
RYNEK E-COMMERCE
W SZWECJI



 

POPULACJA

POPULACJA SZWECJI:

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym opisem rynku e-
commerce przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Tym razem opisujemy rynek e-commerce w Szwecji.

10,35 mln ludzi
[1]

DOSTĘP DO INTERNETU:

ROBI  ZAKUPY ONLINE:

97% populacji

87% internautów 

[2]

[3]

ŚREDNIA WARTOŚĆ ZAKUPÓW 
ONLINE ROCZNIE NA OSOBĘ:

1668 € 
[6]

ROBI ZAKUPY PRZEZ INTERNET 
CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU: 62% osób

[7]



E-COMMERCE RYNEK

 Szwecja zajmuje piąte miejsce w rankingu krajów z
największym współczynnikiem penetracji Internetu. Co
więcej, kraj ten wyróżnia się prędkością łącza
internetowego, zajmując drugie miejsce na świecie po
Korei Południowej. Rząd nie zamierza osiąść na laurach i
niedawno opracował plan wdrożenia do 2025 roku
100‑procentowej dostępności do szerokopasmowego
łącza w domu i w miejscu pracy. 
Jest to jeden z najbogatszych krajów w Europie, a
ponadto ma silną gospodarkę, długą tradycję zamawiania
produktów drogą pocztową i silne marki detaliczne z
siedzibą w tym kraju ( np. IKEA , H&M i Electrolux ). [8]



Poniżej znajduje się wykres indeksu sprzedaży
wysyłkowej według Eurostatu względem grudnia
2019 roku. Widać, że przy pierwszym lockdownie
pandemii COVID-19 rynek szwedzki ruszył do
przodu w porównaniu do poprzedniego okresu.

E-COMMERCE RYNEK

[17]



Szwedzi to naród konsumencki . Głównymi wyznacznikami zakupu są cena
i jakość. Szwedzcy konsumenci zwracają również uwagę na know-how i
obsługę posprzedażową. 53% Szwedów przeprowadza przed zakupami
badania online. Jeśli chodzi o zdrowie, należą oni do czołówki krajów pod
względem jakości produktów i konsumpcji. Coraz częściej w szwedzkich
domach można spotkać naturalne, ekologiczne produkty o krótkim i
dobrym składzie. To domena nie tylko branży spożywczej, ale także np.
kosmetycznej. 
Szwedzi chętnie kupują online, robią to zarówno młodzi, jak i nieco starsi.
Grupą, która najczęściej robi zakupy w Internecie, są osoby w wieku 45-54
lat, wśród nich aż 77,1% ankietowanych deklaruje, że w ciągu ostatniego
miesiąca kupiło coś w e-sklepach. 

 

PROGNOZY

SZWEDZKI KONSUMENT

Przychody do 2024 roku mają wzrosnąć 
do 12 936 mln dolarów przy prognozowanym
CAGR (2020-2024) na poziomie 4,2%

[5]

 

[4]
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[13]

do 2035 r. do ¾ zakupów spożywczych będzie
dokonywanych przez Internet



 
NAJPOPULARNIEJSZE BRANŻE 

Żywność 
i higiena osobista (15%)

netonnet.se
elgiganten.se
apotea.se

Zabawki, Hobby
I DIY (16%)

Elektronika
 i Media (31%)

 

Moda (26%)

Meble i wyposażenie
 wnętrz (12%)

GRACZE RYNKOWI 

bestsecret.se
Halens.se
Bokia.se

[10]

[9]



portfel cyfrowy
(8,1%)

karta
(41,5%)

 

METODY PŁATNOŚCI

METODY DOSTAWY

PostNord 
Dostawa do domu Budbee 
DHL 

[12]

[11]

faktura
(22,8%)

bank online
(23%)



Szwecja to bardzo atrakcyjny kierunek ekspansji
zagranicznej dla e-commerce. Choć zamieszkuje
ją zaledwie dziesięciomilionowa populacja, to
jest to społeczeństwo mocno zinformatyzowane.
Konsumenci w Szwecji to wykwalifikowani i
znający się na technologii wydający, którzy
znajdują się na samym szczycie wykorzystania e-
commerce w Europie i na świecie. 

E-COMMERCE
PODSUMOWANIE
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