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Idag kan allt handlas på nätet.
et
Varannan svensk handlar minst en gång i månaden
n
och nio av tio barnfamiljer har någon gång handlat på
Blocket.
Och det finns inget som tyder på att näthandeln mattas
av. Tvärtom – bara under 2011 har handeln ökat med
ed närmare 20 procent. I det här numret av Logistikmagasinet
asinet
tar vi ett grepp på e-handelsutvecklingen.
Av Mats Fahlgren

E-handeln går mot ständigt nya rekord
Matkassar, möbler och musik. Men mest av allt
böcker, kläder och hemelektronik. Svenskarna
shoppade på nätet för 24 miljarder kronor förra
året. I år väntas det bli 28 miljarder. Och mest
handlar vi på måndag förmiddag.
– Historiskt har vi sett en ökning i näthandeln på måndag
förmiddag, säger Malin Sundström, forskare i distanshandel vid högskolan i Borås.
– När man kommer till jobbet efter helgen är det lätt
att trycka in en del praktiska inköp när man ändå sitter
vid datorn.
Måndagsuppgången är generell, alltså inte kopplad
till vissa branscher. Fast när mobilerna nu gör entré i näthandeln kanske det köpmönstret försvinner.
– Jag misstänker att det inte blir lika tydligt längre.
Mobilen har man ju med sig hela tiden och kan handla
när som helst, säger Malin Sundström.
Näthandeln förlänger inte bara shoppinghelgen in i
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arbetsveckan. Den gör också att
julhandeln numera börjar i mitten
av oktober. Då ökar mängden ”julsökningar” på Google och näthandlarna ser en ökad aktivitet.
– Ett av våra medlemsföretag
säger att julhandeln startar 17
oktober. Då börjar kunderna söka
på julrelaterade ord, presenter och
klappar, säger Linda Hedström,
e-handelsansvarig på Svensk Handel.

Tror på ökning. Linda
Hedström, e-handelsansvarig, Svensk Handel.

Den svenska e-handelns historia startade runt 1996. Ginza,
Dustin och Ad Libris var bland de första att följa i spåren
på Amazon.com, boksajten som blev världens första
stora e-handelssuccé.
Även om e-handeln idag växer mycket snabbare än övrig handel i Sverige, är den fortfarande relativt liten. År

2003 stod den för 1,2 procent av den totala detaljhandeln.
2010 hade andelen vuxit till 4,6 procent.
– Det går sakta men säkert uppåt. Jag tror att vi kommer att se en dubbling upp till tio procent inom fem år,
säger Linda Hedström.
I början var det böcker, tidningar och musik som såldes
mest. Platta paket, lätta att skicka. Nu har musiken åkt
ner på grund av Spotify, fildelning och annat, medan
hemelektronik och kläder åkt upp i toppen.
– Kläder låg inte i topp i början, men har alltid funnits
med ganska högt, med den gamla postorderhandeln i ryggen, säger Linda Hedström.
– Idag kan allt säljas och köpas på nätet. Och de flesta
stora branscher finns med på nätet.

Hälften av svenskarna handlar på nätet minst en gång i
månaden. Oftast alltså böcker, skor, kläder och hemelektronik. Men matkassarna, med färdiga ingredienser och
recept, har kommit snabbt och omsätter nu en halv mil-

Linda Hedström, Svensk Handel:

»Det går sakta men säkert uppåt.
Jag tror vi kommer att se en dubbling
upp till tio procent inom fem år.«
jard kronor, enligt Svensk Handel. För tio år sedan gick
det inte alls.
– Då skulle det vara billigt att handla på nätet, absolut
inte dyrare än i butiken. Många företag som försökte då
var för tidigt ute. Dels var konsumenterna inte redo och
dels hade man inte löst lönsamheten och logistiken, säger Linda Hedström.
E-handelsexperten och konsulten Urban Lindstedt
håller med och kallar matkassarna ett exempel på en konsumentdriven utveckling, tvärtemot hur det var i slutet >
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> av 90-talet, då många nätbutiker drevs fram av entreprenörer och riskkapitalister.
– Alla livsmedelskedjorna hade e-handelsprojekt runt
år 2000 som lades ner och därför är de nu ovilliga att
satsa igen. Nu är det konsumenterna som driver på och
vill köpa mat på nätet.
– Det spännande är att detta började fungera när man
gjorde om erbjudandet från ren varuleverans till en hel
tjänst. Då blir det också lättare att ta betalt, konstaterar
Urban Lindstedt.

Mest påverkan på de fysiska butikerna har näthandeln
haft för böcker, musik och resor.
– I resebranschen går 70 procent av alla affärer via nä-

tet. Där har man i princip stängt ner butikerna. Ving hade
kanske 50 kontor, nu har de bara en handfull kvar, säger
Urban Lindstedt.
Inom bokbranschen går 25–30 procent av försäljningen nu via nätet.
– Många bokhandlare på mindre orter har försvunnit.
Det beror inte bara på näthandeln utan också på att böcker numera säljs på mackar, i mataffärer och andra ställen,
säger Urban Lindstedt.
Idag anser nio av tio konsumenter att det är säkert att
handla på nätet. En färsk rapport från EU:s konsumentnätverk ECC visar också att tryggheten i leveranserna blivit
bättre. Konsumenter i 29 länder fick provköpa 305 varor,
med resultatet att 94 procent levererades. En klar förbätt-

Urban Lindstedt, e-handelsexpert:

»Om 20 procent av besöken sker från
mobiler, bör man ha en sajt som är lätt
att navigera med dem också.«
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ring jämfört med 2003, då bara 66 procent levererades.
Och vi köper allt mer från utlandet – var tredje svensk
e-handlade på utländska sajter under det senaste året, för
totalt 1,25 miljarder kronor. Här ingår bland annat köpen
av öl, vin och sprit från utlandet.

– Fortfarande finns en rädsla för att handla på nätet. Men ju
mer folk handlar, desto mer kommer de över den. Och jag
tror faktiskt att fler konsumenter försöker lura näthandlarna än tvärtom, säger Urban Lindstedt.
Han påpekar att Sverige inte är bäst i Europa på e-handel trots vår höga IT-penetration.
– I England handlar man mest per capita, främst därför
att alla de stora detaljhandelskedjorna finns på nätet där.
Det känns mycket tryggare att handla i en stor kedjas nätbutik, då kan du alltid gå in i en butik i närheten om det
blir problem.
– I England har detaljhandelskedjorna sopat mattan
med de renodlade näthandlarna i kraft av sin storlek och
trovärdighet, säger Urban Lindstedt.
Han är förvånad över att många av de svenska klädjättarna inte har näthandel.
– Kläder är en tacksam nätprodukt. Det är lätt att

nischa in sig, koncentrera sig på vissa varumärken och
stilar och appellera till subgrupper. H&M och Lindex
har näthandel men inte andra stora kedjor som till
exempel Dressman och JC.
KappAhl har nyligen gått ut med att man nu satsar på e-handel, eftersom ”tiden är mogen”. Och
påpekar särskilt att e-handelskunderna kommer
att kunna byta varor i kedjans fysiska butiker.

Vad ser Urban Lindstedt mer i spåkulan? Jo, att
allt mer av e-handeln blir m-handel, alltså köp
via mobilen.
– Det har kommit väldigt starkt senaste
året, tack vare alla smartphones, och utgör
nu mellan fem och 15 procent av trafiken
till näthandlare, säger Urban Lindstedt.
– Mobilerna kommer väl
aldrig att stå för alla köp, men
om mer än 20 procent av besöken sker från mobiler, bör man ha
en sajt som är lätt att navigera
med dem också.

E-handel blir m-handel.
Köp via mobilen ökar
tack vare alla smartphones.
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Blocket – en vinstmaskin på export
På 15 år har Blocket blivit en svensk institution, en marknadsplats på nätet där allt går
att sälja. Nu har idén gått på export till 23 länder.
Text: Mats Fahlgren

»Vi har ökat
hela marknaden, inte
bara tagit över
större delen av
tidningarnas
radannonser.«
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Förra året annonserades varor för 212 miljarder kronor ut på Blocket. Hur mycket
av det som inte såldes är oklart. På
Blocket finns ju även företag som bjuder ut lägenheter, husvagnar och nya
bilar. Men enligt företagets mätningar
säljs 25 procent av det som privatpersoner lägger ut inom ett dygn och 60
procent säljs inom en vecka.
Hela 80 procent av affärerna på
Blocket görs upp sedan köpare och
säljare träffats.
– Fast stora volymer sker på
distans, en marknad som kommer
att öka i takt med bättre lösningar
för betalning och transporter som
gör det säkrare och enklare att
handla, säger Martin Frey.
Säker betalning i mobilen är
en stor framtidsfråga. Redan nu
kommer 20 procent av besöken
på Blocket från mobiltelefoner.
En del experter spår att näthandeln på sikt
går in hos de sociala medierna, där det ska finnas massor
kterna
av nätbutiker. Vi ska alltså sköta de sociala kontakterna
och shoppa på samma ställe.
Första av svenska företag att sälja på Facebook var
Pocketshop, i maj i år.
– Det var mest som en kul marknadsföringsgrej. Och
vår hemsida var så gammal och behövde göras om, säger
Emma Danielsson, marknadsförare på Pocketshop.
Någon större fart på nätförsäljningen är det inte.
– Hela vår näthandel omsätter lika mycket på en månad som en av våra större butiker på en dag, säger Emma
Danielsson.

.se

Martin Frey, VD, Blocket:

är bättre för miljön än att köpa nytt och att
det blivit mer socialt accepterat.
– Vi har alltså ökat hela den marknaden,
inte bara tagit över större delen av tidningarnas radannonser, säger Martin Frey.

Blocket finns också på Facebook, men enbart som
ett forum för användarna. Där sker inget köp och sälj.
Och Martin Frey tror att det kommer att förbli så.
– Blocket har bättre sök- och filtreringsmöjligheter
och en struktur som lämpar sig bättre för köp och sälj
än till exempel Facebook, säger Martin Frey.
Men Blocket ska utvecklas på andra sätt och pengar
finns. Förra årets omsättning på 558 miljoner gav en
smått fantastisk vinst på 250 miljoner kronor.

– Det är vi
glada för. Det gör ju att vi
kan satsa vidare och utveckla våra produkter. Vi har även lanserat Blocket-konceptet i 23 länder
utanför Sverige, säger Martin Frey.
Ett av länderna är Malaysia, där en storsäljare är
blodiglar (!) som används mot många krämpor och
sjukdomar.
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Blocket startade som en skånsk prylmarknad i Fjälkinge
1996 och blev nationell 1997. Först var annonserna gratis
men 2001 började man ta betalt. År 2003 köptes Blocket
av norska mediekoncernen Schibsted som äger bland
andra Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Då var omsättningen under 100 miljoner. Förra året var den uppe i
558 miljoner.
– Ja, det har exploderat, konstaterar Blockets VD Martin Frey.
Bilar är den klart största kategorin på Blocket men
möbler och heminredning är också stort. Några större
förändringar i köpmönstren går inte att se.
– CD-skivor, LP och dataspel har minskat, annars ser
det ut som det alltid gjort, fast i större skala: Allt som kan
köpas nytt kan också köpas begagnat på Blocket, säger
Martin Frey.
Blockets enkäter till kunderna visar att de näthandlar
med begagnade prylar mer idag än tidigare. De främsta
skälen är att det är enkelt och öppet dygnet runt, att det
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”Blocketpaketet” gör affären säker
Blocketpaketet
fungerar så att säljaren skickar varan
via DB Schenker
Privpak. Köparen
betalar när paketet
hämtas ut hos
ombudet och har
sedan 24 timmar
på sig att godLovar trygga köp.
känna varan innan Tina Rundström, VD för
pengarna förs över DB Schenker Privpak.
till säljaren.
– Det här är en unik tjänst som ingen
annan transportör i Sverige erbjuder i
dagsläget. Det är roligt att vara med att utveckla en tryggare handel mellan köpare
och säljare på nätet – en fråga som jag vet

Nu behöver ingen som köper eller
säljer på Blocket vara rädd för att
bli blåst. DB Schenker Privpak har
tillsammans med Blocket tagit fram
Blocketpaketet, en kombinerad
frakt- och betalningslösning som
garanterar att säljaren får betalt och
köparen får sin vara.
– Tryggare kan det inte bli, säger
Tina Rundström, VD för DB Schenker
Privpak.
Av de miljontals affärer som genomförs på
Blocket mellan privatpersoner varje år
sker 20 procent på distans. Det innebär att
sakerna skickas som paket från säljare till
köpare.

att Blocket jobbar hårt med, säger Tina
Rundström.
Begagnatmarknaden har vuxit kraftigt
de senaste åren. Sedan 2006 har antalet
annonser på Blocket ökat med 78 procent.
I dag har sju av tio svenskar köpt eller sålt
någonting på Blocket och bland barnfamiljer är siffran ännu högre – nio av tio har
handlat på Blocket.
– De allra flesta av våra köpare och säljare är nöjda med sina affärer och vi arbetar
ständigt med att minimera risken för missförstånd och lurendrejerier. Därför är vi
jätteglada att kunna presentera Blocketpaketet där vi kan garantera att säljaren får
betalt och att köparen får sin vara, säger
Thomas Bäcker, kundsäkerhetsansvarig
på Blocket.
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Sett till omsättning och lokalisering är koncentrationen stor. Cirka 100 företag står
för 95 procent av omsättningen. Och 39
procent av företagen finns i tio storstadskommuner.
– Jag hade nog trott att man skulle
kunna se e-handelskluster. Men det enda
riktigt tydliga centrat är Borås, med sina
30 | LOGISTIKMAGASINET 4-2011

Hon påpekar att det till exempel är billigare
att skicka ett paket från Tyskland till Sverige än från Sverige till Tyskland. Orsaken
är att Tyskland har fler företag och mer
e-handel, vilket ger en helt annan prisnivå
än i Sverige.
– Och finns man då i Jämtland gäller det

* Omsättningsmässigt har Borås större andel
av marknaden tack vare företagens storlek.
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Vanligast köpa
från företag
■ Köp mellan privatpersoner
(C2C) omsätter cirka 7,6 miljarder kronor per år.
Källa: Posten
■ Den totala e-handeln, alltså
även mellan företag (B2B)
räknas vara 20 procent av företagens omsättning och når den
svindlande summan av 1 000
miljarder.
Källa: Svensk Handel

■ Av 4500 registrerade e-handelsföretag finns 39 procent i tio kommuner:
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E-handelns storlek, baserat på enkäter till konsumenter.
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E-handel i Sverige

■ Vanligaste skälen för
att handla på nätet:

Källa: DIBS e-handelsindex 2011
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■ Ungefär dubbelt så stor andel av de svenska konsumenterna
har handlat med mobil jämfört med brittiska, franska och
tyska konsumenter. De enda i Europa som handlar mer med
mobilerna än svenskarna är – polackerna.

93

verkligen att logistiken hänger med för att
inte konkurrensnackdelen ska bli för stor.

Stockholm: 652
Göteborg: 341
Malmö:
222
Uppsala:
110
Helsingborg: 88

■ Hela 20 procent av de svenska e-handlarna planerar att snart lansera
e-handel via mobiler, så kallad m-handel.

100

Superstudio/Borås Stad

traditioner från postordern, säger Linda
Hedström.
Kalmar har dock gått ut och förklarat sig
som e-handelsvänlig kommun och i Jämtland finns många företag med stora e-handelsplaner, även för avlägsna marknader.
– Så om några år kanske vi kan få se sådana kluster. Men om vi ska sälja mycket
ute i Europa gäller det att vi hänger med i
logistiken, säger Linda Hedström.

■ E-handeln i Sverige ökade med 17 procent från 2010 till 2011.
I hela Europa ökade den med 11 procent.
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Dreamstime, blocket.se

I Sverige finns 4 500 företag registrerade
i kategorin ”Postorderhandel och detaljhandel på Internet.” Men alla är inte med
där och uppskattningsvis finns ytterligare
mellan 5 000 och 6 000.
– Ganska få av dem är stora, och många
är hobbyverksamheter, säger Linda
Hedström, e-handelsansvarig på Svensk
Handel.
– Kanske provar man e-handel som ett
test innan man kör igång på riktigt. Eller
också har man en fysisk butik och lägger
till en e-handel som ett skyltfönster för att
hitta nya marknader.

■ Den genomsnittlige svensken e-handlar för drygt 12 000 kronor per år.

556
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Störst på
e-handel. Borås
tradition av
modeindustri
och postorder
gör att Sveriges
hittills enda
e-handelskluster
finns här.

Text: Mats Fahlgren
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Borås Sveriges hittills enda egentliga e-handelscentrum
Uppemot 10 000 svenska företag
sysslar med e-handel. Några är storföretag men de flesta hobbyhandel.
Och de finns i storstäderna.
Drömmen om e-handelskluster
som ger jobb i glesbygd har inte blivit verklighet – ännu.

Så mycket handlar Europa på nätet

■ Privatpersoners köp från företag inklusive resor, (B2C) omsätter cirka 77 miljarder kronor
Källa: DIBS e-handelsindex 2011
per år.
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Allting går
att sälja…
■ Den här hemsidan listar de mest
udda annonserna på Blocket, som
motordrivna soffor, gasoldrivna
TV-apparater, skottkärror för
enarmade och racersvanar från
Gröna Lund. www.bestofblocket.se

Blockets omsättning
i miljoner kronor:
2004 : 101
2005 : 157
2006 : 240
2007 : 325

2008 : 409
2009 : 489
2010 : 558
Källa: Blocket

■ Antalet mobilbetalningar i världen ökar nu i snabb takt. Om
nuvarande utveckling håller i
sig, har de passerat kortbetalningarna om tio år. Antalet betalningar med mobiler var 4,6
miljarder år 2010 och förutspås
växa till 15,3 miljarder 2013.
Källa: Dagens Handel refererar
World Payments Report 2011

Storstadskvinnor
gillar böcker
■ Adlibris genomsnittskund:
■ 37 år.
■ Cirka 64 procent är kvinnor.
■ Bor i Stockholm.
■ Köper i genomsnitt 5 böcker
per år.
■ De 1 000 mest säljande titlarna
står för 22 procent av försäljningen. Resterande 8 miljoner
titlar står för 78 procent.

1996 förekom ordet e-handel två gånger i svenska tidningar. 2010 nämndes det 1 110 gånger.

Källa: Mediearkivet
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