätet oberoende 
pandemins påverkan under hösten.”

Joakim Lundberg,
Sverigechef Klarna
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“E-handeln spelar en allt viktigare roll 
som komplement för konsumenter som 
vill undvika trängsel i fysiska butiker.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



Klarnas shoppingindex
Sveriges län

Snitt i Sverige (1/6 - 31/7 2020) 100*

Stockholms län 117

Jämtlands län 107

Uppsala län 104

Region Gotland 104

Norrbottens län 100

Södermanlands län 100

Region Halland 100

Dalarnas län 97

Västmanlands län 97

Gävleborgs län 96

Region Skåne 95

Västra Götalandsregionen 94

Östergötlands län 93

Värmlands län 93

Örebro län 92

Kalmar län 91

Blekinge län 91

Västernorrlands län 90

Jönköpings län 89

Västerbottens län 88

Kronobergs län 88

*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 handlat mer 
per person än genomsnittssvensken 
under sommarmånaderna

“Att stockholmarna har handlat mest per person 
under sommarmånaderna kan bero på att många 
e-handlare optimerar sina leveranser för 
Stockholmsområdet. Möjligheten att få snabba 
leveranser, ofta inom en dag, gör e-handeln till 
ett attraktivt komplement för konsumenter som 
vill undvika trängsel i fysiska butiker.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende



Klarnas shoppingindex
Sveriges 20 största kommuner

Snitt i Sverige (1/6 - 31/7 2020) 100*

Stockholm 112

Göteborg 89

Malmö 85

Uppsala 92

Linköping 91

Örebro 88

Västerås 91

Helsingborg 91

Norrköping 88

Jönköping 87

Umeå 79

Lund 93

Borås 88

Huddinge 96

Eskilstuna 90

Nacka 126

Gävle 95

Halmstad 87

Sundsvall 87

Södertälje 87

*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 
handlat mer per person än 
genomsnittssvensken under 
sommarmånaderna

“Det är tydligt att e-handeln har en mindre 
framträdande roll bland landets folktätaste 
kommuner jämfört med vad den har i mindre 
orter. Statistiken tyder på att konsumenter i de 
största tätorterna prioriterar fysiska butiker i 
högre utsträckning. Med undantag för 
Stockholmsområdet, där många butiker har 
bättre förutsättningar för snabba leveranser.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende



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

**Index (100) representerar hur 
mycket mer 
genomsnittssvensken shoppat 
per person under 2020 jämfört 
med 2019, och en högre eller 
lägre siffra visar om invånarna i 
kommunen handlat mer eller 
mindre per person

Klarnas shoppingindex

Snitt i Sverige (1/6 - 31/7) 100**

Östergötlands län Boxholm 485

Östergötlands län Ydre 407

Östergötlands län Mjölby 213

Dalarnas län Säter 162

Kalmar län Högsby 162

Östergötlands län Motala 152

Stockholms län Värmdö 146

Stockholms län Österåker 141

Östergötlands län Valdemarsvik 138

Stockholms län Vaxholm 137

Stockholms län Täby 137

Region Skåne Båstad 137

Stockholms län Danderyd 134

Östergötlands län Linköping 133

Region Skåne Staffanstorp 133

Stockholms län Sollentuna 132

Södermanlands län Trosa 132

Stockholms län Vallentuna 130

Stockholms län Ekerö 129

Värmlands län Forshaga 128

Snitt i Sverige (1/6 - 31/7) 100*

Västerbottens län Sorsele 186

Jönköpings län Aneby 179

Värmlands län Storfors 171

Uppsala län Knivsta 166

Östergötlands län Boxholm 165

Norrbottens län Övertorneå 165

Stockholms län Nykvarn 163

Jämtlands län Berg 162

Region Skåne Båstad 159

Södermanlands län Gnesta 159

Stockholms län Värmdö 155

Norrbottens län Arjeplog 155

Västra Götalandsregionen Lilla Edet 153

Norrbottens län Jokkmokk 152

Dalarnas län Leksand 152

Norrbottens län Pajala 151

Jämtlands län Bräcke 147

Stockholms län Vaxholm 145

Västra Götalandsregionen Bollebygd 144

Västra Götalandsregionen Sotenäs 142

Kommuner på shoppingtoppen i Sverige Kommuner där e-handeln ökat mest



Svenskarnas
shoppingvanor
under sommaren



“Svenskarnas shoppingvanor under 
sommarmånaderna har påverkats av att 
fler semestrar på hemmaplan samtidigt 
som många kunnat använda 
semesterkassan under ledigheten.”

–Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende



• Förmiddagarna har blivit en lika populär tid att handla på som kvällar under 
sommarmånaderna. Samtidigt handlas det mer under sena nätter, tidiga 
morgnar och förmiddagar (mellan klockan 03.00 och 14.00).

• Fler handlar under veckodagarna, och andelen köp minskar under helgerna.

• Andelen köp från mobiltelefoner ökar under sommaren (+10%).

• Andelen köp från konsumenter äldre än 55 år fortsätter att öka (+3% jämfört 
med årets fem första månader och +10% jämfört med januari).

• Andelen köp från män har ökat något (+3%) jämfört med kvinnor. Män stod för 
43% av köpen under juli månad. 

• Snittordervärdet för köp har ökat något (+3%).

+10%
Högre andel av köp 
från mobiltelefoner.

03.00-
14.00

Det har blivit mer populärt att 
handla under sena nätter och 

tidig morgon.

+10%
Högre andel köp från 

konsumenter äldre än 55 
år jämfört med januari.

“Att färre reser utanför landets gränser och istället semestrar hemma har inneburit 
att resebudgeten blivit tillgänglig på hemmaplan. Många har ändå kunnat använda 
semesterkassan under ledigheten och det har påverkat svenskarnas shoppingvanor 
under sommarmånaderna.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende.

Svensk e-handel under 
sommarmånaderna



Varukategorierna som ökat 
mest under sommaren*

Juni

Varukategorierna som ökat mest
● Smycken & accessoarer
● Hem & trädgård
● Kläder och skor
● Underhållning
● Sport & Fritid

“Jämfört med årets första fem månader är 
det tydligt att köp av smycken och 
accessoarer som klockor, väskor och 
solglasögon har ökat under 
sommarmånaderna. Med tanke på att många 
svenskar troligen kunnat röra sig med pengar 
som annars hade använts på resor är det 
kanske inte så konstigt att fler passar på att 
unna sig något för att pigga upp tillvaron lite. 
Det kan också vara orsaken till att 
försäljningen av erotiska produkter fick ett 
rejält uppsving under juli månad.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

Juli

Varukategorierna som ökat mest
● Erotiska produkter
● Smycken & accessoarer
● Sport & Fritid
● Hem & trädgård
● Underhållning

* Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet en genomsnittlig dag jämfört med årets fem första månader

Erotiska produkter - Diversifierade erotiska produkter som sexleksaker, oljor och erotiska kläder, Hem & trädgård - Diversifierade hemprodukter som möbler, växter och 
blommor, köksredskap och verktyg, Mode - Diversifierade modeprodukter som kläder och skor för vuxna och unga vuxna, Smycken & accessoarer - Diversifierade 
accessoarer som klockor, solglasögon, väskor och plånböcker, Sport & Fritid - Diversifierade fritidsprodukter som hobby-, sport- och friluftsutrustning, Underhållning - 
Diversifierade underhållningsprodukter som böcker, film, tv, och musik



Varukategorierna som ökat 
mest under sommaren*
(kön)

Juni

Män
● Smycken & accessoarer
● Hem & trädgård
● Sport & Fritid

Kvinnor
● Smycken & accessoarer
● Kläder och skor
● Mat & dryck

“Under sommarmånaderna är de tydligaste 
skillnaderna mellan könen att män har 
prioriterat köp av sport och fritidsutrustning 
medan kvinnor istället har ökat köpen av 
kläder och skor samt elektronik. Det de 
annars har gemensamt är att smycken och 
accessoarer samt erotiska produkter har 
stått högt i kurs.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

Juli

Män
● Erotiska produkter
● Sport & Fritid
● Underhållning

Kvinnor
● Erotiska produkter
● Smycken & accessoarer
● Elektronik

* Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet en genomsnittlig dag jämfört med årets fem första månader

Barnprodukter - Diversifierade barnprodukter som barnsängar, kläder, vård och leksaker, Elektroniska produkter - Diversifierade elektroniska produkter som hem- och 
kökselektronik, mobiltelefoner och tillbehör, Erotiska produkter - Diversifierade erotiska produkter som sexleksaker, oljor och erotiska kläder, Hem & trädgård - 
Diversifierade hemprodukter som möbler, växter och blommor, köksredskap och verktyg, Mat & dryck - Diversifierade dagligvaror som mat och dryck, Mode - Diversifierade 
modeprodukter som kläder och skor för vuxna och unga vuxna, Smycken & accessoarer - Diversifierade accessoarer som klockor, solglasögon, väskor och plånböcker, 
Sport & Fritid - Diversifierade fritidsprodukter som hobby-, sport- och friluftsutrustning, Underhållning - Diversifierade produkter som Böcker, film, tv, och musik



Varukategorierna som ökat 
mest under sommaren*
(åldersgrupper)

Juni

18-35
● Smycken & accessoarer
● Kläder och skor
● Hem & trädgård

36-45
● Smycken & accessoarer
● Hem & trädgård
● Underhållning

56+
● Mat & dryck
● Hem & trädgård
● Smycken & accessoarer

“Vi har under våren och sommaren sett en 
explosionsartad ökning när det kommer till 
köp av matvaror på nätet av de som är 70 år 
eller äldre. Samtidigt fortsätter även 
sällanköp på nätet att öka från äldre 
konsumenter. Det är tydligt att e-handeln 
utgör ett viktigt komplement till fysiska 
butiker, och det medför sannolikt att många 
som nu upptäcker e-handeln kommer att 
fortsätta handla på nätet framöver.”

Viveka Söderbäck,
Klarnas expert på konsumentbeteende

Juli

18-35
● Erotiska produkter
● Sport & fritid
● Smycken & accessoarer

36-45
● Erotiska produkter
● Smycken & accessoarer
● Underhållning

56+
● Mat & dryck
● Erotiska produkter
● Smycken & accessoarer

* Varukategorierna visar vad som var mest populärt att handla på nätet en genomsnittlig dag jämfört med årets fem första månader



*Alla köp inom länen har jämförts med 
genomsnittsvensken, och listan visar den 
varukategori som i högsta grad tagit en 
större andel av plånbok i förhållande till 
hur genomsnittssvenskens shopping har 
sett ut. Statistiken visar köp under juni 
och juli månad.

Blekinge län Hem & trädgård

Dalarnas län Sport & Fritid

Gävleborgs län Sport & Fritid

Jämtlands län Sport & Fritid

Jönköping Kläder och skor

Kalmar län Hem & trädgård

Kronobergs län Hem & trädgård

Norrbottens län Sport & Fritid

Region Gotland Hem & trädgård

Region Halland Hem & trädgård

Region Skåne Kläder och skor

Stockholms län Kläder och skor

Södermanlands län Hem & trädgård

Uppsala län Underhållning

Värmlands län Bildelar & tillbehör

Västerbottens län Sport & Fritid

Västernorrlands län Bildelar & tillbehör

Västmanlands län Underhållning

Västra Götalandsregionen Kläder och skor

Örebro län Bildelar & tillbehör

Östergötlands län Sport & Fritid

Varukategorierna som 
länen prioriterar högre*

“Under sommarmånaderna har det varit 
tydligt att mode har stått högt i kurs i de 
folktätaste länen, runt storstäderna Göteborg, 
Malmö och Stockholm. Samtidigt har det 
främst handlats utrustning till bilen, hemmet 
och trädgård i många delar av landet. Sport 
och fritidsutrustning har varit mest populärt i 
län med många naturattraktioner, exempelvis 
fjällvandring i landets norra delar.”

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


