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STARWEBS HANDBOK  
FÖR B2B E-HANDEL
På Starweb hjälper vi e-handlare varje dag 
att välja rätt e-handelsplattform, få en tydlig 
företagsidentitet och att automatisera sina 
kringsystem. Först då kan e-handlaren  skala 
upp och växa online. 

Detta har vi gjort i över 20 år och vågar  
därför kalla oss för specialister. Tillsammans 
med våra e-handlare har vi lanserat en B2B 
e-handelslösning, och det är just utmaningarna 
och lösningarna som våra B2B e-handlare har 
stött på som lyfts fram i denna boken.
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FÖRORD
På Starweb hjälper vi e-handlare varje dag att välja rätt e-handelsplattform, 
få en tydlig företagsidentitet och att automatisera sina kringsystem. Först 
då kan e-handlaren  skala upp och växa online. Detta har vi gjort i över 20 år 
och vågar därför kalla oss för specialister. Tillsammans med våra e-handlare 
har vi lanserat en B2B e-handelslösning och det är just utmaningarna och 
lösningarna som våra B2B e-handlare har stött på som lyfts fram i denna 
boken.

Tidigare har e-handelsmarknaden varit upp-
delad antingen för konsumenter, Business to 
Consumer (B2C) eller för företag, Business to 
Business (B2B). Efterhand som e-handeln har 
mognat har de två segmenten flyttat sig allt 
närmare varandra, och även om B2B e-handel 
kräver andra, mer komplexa flöden och funk-
tioner så har de också många likheter.

Nästan all e-handel har exploderat det senaste 
året ändå finns det knappt några böcker i  
Sverige som riktar sig till e-handlare som pra-
tar om vad man ska tänka på, steg- 
för-steg eller som går djupare in i ämnet 
varken praktiskt eller strategiskt. För B2B 
e-handlare är underlaget i princip obefintligt.

Med hjälp av denna boken vill vi hjälpa dig som 
antingen redan är en etablerad e-handlare 
eller som planerar att bli en e-handlare - att 
sälja till företag. Vi går på djupet och ser över 
alla delar som man antingen bör åtgärda eller  
i varje fall behöver känna till.

Vilka delar som passar ert företag eller i vilken 
ordning du väljer att göra stegen är helt upp 
till dig. Vi har e-handlare inom alla segment 
och alla storlekar men de är olika långt på sin 
e-handelsresa. Därför är vi ibland konkreta 
med vad man ska göra och ibland vill vi bara 
lyfta fram något som du bör tänka på.
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INTRODUKTION
För att ha råd att konkurrera måste du växa. De flesta företag gör många 
kostsamma felsteg längst vägen - vi vill hjälpa dig att undvika några av 
dessa. Det gör att du kan hamna före dina konkurrenter.

Majoriteten av företag räknar med att online-
försäljningen fortsätter att öka de kommande 
tre åren. En tredjedel (32 %) tror att online- 
försäljningen kommer öka med hela 25 %  
eller mer. Ytterligare en tredjedel (33 %)  
av företagen, som idag inte säljer digitalt,  
planerar att göra det snart enligt en  
rapport från Svea 2020/2021.

Det innebär att nu investerar många företag 
för att öka sina framtida intäkter online.

När en e-handelslösning implementeras finns 
det inga garantier för framgång. Ditt val av 
B2B e-handelsleverantör är en investering 
som kommer att påverka ert företag under 
lång tid, så det är viktigt att fatta ett väl- 
grundat beslut. Vi hoppas därför att  
denna boken blir ett bra stöd för dig  
i valet av B2B e-handelsplattform.

36% räknar med att deras 
onlineförsäljning ökar med   

10-25% de kommande 
tre åren.

FÖRETAGENS

FÖRVÄNTAN 
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VAD ÄR B2B E-HANDEL?
I dess enklaste form innebär B2B e-handel ofta att erbjuda olika prislistor 
till företag och återförsäljare, eller att begränsa produktutbudet och endast 
visa utvalda delar av en e-handel för specifika företag.

Mer komplex B2B e-handel är relativt nytt och 
kan innefatta alltifrån gemensam fakturering 
för flera inköpare, underkunder med olika 
inloggningar, avancerade prisstegar i form  
av stafflade volympriser, bulkförsäljning i 
distributions pack, sammansatta SET-artiklar 
för merförsäljning, offerthantering och mycket 
annat. 

Under tiden denna snabbfotade utveckling 
sker förändras samtidigt våra köpbeteenden 
och e-handelslösningarna förbättras i snabb 
takt. Det är en utmaning att hänga med i allt 
som händer nu, och göra rätt val.

Rätt e-handelsleverantör för B2B e-handel 
beror på vilka affärsbehov man har, och  
vart i e-handelsresan man befinner sig.  
Vi kommer gå igenom förväntningar,  
affärsbehov och önskad kundupplevelse  
samt ge en vägledning i hur man kan  
utvärdera e-handelsleverantörer,  
efter en strukturerad urvalsprocess.
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SKILLNADER MELLAN  
B2B OCH B2C E-HANDEL
Innan vi tar upp de stora skillnaderna mellan olika plattformar ska vi  
försöka förstå exakt vad B2B och B2C verkligen betyder.

Ett köp i en vanlig B2C e-handel styrs både 
utifrån ett behov och många gånger utifrån 
rätt känsla. Hur konsumenten känner för en 
viss produkt eller tjänst är avgörande. Det är 
ett faktum att konsumenter ofta väntar i flera 
dagar (och nätter) utanför en Apple-butik för 
att kunna köpa den senaste iPhonen. Det visar 
tydligt i vilken utsträckning känslor är involve-
rade i konsumentköp.

Köpbeslut som fattas av konsumenter kan vara 
spontana och sporadiska i sin natur, och bero 
på både humör och känslor som konsumenten 
upplever. Det är vanligtvis bara en person som 
tar köpbeslutet, så köpprocessen är därför 
oftast snabb.

Köpbeslut inom B2B e-handel är ofta mer 
rationella. B2B-köpare fattar beslut som är 
mer planerade och systematiska, baserade på 
logik. Vanligtvis görs köp som hjälper deras 
företag att göra större intäkter eller minska 
kostnaderna. Ibland är köpen styrda av avtal 
inom upphandlingar, eller så sker köp som en 
investering som ger avkastning på lång sikt. 
Impulsköp är mer ovanliga - därför är tilläggs-
köp såsom “köp gärna till”-produkter inte alltid 
effektiva för den här målgruppen. Däremot 

tjänster i form av försäkringar, snabb leverans, 
eller delbetalning kan vara viktiga tilläggsköp. 
När B2B-köpare letar efter produkter beror 
det vanligtvis inte bara på en persons behov 
utan behoven inom en eller flera avdelningar.

Inom B2B e-handel kan det ta flera veckor, 
eller tom. månader, för ett företag att gå  
igenom köpprocessen. Från beslut om vilka 
och hur många produkter som ska köpas in,  
till att utfärda en inköpsorder, få den  
attesterad samt få en godkänd budget som 
inte får överskridas. Vanligtvis är det flera 
personer som är involverade i besluts- 
processen, vilket gör det mycket mer kompli-
cerat än ett B2C-köp. Kort sagt är det viktigt 
för B2C e-handlare att stimulera sina köpares 
känslor för att öka chanserna till ett köp.  
Medan inom B2B-världen måste återförsälj- 
are ge köparen mer relevant information och 
”övertyga” dem om att genomföra köpet,  
bygga trygghet för deras företag, och visa  
att de har ingående kunskaper om  
produkterna. 

Oavsett målgrupp är det viktigt att förtjäna 
köparens förtroende genom en tillgänglig  
och kompetent support.

1. KÖPARENS AVSIKT OCH BESLUTSFATTANDE

B2C e-handlare riktar sig vanligtvis till ett 
segment eller bransch. En återförsäljare av 
sportskor kan till exempel rikta sig till idrotta-
re eller personer som är intresserade av sport. 
Det är ofta är en stor målgrupp - och därmed 
en stor volym människor.

Av denna anledning måste B2C e-handelssaj-
ter kunna hantera en stor trafikvolym. Snittor-
dervärdet brukar vara ganska lågt, ca 200-600 
kr, men med många besökare blir volymen dvs 
antal köp högt. Därför är det viktigt för B2C 
e-handelssajter att fokusera på smidiga upple-
velser och locka till upselling samt cross selling 
för att öka snittodervärdet. Besökaren måste 
uppleva att de verkligen blir omhändertagna 
och att säkerheten kring betalningsinforma-
tion och kunduppgifter (GDPR) verkligen tas 
hand om på ett tryggt sätt.

I motsats till ovan riktar sig B2B e-handlare 
vanligtvis till en mycket specifik typ av verk-

samheter. Till exempel kan ett företag rikta sig 
till verksamheter av en viss storlek, i en utvald 
del av ett land eller stad, som säljer blomster-
lökar.  Många B2B verksamheter säljer just 
sånt som vi alla har i vår vardag men som få 
har funderat över exakt varifrån det kommer, 
eller vem som säljer det. Därför brukar antal 
köp dvs volymen vara mycket lägre än för 
B2C, men snittordervärdet för varje transak-
tion mycket större då det är återförsäljare av 
blomsterlökar såsom stora varuhus som säljer 
produkten - och de beställer oftast pallvis.

I en del branscher sker B2B-transaktioner inte 
enbart via e-handel på grund av deras storlek, 
karaktär eller system utan även via telefon, 
video, fysiska möten etc. Däremot inleds ofta 
kontakterna online, vilket innebär att det 
smartaste sättet att utöka sitt nätverk är att 
utforma sin B2B e-handel för att generera 
leads som träffar målgruppen.

2. OMFATTNING OCH MÅLGRUPPENS STORLEK

Med djupbående och kunskaps- 
berikande information, om  

produkterna, skapar vi  
trygghet för våra  

kunder.

MOTTON FÖR

ÅTERFÖRSÄLJAREN 
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3. WEBBPLATSSKILLNADER

Rätt typ av design är viktig i både B2B- och 
B2C-världen. Trots det finns det några subtila 
skillnader mellan de båda typerna av webb-
platser. Som förklarats tidigare, motiveras 
användare i B2C e-handel ofta av sina känslor 
och deras önskan att fatta köpbeslutet.  
Designen blir då en viktig del i att  
stimulera användarens känslor till köp.

B2C e-handelssajter behöver fokusera på att 
visuellt skapa rätt miljö och känsla - precis som 
i en fysisk butik. Sajten ska bjuda in besökaren 
och upplevas otroligt träffsäker, gärna med 
en reklamvideo, för att sticka ut från konkur-
renterna och skapa en e-handel som är i linje 
med deras varumärkesimage och företagets 
identitet.

Det gäller att få besökaren på rätt humör 
beroende på vad man vill uppnå. Glad, överras-
kad, imponerad eller något annat. Målet är att 
konvertera mer och att ha ett starkt fokus på 
merförsäljning.

B2B e-handelssajter behöver vara mer  
taktiska och inrikta sig på att tillhandahålla 
relevant information till sina användare på ett 
organiserat och lättillgängligt sätt. Sökfunktio-
nen blir extra viktig på en B2B e-handelssajt. I 
en studie genomförd av SAP uppgav 62%  
av online-B2B-köpare att en förbättrad  
sökfunktion var ”allt viktigare” för deras 
 shoppingupplevelse.

När det gäller typen av innehåll i en B2B 
e-handel, letar köpare efter mer utbildande 
material. Många B2B-köpare googlar och 
utbildar sig i förväg kring produkterna de 
planerar att köpa. Genom att skapa utbildande 
content kring era huvudkategorier med fakta-
rikt innehåll, blogga och spela in videofilmer 
eller dylikt hittar nya B2B-köpare till er. Det 
kan vara videos som visar produktdemos  
eller kundcase som visar hur en B2B-produkt 
hjälpte ett annat företag. Innehållet i sig  
betyder mer än hur det presenteras - så  
länge det är enkelt att överblicka och förstå.

4. KUNDENS LIVSCYKEL

Kundlivscykeln är mycket längre i B2B 
e-handel än i B2C. B2C-kunder gör ofta ett 
engångsköp från en onlinebutik för att aldrig 
återvända dit igen. När deras syfte har upp-
nåtts kanske de inte gör ett nytt köp under en 
lång tid, såvida de inte har en bra anledning att 
göra det. Det är mycket lättare för konsumen-
terna att leta efter alternativ i dag med både 
svenska prisjämförelsesajter och utländska ex. 
Amazon och Zalando.

Däremot är B2B-kunder vanligtvis intresse-
rade av att bygga en långsiktig relation. När ni 
skapar förtroende för B2B-kunder kan de bli 
aktiva kunder under många år framöver. Det 
gör att kundförvärv ofta tar mycket längre tid  
i B2B e-handelsvärlden men är beständiga.

5. MARKNADSFÖRINGSMETOD

Vilka metoder man använder för att mark-
nadsföra sin sajt och verksamhet varierar av-
sevärt mellan B2B och B2C e-handel. I B2C är 
konverteringar (händelser) och ROAS (Return 
on Ad Spend) viktiga mätpunkter. Det är där-
för B2C e-handelsföretag investerar i betalda 
annonser, innehållsmarknadsföring och till och 
med influencers för att öka konverteringarna 
på deras webbplats.

Inom B2B-marknadsföring är fokus emellertid 
på att generera leads. Det är därför som B2B 
e-handelssajter vanligtvis frågar webbplats-
besökare om deras kontaktinformation - så att 
deras säljare kan kontakta dem vid en lämplig 
tidpunkt. Då får man en närmare kontakt, kan 
bygga relationer och förklara produkten mer 
ingående. Även prissättningen är mer komplex 
i B2B-världen, och det är inte alltid möjligt 
att ge alla kunder samma pris. Det kan krävas 
många förhandlingar innan båda företagen är 
överens om rätt pris.

6. PRISSÄTTNING

Inom B2C tenderar det genomsnittliga order-
värdet att vara ganska litet jämfört med B2B. 
Oftast krävs tusentals order för att nå en hög 
omsättning. I B2C-världen är prisstrukturen 
också enkel. En produkt kan kosta 100 kr och 
som konsument online kan du sällan förhandla 
om priset.

När det gäller B2B e-handel tenderar det 
genomsnittliga ordervärdet att bli mycket 
större. B2B-företag kan ha ett fåtal kunder 
som genererar miljoner, om inte miljarder, 
i intäkter. 

Prisstrukturen är ofta lite mer komplex, 
jämfört med B2C, med antingen avtals- 
prislistor, stafflade priser eller paketpriser  
av olika slag. För det mesta är B2B-inköp  
ganska stora, men dessa priser är i allmän- 
het förhandlingsbara och baserade på  
någon typ av avtal. 

B2B-köpare förväntar sig att få olika priser 
baserat på framtida avtal, hur mycket de 
planerar att köpa, deras köphistorik och 
andra faktorer.

Även om det finns gott om likheter mellan  
B2B och B2C e-handel är det bra att förstå 
skillnaderna för att kunna fatta rätt beslut 
inom affärsutveckling, design och teknik  
utifrån er typ av verksamhet och målgrupp.

När ni skapar förtroende för 
B2B-kunder kan de bli aktiva 

kunder under många 
år framöver.

SKAPA FÖRTROENDE

GENOM ATT UTBILDA
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Den första gruppen består av tillverkare och 
distributörer med strategiska eller operativa 
utmaningar som inser att det måste finnas  
ett ”bättre sätt” att sälja till sina grossist- 
kunder. De är trötta på manuella processer  
vid B2B-beställningar som bromsar  
verksamheten då deras kunder vanligtvis  
lägger beställningar via telefon och e-post.
 
Ofta är det växande företag som vet att  
automatisering av funktioner för B2B-beställ-
ningar kommer att sänka kostnaderna och 
frigöra tid som idag slösas bort av deras  
kundtjänst. Det öppnar även upp för nya  
intäktsmöjligheter för företaget. 
  
Den andra gruppen är de företag som redan 
har blivit bekanta med B2B e-handel eftersom 
deras kunder efterfrågar det, och deras  
konkurrenter redan har en lösning implement- 
erad. De företagen börjar titta på B2B  
e-handelsplattformar eftersom marknaden 
kräver det. 
 
För båda grupperna kan motiveringen  
initialt vara att förverkliga ROI (Return on 
Investment), men de möter så småningom 
samma frågor när det gäller att fastställa en 
budget för deras nya B2B e-handelslösning. 
 

Det är också möjligt att företaget befinner sig 
i båda grupperna. Oavsett vilken grupp man 
tillhör är det viktigt att tänka igenom företa-
gets ”varför” för B2B e-handel. Vad är syftet? 
Vilka är kostnaderna för de nuvarande utman- 
ingarna vid B2B-beställningar som företaget 
står inför, och hur ska man tänka på intäkter 
framöver? Varför är en B2B e-handel värd in-
vesteringen och vad krävs för att uppnå ROI? 
 
B2B e-handel påverkar och förbättrar ofta 
hela företaget och hela beställningsprocessen. 
Det blir en mångfaldig inverkan. På vilket sätt 
det påverkar är avgörande för hur framgångs-
rikt projektet blir - både i kostnader (minsk-
ning) och intäkter (tillväxt) i företaget. Det är 
viktigt att förstå ert företags specifika möjlig-
heter innan ni investerar i en B2B e-handels-
lösning.

Att veta era förväntningar ger tydlighet  
och påverkar vilken typ av lösning ni väljer.
Uppgift: Välj ut 1-3 st fokusområden som 
e-handeln ska ha och fundera kring hur  
statistiken ska spåras så ni vet när målen 
uppnås.

FÖRSTÅ AFFÄRSNYTTAN 
OCH AVKASTNING PÅ 
INVESTERINGAR
Innan vi tar upp de stora skillnaderna mellan olika plattformar ska vi  
försöka förstå exakt vad B2B och B2C verkligen betyder.

VANLIGTVIS DELAS FÖRETAG SOM UTVÄRDERAR B2B E-HANDEL IN I TVÅ GRUPPER  

VARFÖR?  |  HUR?  |  TEKNIK?  |  NÄR?

VÄX

UNDERHÅLL

SUPPORT

MÅL

RÄTT 
TEKNOLOGI

FÖRMÅGA 
ATT UTFÖRA
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Skriv ner era nuvarande kostnader för att hitta nya kunder, samt processen hur man engagerar 
kunder, får dem att gå igenom hela beställningsprocessen och bygger förtroende för framtida 
omköp och merköp. Vilken personal krävs det idag för att göra den processen, och hur lång tid 
tar det? Då vet ni kostnaderna. 
 
Gör sedan detsamma med kostnaderna ni står inför i en online B2B-beställningsprocess.  
Finns det delar i processen som skulle försvinna eller drastiskt minska tidsmässigt, eller  
kostnadsmässigt, om ni skulle implementera en B2B e-handelslösning? 
 
En rimlig förväntning är att följande kostnader minskar (eller försvinner) när ni implementerar 
en B2B e-handelslösning: 
 

• Kostnader för utskrift, tryck och distribu-
tion av papperskataloger och formulär.  
I en e-handel sker allt digitalt. 

• Kostnader för datainmatning. För leve-
rantörer som ännu inte har implemente-
rat B2B e-handel är det vanligt att deras 
B2B-beställningsprocess innehåller steg 
som blir överflödiga i en e-handel. En 
e-handel kan kommunicera genom API:er 
till olika fraktsystem, CRM, kontosystem, 
PIM eller ERP efter att ordern har mottag-
its. 

• Hur mycket tid läggs idag på att manuellt 
lägga in beställningar i flera olika system, 
alternativt att göra orderjusteringar i ef-
terhand i alla dessa system åt kunden från 
telefonsamtal och e-post? 

• Kostnader för att hantera restorder. Ifall 
information om antal varor i lagret, alltså 
lagersaldo och tillgänglighet, inte visas 
när kunder gör beställningar, finns det en 
god chans att kunder gör beställningar av 
varor som är slut i lager. En e-handel kan 
automatiskt skicka ut information till kun-
den när en produkt åter är i lager. 

• Hur mycket tid lägger personalen på att  
hantera orderfrågor relaterade till slutsål-
da varor och efterbeställningar?

KOSTNADER SOM MINS-
KAR MED B2B E-HANDEL
Innan vi tar upp de stora skillnaderna mellan olika plattformar ska vi  
försöka förstå exakt vad B2B och B2C verkligen betyder.

B2B E-HANDEL LÖSER ETT ANTAL OPERATIVA UTMANINGAR MED B2B-BESTÄLLNINGAR. 

DET FÖRSTA STEGET ÄR ATT TÄNKA IGENOM AFFÄRSMÅLEN MED B2B E-HANDEL.

• Kostnader för orderfel och returer. Be-
ställningar som kommer via B2B e-handel 
skapar oftast betydligt färre utmaningar 
eftersom kunderna aktivt placerar och 
ser varorna i sin kundvagn och får en 
orderbekräftelse vid lagd order. Det gör 
att leverantörer med B2B e-handel ofta 
drastiskt sänker sina kostnader relaterade 
till orderfel. 

• Kostnad för en äldre B2B e-handelslös-
ning. Om ni för närvarande använder 
en äldre B2B e-handelslösning som är 
kostsam att underhålla och att uppgradera 
(eller ännu värre, inte fungerar tillräckligt 
bra för att vara värd kostnaden att upp-
gradera och underhålla), är det troligt att 
ni börjar titta på vad som finns där ute. 
Saas (Software-as-a-Service) B2B e-han-
delslösningar har kommit långt under de 
senaste åren och är mycket mer prisvärda 
alternativ jämfört med lokala eller speci-
albyggda lösningar, eller lösningar som ni 
själva måste drifta och underhålla. Natur-
ligtvis är ett mycket enkelt sätt att sänka 
kostnaderna, att helt enkelt köpa en ny 
lösning som inte kräver en omfattande in-
vestering initialt eller innebär omfattande 
och kostsamt underhåll. 

 

En manuell och föråldrad B2B-beställningsprocess begränsar med stor sannolikt före- 
tagets tillväxt. Tänk hur mycket bättre säljare och kundtjänst kan prestera med modern teknik 
och ge kunden rätt förutsättningar för ett smidigt köp — 24 timmar per dygn, året runt. 

Vad kan personalen göra om de inte är  
bundna till datainmatning och kundfrågor 

om deras beställningar. Ex. större fokus  
på att behålla kunder, driva kampanjer  

för att generera extra intäkter  
eller få mer tid till att besöka  

kunder personligen. 

FÖRSÖK ATT

KVANTIFIERA KOSTNADER
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Intäkter genom frigjord tid. En av de stora 
effekterna av B2B e-handel är att få tillbaka 
mycket tid som tidigare slösats bort på uppgif-
ter relaterade till manuella beställningar. Om 
era säljare inte kan besöka tillräckligt många 
företag på en dag, kan en långsam process 
förhindra företaget från att kunna ta emot 
fler beställningar. Vad händer om era kunder 
enkelt kunde kopiera sina tidigare lagda be-
ställningar och göra ombeställningar på några 
minuter på egen hand? Det innebär större in-
täkter, mer flexibilitet och mer tid att fokusera 
på nya kundförvärv.

Gör en konservativ uppskattning av det poten-
tiella antalet ombeställningar. Multiplicerar 
sedan antalet med det genomsnittliga order-
värdet för att estimera uppsidan.

Intäkter från nya kunder. Det finns många 
anledningar till att tillverkare och distributö-
rer som lanserar B2B e-handel utvidgar sin 
kundbas. Oavsett om det är inaktiva kunder 
som inte har gjort beställningar på flera år, 
men äntligen kommer tillbaka när ni finns 
online (vi ser det hela tiden!). Eller det faktum 
att ni äntligen kan ge service till kunder i nya 
regioner som inte kan nås personligen. Nya 
kundintäkter är en viktig del av B2B e-handel-
sekvationen.

Intäkter från hela produktsortimentet. När 
kunder får åtkomst till hela produktkatalogen 
upptäcker och beställer de produkter som de 
aldrig tidigare har beställt. För vissa före-
tag var deras papperskatalog, PDF-fil eller 
Excel-beställningsformulär inte tillräckligt 
användarvänliga för att uppmuntra till att ut-
forska hela produktutbudet. För andra företag 
har säljare bara tid att presentera en bråkdel 

av produktlinjen. En väl genomtänkt e-han-
delsupplevelse gör det möjligt för kunder att 
hitta produkterna de vill ha, och ni får ständigt 
feedback om att det leder till större beställ-
ningar. Utifrån orderinformation går det att 
skapa nya och påhittiga SET-artiklar; dvs sätta 
samman och paketera olika produkter på ett 
intelligent sätt för att passa kunden och mål-
gruppen.

Intäkter från nya marknadsföringsmöjligheter. 
B2B e-handel öppnar upp en hel rad mark-
nadsföringsmöjligheter som tidigare inte var 
tillgängliga för leverantörer som säljer ma-
nuellt till B2B-segmentet. Några av dessa är 
annonsering på Google Ads, högre resultat i 
Googles sökresultat genom bra SEO, kampan-
jer och rabatterbjudanden i e-handeln. Tydli-
gare kategorisering där storsäljarna framhävs 
inom varje kategori, e-postmarknadsföring 
och diverse utskick av kampanjer med direkt-
länk till produkter för avslut och så vidare. 
Alla dessa möjligheter bidrar till nya kundför-
värv, försäljning och kunder som beställer nya 
produkter - vilket naturligtvis bidrar till mer 
intäkter. 
  
Funderat igenom dessa steg och se till att den 
plattformen ni väljer kan uppnå den använda-
rupplevelsen och de funktioner som gör det 
möjligt att driva intäkterna ovan. 
 
När såväl besparingar som helt nya intäkter 
från B2B e-handeln är kartlagda är det dags 
att börja undersöka vilka e-handelsplattfor-
mar som faller inom önskad funktionalitet 
och helst inom budget. Om de ackumulerade 
besparingarna och intäkterna är högre än 
kostnaden för B2B e-handeln så är det rätt  
väg att gå.

INTÄKTSMÖJLIGHETER 
AV B2B E-HANDEL
Innan vi tar upp de stora skillnaderna mellan olika plattformar ska vi  
försöka förstå exakt vad B2B och B2C verkligen betyder.

FÖRUTOM DE INTÄKTER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED ATT SPARA IN PÅ KOSTNADER,  
FINNS DET ANDRA SÄTT SOM KAN GE INTÄKTER FRÅN EN B2B E-HANDELSLÖSNING: 

Oavsett budget är det viktigt att välja en  
plattform med hög nivå av automation 

och rätt förutsättningar för att växa, 
snarare än ett budgetalternativ 

som inte uppfyller sitt syfte 
om ett par år. 

INTÄKTSMÖJLIGHETER

KORT & LÅNGSIGKTIGT
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7 STORA MISSTAG B2B- 
FÖRETAG GÖR ONLINE
De som växte upp i internet- och smartphoneeran befinner sig  
alltmer i beslutfattande positioner.

Enligt forskning från Merit Group och ThinkWithGoogle.com tillhör 73 % av beslutsfattarna 
inom B2B och cirka 50 % av alla B2B-inköpare millenniegenerationen. Det som kännetecknar 
den här generationen är att de initierar köpprocessen med en generisk webbsökning.
 
När de är redo att kontakta en säljare för ett möte, begära en demo eller ställa frågor, vet de re-
dan en hel del om den organisation de vill skapa ett arbetsförhållande med. Ex. företagets rykte, 
produktspecifikationer, prisstruktur, hur produkten eller tjänsten eventuellt kan hjälpa dem etc. 
 
Därför är det inte en överraskning att många B2B-företag arbetar hårt för att skapa ett bra 
rykte online. En stark online-närvaro är utan tvekan ett steg i rätt riktning. Däremot gör många 
B2B-företag kostsamma misstag för att nå dit. 
 
Här delar vi med oss några av de misstag som B2B-företag ofta gör när de utökar online:

Ingen vill ha en lång kassaprocess. Enligt  
forskning från Baymard Institute, lämnar  
i genomsnitt 68,8 % sina varukorgar i  
kassan. 27 % av dessa uppger att orsaken  
var den långa och komplicerade kassa- 
processen. 
 
Många lämnar också sin varukorg i kassan  
för att de antingen inte kan se totalpriset  
inklusive frakt, att frakten är för dyr, eller  
att det är osmidiga fraktsätt som erbjuds. 
En smart funktion för att fånga upp dessa 

potentiellt förlorade köp är  
“övergiven kundvagn”. 

Då skickar e-handeln automatiskt  
ett trevligt påminnelsemejl till  
kunden vilket ofta får de att  
återvända och avsluta sitt köp. 

2. ERBJUDER FÖR MÅNGA ELLER KOMPLICERADE BETALNINGSMETODER 

B2C-kunder och B2B-kunder har olika behov 
och olika förväntningar. B2C-kunder fattar 
ofta köpbeslut enbart för sig själva, medan 
B2B-köpare kan innehålla en grupp av flera 
beslutsfattare. Den kan inkludera slut- 
användaren, budgetansvarig och till och  
med ekonomichefen i vissa scenarier. 
 
B2B-köpare lägger inte lika stor vikt vid  
produktrecensioner eller ifall webbplatsen  
är snygg, på samma sätt som B2C-kunder  
gör. De vill ha relevant information på ett  
organiserat och lättillgängligt sätt så att  

köpet genomförs så snart som möjligt och de 
kan gå vidare till nästa produkt i deras långa 
inköpslista. 
 
Både B2B-kunder och B2C-kunder vill ha en 
sömlös köpupplevelse. Det ska vara lätt att 
hitta, navigera och söka — oavsett enhet dvs 
på mobil, padda och dator. Att implementera 
beprövade B2C-funktioner som bra design  
och innehåll (placerat i rätt sammanhang)  
samtidigt som man tänker på de stora  
skillnaderna mellan B2B- och B2C-köpare  
är rekommenderat. 

1. IMPLEMENTERAR B2C E-HANDELSFUNKTIONER SOM FÖRSTÄRKER B2B-KÖPUPPLEVELSEN 

Mobila enheter blir allt viktigare för affärer, 
vilket förklarar ökningen i mobiltrafik.En 
studie från ThinkWithGoogle.com visar att 
42 % av B2B-köpare använder mobila enheter 
under inköpsprocessen, och nästan samtliga av 
dem (91 %) ökade sin mobilanvändning under 
hela processen. 
 
För att besökare och kunder ska få ut det  
mesta möjliga av den mobila B2B e-handels-
sajten, tänk på följande: 
 
 Offra inte laddningshastighet till fördel för 
design. Båda är viktiga, men hitta rätt balans.

Gör knappar beskrivande, till exempel  
”Fortsätt till kassan” i stället för ”Nästa”  
eller ”Fortsätt”.

Använd subtila effekter som en förändrad  

färg, knapp eller ikon för att indikera att  
en produkt har lagts till i varukorgen.

Tillåt kunderna att justera antalet varor i 
varukorgen under kassaprocessen och ha så 
få steg som möjligt för avslut. Använd inte en 
separat sida för varukorg och sen en till sida 
för kassan, utan ha en one-page-checkout.  
Den får gärna vara i två eller tre kolumner  
så hela kassasidan är lätt att överblicka.  
Tänk på att för varje extra klick tappar  
man många besökare.

Låt användare spara en varukorg när de  
är inloggade så att de kan slutföra köpet  
senare med en annan enhet. Till exempel  
påbörja köpet på förmiddagen på mobilen  
för att sedan bli avbruten och gå på ett  
möte. Först efter lunch har de möjlighet  
att slutföra köpet.

4. OPTIMERAR INTE WEBBPLATSEN FÖR MOBILANVÄNDARE

Att lösenordsskydda grossistsidan på webb-
platsen garanterar att detaljhandelskunder 
förblir i detaljhandelsdelen (B2C) och att 
särskild bulk-prissättning, utvalda SET-artiklar 
och kategorier förblir ett exklusivt erbjudande 
för grossistkunder. 

Eftersom åtkomst till grossistdelen (B2B) inne-
bär en registreringsprocess för att bli medlem 
vet du att de företag som registrerar sig är mer 
benägna att köpa än de som bara tittar förbi. 
 
Ovan innebär att du får hög kontroll på sina 
olika målgrupper och kan styra kunderna rätt. 
Även om det utan tvekan är en fördel kan det 
ändå vara en förlust på lång sikt av följande 
skäl: 
 
Icke-medlemmar som befinner sig i de  
inledande stadierna av köpprocessen — det  

vill säga produktundersökningar —  kan välja 
att gå vidare till andra B2B-webbplatser med 
en mer ”öppen” strategi för produktvisning.

Grossistdelen döljs från sökmotorer och det 
innebär att ingen söktrafik från Google  
skickas till dessa sidor. 

Det finns en gyllene medelväg som fungerar  
för många företag. Istället kan ni ha hela  
utbudet synligt för alla besökare men dölja  
grossistpriserna. Sannolikheten att fler skulle 
registrera sig för att få mer information blir 
större.   

Se bara till att onboardingprocessen för att  
bli ny kund är så sömlös som möjligt för att 
inte förlora potentiella köpare. 

3. LÅSER E-HANDELN FÖR ENBART MEDLEMMAR
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Alla webbplatser skapas inte lika. En B2B 
e-handelssajt är inte en B2C-sajt med 
B2B-funktionalitet. I de flesta fall, när det gäl-
ler val av e-handelslösning behövs ofta stora 
anpassningar för att bygga webbplatsen som 
tillgodoser B2B-kunders behov samt uppnår 
organisationens mål. 
 
Att förstå processerna inom B2B-handel,  
som skiljer sig markant från konsument- 
handel, kan vara svårt. Komplexa system  
kostar mycket, både initialt och löpande.  
Helst ska även befintliga system integreras  
och personal utbildas.

Men spelplanen för B2B e-handelslösningar 
har ändrats de senaste åren. Det som tidigare 
krävde en kostsam, skräddarsydd lösning har 
nu blivit standard. En komplex och tids- 
krävande B2B-lösning blir därmed plötsligt 
snabb, prisvärd och effektiv. Idag finns det 
paketerade B2B-lösningar för återförsäljare, 
internationell handel, företag och konsum- 
enter där B2B processerna är utredda.  
Detta är något vi på Starweb har jobbat  
med i många år.

5. VÄLJER FEL E-HANDELSPLATTFORM

B2B-kunder ställer vanligtvis inte lika många 
frågor som de flesta B2C-kunder gör. Men  
när de gör det, kräver deras frågor i allmän- 
het djupgående svar. En mycket bra B2B 
e-handel löser flera av era hinder, och gör 
verksamheten skalbar. Däremot kan teknik 
inte överbrygga allt. Det är viktigt att kom-
plettera e-handeln med skickliga säljare och 
support för att bygga personliga relationer och 

affärer. Desto närmare och djupare relationer 
ni har med era kunder, desto mer spenderar 
dem hos just er. 
 
Ett alltför stort beroende av teknik är därför 
ett stort misstag. Låt välutbildad personal 
prata direkt med era företagskunder och  
se till att alla kunder förstår er produkt  
eller tjänst inifrån och ut. 

6. FÖRLITAR SIG PÅ BÅDE TEKNIK OCH UTBILDAD KUNDSUPPORT 

B2B-marknadsföring, precis som de flesta former av marknadsföring, handlar om  
precision — vilket betyder att skräddarsy meddelanden till den person eller team som ansvarar 
för beslut. Här är några av de vanligaste misstagen som B2B-marknadsförare gör: 
 

7. UPPREPAR SAMMA MISSTAG SOM B2B-MARKNADSFÖRARE GÖR 

E-handel är en utvecklande process och att få allt rätt första gången är nästan omöjligt, men att 
veta vilka hinder som går att undvika under övergången till online B2B handel garanterar en 
högre sannolikhet för framgång. 

GÖR INTE OM KOSTSAMMA MISSTAG 

• Tänker att UX (User Experience) inte är så 
viktigt 

• Använder inte analyser för leads 

• Använder inte A / B-test för att skilja vin-
narna från förlorarna 

• Köper teknik utan att veta hur det ska 
användas 

• Anpassar inte innehållsstrategin till för-
säljningstratten

• Glömmer det ”sociala” i sociala medier och 
använder plattformen endast som en skylt 

• Granskar och städar ej sin databas 

• Använder inte bästa praxis för sökmark-
nadsföring (organisk och betald) 

• Fokuserar på en snygg design snarare än 
kundresan
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UTVÄRDERA E-HANDELS-
LEVERANTÖRER
Användarupplevelse: Erbjuds en friktionsfri e-handelsupplevelse?

Att leverera en underbar e-handelsupplevelse åt era besökare bör prioriteras framför allt. Om ni 
tillsammans med e-handelsleverantören inte kan skapa en exceptionell köpupplevelse kommer 
era kunder inte vilja genomföra sina köp online. 

Faktum är att de flesta företag som redan har en befintlig e-handel väljer att utvärdera nya 
e-handelsleverantörer inom B2B för att den befintliga plattformen inte är tillräckligt bra. 

Börja med att hitta en B2B plattform som 
uppfyller alla, eller i varje fall många, av era 
önskemål på en e-handel. Ni behöver fundera 
på hur en B2B lösning passar in i er nuvarande 
IT-infrastruktur dvs i e-handelns ekosystem. 
Det ni vill undvika här är system som leder till 
ytterligare underhållskostnader, kräver fler 
resurser, samt kan skapa fler fel.
 
Är ERP-systemet hjärtat i företaget? Använder 
ni en marknadsföringsplattform? Har ni redan 
tagit tid att lagra all er produktinformation i 
ett PIM-system?
  
Oavsett vilket, undersök förutsättningarna 
att ansluta den nya e-handelsplattformen till 
befintliga system och infrastrukturer: 
 
• Erbjuder leverantören ett API? Är det 

ett modernt API med webhooks dvs att 
informationen överförs i realtid - både för 
produkter, order och kunddata. Ingår det 
eller innebär det en extra kostnad?

• Ifall ert ERP eller kassasystemet (POS) 
är windowsbaserade eller på annat sätt 
börjar bli förlegat är det värt att fundera 
över att byta ut även de systemen, trots 
att de kan vara  
centrala. E-handelsleverantören har koll 
på vilka system som är bra och moderna. 

• Direktintegrationer ska inte underskattas.  
Om det finns en direktintegration mellan 
e-handelsleverantören och ert ERP eller  
kassasystem så är det alltid att föredra.  
Då får ni betydligt smidigare produkt-  
och orderflöden, samt ett mycket högre  
utbyte av information. Dessutom undviker 
ni en leverantör som är mellanhand som 
annars hade byggt integrationen mellan 
e-handeln och ERP. Det gör att adminis-
trationen blir mindre och totalkostnaden 
lägre! 

INTEGRATION AV SYSTEM: PASSAR E-HANDELSLÖSNINGEN NUVARANDE SYSTEM?

1. Kunden som har mejlat in sina beställning-
ar i 10 år. Den här kunden har vant sig vid er 
nuvarande beställningsprocess, trots att den 
är manuell och tidskrävande. Och de kan vara 
helt ointresserade när det gäller att ändra sitt 
köpbeteende. Er B2B e-handelslösning måste 
vara så bra att denna kund ska vilja ändra sina 
vanor. 

2. Kunden som ber om förändring och förbätt-
ringar. De känner till den (ibland överlägsna) 
köpupplevelsen som era konkurrenter har, och 
de önskar att ni också ska förbättra er nuva-
rande process.

MERPARTEN AV DE FÖRETAG SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA KÖPPROCESSER HAR TVÅ TYPER 
AV KUNDER: 

Det är viktigt att skapa en överlägsen användarupplevelse och inte bara automatisera  
manuella processer. Det är det enklaste sättet att försäkra verksamhetens långsiktiga fram-
gång och tillväxt. I allmänhet handlar vi mer av företag som gör det enkelt att göra affärer. 
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Budget är alltid ett viktigt övervägande vid val av leverantör av e-handelslösningar. Och det 
finns många faktorer att ta hänsyn till när du gör en prisjämförelse. Dessa kan inkludera:

KOSTNADER FÖR E-HANDEL: HUR JÄMFÖR DU LEVERANTÖRERNA EKONOMISKT?

• Out-of-the-box mjukvarukostnad 

• Flyttkostnader 

• Startavgifter eller avgifter för integratio-
ner 

• Bindningstid och uppsägningstid 

• Avgifter för att anpassa e-handeln för allt 
som inte ingår som standard 

• Hostingkostnader för löpande drift inkl. 
backup och jour 24/7

• Service- och supportavgifter. Vad ingår/
tillkommer? Är det svensk telefonsupport? 
Finns chatt? 

• Kostnader för eventuell hjälp med blog-
ginlägg, bilder, video, marknadsföring, 
tonalitet i texter etc 

• Tilläggskostnader till leverantörer av be-
tal- och frakttjänster 

• Anpassad köpupplevelse i form av skräd-
darsydd design och UX

E-handelslösningar finns i en mängd olika prismodeller. På Starweb har vi valt att vara transpa-
renta med prissättningen och paketera de funktioner, tjänster och hosting som behövs i en fast 
månadshyra. Det gör det lättare att förutse TCO (Total Cost of Ownership). 
 
Det finns andra lösningar där du har ett fastpris, eller en årskostnad för uppgraderingar alterna-
tivt debiterar separata avgifter för tillval, integrationer, supportärenden, drift/hosting etc. Det 
kan göra det svårare att uppskatta TCO i förväg men det beror framförallt på vilka behov ni har 
och vilken flexibilitet du önskar. Vi upplever att e-handlare uppskattar att ha allt samlas hos en 
enda leverantör med en tydlig månadsavgift.
 
Utöver listan ovan finns det stora skillnader mellan e-handelsleverantörer i form av hur hög 
kundnöjdheten är på supporten, säkerhetsnivån, laddhastighet och skalbarhet. Det gör det svårt 
att jämföra leverantörer. Även om en lösning och leverantör kan tyckas vara den billigaste till en 
början, kan den komma att bli den dyraste i längden. Var därför uppmärksamma på dolda kostna-
der och se till att ni har en tydlig överblick. 
 
Hur hög är drifttillgängligheten och ingår exempelvis SLA dvs dygnet-runt-driftjour i e-handeln? 
Det är vanligtvis en hög kostnad och nästan ett måste för en seriös e-handlare. Du vill inte att 
webshopen ligger nere mellan 20.00 - 07.00 för att kontoret var obemannat. Och därmed missa 
eventuella ordrar.
 
Kostnaden för en gedigen B2B e-handel är inte bara de avgifter ni betalar till e-handelsleveran-
tören, betal- och fraktleverantören eller dess kringsystem. Räkna också på era interna resurser 
för att driva och underhålla e-handeln. Hur mycket är automatiserat kring bokföring och order-
justeringar?
 
Allt beror på vilken typ av e-handelslösning och leverantör ni väljer.
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TIME TO MARKET: HUR SNABBT KAN LEVERANTÖRERNA FÅ E-HANDELN LIVE?

Tid är också pengar! Se till att välja en leverantör som kan leverera er e-handel inom er tidslinje. 
Ju tidigare er e-handel är live, desto tidigare kan ni börja sälja online. 

Hur snabbt er e-handelsleverantör kan leverera en e-handel beror på deras arbetsprocesser 
och vilken lösning ni väljer. Om ni till exempel väljer en out-of-the-box-lösning som levereras av 
en erfaren e-handelsleverantör kommer ni gå live mycket snabbare än med en specialanpassad 
plattform där delar av denna kan behöva byggas från grunden. 

KRÄVS UTBILDNING AV ALL PERSONAL?

Precis som time to market tar utbildning också tid och är kostsamt. Gränssnittet i e-handelns ad-
ministration, hur du hanterar nya produkter, lägger in bilder och gör blogginlägg, behöver därför 
vara enkelt att förstå med en kort utbildning eller färdiga videofilmer från leverantören. 
 
Det kan vara att föredra en riktig utbildning som e-handelsleverantören själva håller i. Där får du 
en direktkontakt och kan ställa frågor direkt till e-handelsleverantören när du har dem.

HUR BRA ÄR LEVERANTÖRERNAS SUPPORT? 

Före, under och efter implementering av er nya e-handelsplattform kommer att ni troligtvis att 
behöva stöd från er e-handelsleverantör. Undersök vilka tjänster de erbjuder, samt kvalitén på 
tjänsterna: 
 
• Vilken typ av stöd erbjuder leverantören från början till slut? 

• Vilken typ av utbildning tillhandahåller de för e-handlare? 

• Hur lång tid tar det att få svar på ditt samtal eller e-post? (Prova mer än en gång) 

Undersök om leverantörens support har bra omdömen och kundnöjdhet, om de erbjuder en 
chatt; det brukar gå snabbt att få svar på frågor därigenom, samt om det finns ett bra helpcenter 
att på egen hand förkovra sig i.
 
Om de även erbjuder webbinarier, videoguider och har en aktiv blogg brukar det visa att de är 
up-to-date med vad som sker på marknaden och är genuint intresserade.

ERFARENHET OCH MERITER:  
HAR E-HANDELSLEVERANTÖRERNA DEN EXPERTIS NI BEHÖVER? 

Den bästa e-handelsleverantören för ert företag är vanligtvis en leverantör som har erfarenhet 
av att arbeta med företag och projekt likt ert. Det betyder erfarenhet med:  

• E-handel i allmänhet: Det låter uppen-
bart, men kontrollera att leverantörens 
huvudsakliga kompetensområde faktiskt 
är e-handel - och inte ett sidoprojekt till 
hemsidor, IT eller annan webbverksamhet. 

• B2B och / eller B2C: Många e-handelsle-
verantörer har erfarenhet av B2C, men 
mycket mindre av B2B-kunder - eller 
endast enkel form av B2B-handel. Det kan 
leda till en snygg e-handel som inte kan 
hantera komplexiteten i större B2B-vo-
lymbeställningar, B2B-produkter som 
SET-artiklar, stafflade priser, D-pack, 
avtalsprislistor, underkunder osv.

• Företag av liknande storlekar som ert: 
Företag i små, medel eller större storlekar 
har ofta helt olika interna strukturer och 
arbetsprocesser. E-handelsleverantör 
måste kunna anpassa sig till er storlek och 
projektets omfattning. 

• Sektor eller branscherfarenheter: Att välja 
en e-handelsleverantör med mycket erfa-
renhet i er bransch är ett bra första steg.

Be de tilltänkta e-handelsleverantörerna om exempel på tidigare e-handlare som är jämförbara 
med företag i er storlek, omfattning och mål. Ni kan till och med be att få kontakta dessa handla-
re direkt. Besök gärna några av våra referenskunder för inspiration.

CULTURE FIT:  

VILKEN LEVERANTÖR AV E-HANDELSLÖSNINGAR SKULLE VARA DEN BÄSTA PARTNERN? 

Förutom att välja en e-handelsleverantör som har rätt erfarenhet bör ni också överväga om  
denna leverantör passar er organisation. Det betyder en leverantör vars kultur, professionalism 
och arbetsprocesser matchar eller kompletterar er för ett effektivt samarbete. Ni vill inte bara 
ha en leverantör av e-handelslösningar som kan hantera ert sätt att arbeta, utan också en  
leverantör som ni kan bilda ett verkligt partnerskap med. 
 
Kort sagt en personlig tränare som hjälper dig steg-för-steg med e-handeln!
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DAGS ATT SÄTTA IGÅNG!

Nu när ni har en bra översikt över vad ni ska 
leta efter vid val av en e-handelsleverantör 
och partner är det dags att lista era topp 3 
leverantörer. 
 
Be gärna dessa leverantörer att besvara de 
viktigaste fem frågorna som ni har. Fokusera 
inte på funktioner, det ger sällan rätt intäkter, 
utan på era flöden för produkter, CMS och 
orderhantering. 
 
Exempel på frågor: 
 
• Hur mycket av e-handels ekosystem  

med alla dess kringsystem går att  
automatisera? Automatiseras även  
orderjusteringar som sker i efterhand? 

• Har plattformen stöd för “äkta” multi- 
valuta med individuell momssättning  
per land och produkt om ni växer? 

• Är leverantören en helhetsleverantör  
eller behövs olika leverantörer för att  
hantera design och marknadsföring på 
Google och Facebook?

Med all denna information, gör en grundlig 
jämförelse av de e-handelsleverantörer som 
verkar passa er. 

Är plattformen automatiserad och del  
av ett större ekosystem? Finns äkta 

 multivaluta för epanderig utomlangs?  
Vilka övriga tjäster tillhandahålles,  

så att ni kan fokusera  växa  
snabbast möjligt?

VIKTIGT ATT LÄGGA TID PÅ 

RÄTT FRÅGESTÄLLNINGAR
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10-STEGS GUIDE FÖR  
B2B E-HANDELSPROJEKT
De flesta företag, både små och stora, som har lyckats med B2B e-handel 
har valt att följa dessa 10 steg. Stegen är baserade på den kombinerade  
erfarenhet vi på Starweb har av att hjälpa tusentals e-handlare att växa.

Med rätt plan och förberedelser står ingenting i vägen för en  
framgångsrik e-handel.

1. BÖRJA MED ATT DEFINIERA MÅLEN FÖR E-HANDELN

E-handelsprojekt är komplexa. Därför är det viktigt att vara tydlig med varför man ska starta 
igång och genomföra ett sådant projekt. Det ska till exempel inte bara bero på att konkurrenter-
na har en e-handel.

Det bästa sättet att  starta e-handel är ofta med papper och penna (eller word) för att identifiera 
affärsbehoven och målen. Börja genom att ställa frågor som: Varför vill vi starta en e-handel nu? 
Vilka är affärsfördelarna? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi bli framgångsrika online? Hur passar en 
e-handel in i den övergripande företagsstrategin? 
 
Exempel på e-handelsmål:

• Öka intäkterna genom ökat antal nya 
kunder 

• Öka intäkterna genom fler antal  
beställningar, och ombeställningar  
från befintliga kunder 

• Erbjuda köp 24/7 

• Frigöra tid för försäljnings- och support-
teamet 

• Sänkta omkostnader 

• Öka effektiviteten i beställningsprocessen 
och minska antalet fel per order 

• Förbättra kundupplevelsen

När målen är bestämda är nästa steg att överväga hur det ska uppnås: definiera e-handelsstrate-
gin. Tänk på vem ni vill sälja till dvs målgrupp, vilka produkter/tjänster som ska säljas online, och 
om det ska expanderas till nya målgrupper eller tom. nya marknader utanför Sverige.

Slutligen bestämmer ni mätbara KPI:er (resultatindikatorer) för e-handeln utifrån målen och 
strategin. Tydliga KPI: er gör att framgången är mätbar och gör det lättare att upptäcka  
eventuella luckor - samtidigt som det finns ett fokus på e-handelsmålen.

Exempel på KPI:er att förbättra: Hur många procent av alla order sker via e-handeln? Hur många 
kronor är det genomsnittliga ordervärdet och hur ökar vi det? Hur många procent av alla order 
innehåller någon form av orderfel och hur minskar vi det?

2. FOKUSERA PÅ KUNDERNAS BEHOV

Det är inte bara de egna affärsmålen som är viktiga utan framförallt kundernas mål. Framgång-
en bygger på deras shoppingbehov och erfarenhet. Kunder använder bara en e-handel om det 
passar dem. Därför måste e-handelsplanerna byggas runt kunderna och deras behov. Det kräver 
insikt i vad kunden letar efter och vad kunden förväntar sig - för att sedan leverera mot dessa 
krav.

För att leverera krävs det ett bra underlag. Ett sätt att göra detta på är att skicka ut ett Google 
Forms-formulär till utvalda kunder (minst 30 st) och locka med en rabatt eller gratisvara om de 
fyller i alla frågorna.

Ställ frågor som:

• Vilken typ av produkt eller kategori är de 
mest intresserade av? 

• Finns det något som kunden saknar? 

• Täcker de leveransmetoder som finns alla 
önskemål? 

• På vilket sätt handlar kunden produkter/
tjänster (telefon, mejl, inloggad i e-han-
deln, genom importverktyg eller bulk)? 

• Vilket bemötande och erfarenhet  
förväntar sig kunden av er som  
leverantör?

Kundernas prioriteringar kan variera mycket. Allt från tillgång till information dygnet runt till 
nya betalningsmöjligheter, eller transparens kring orderstatus och leveransuppdateringar i 
e-handeln i realtid.

Det bästa sättet att ta reda på vad kunder vill är att helt enkelt att fråga dem. Börja med era 
största kunder. Försök få med bra blandning av kunder som dels är förespråkare för B2B  
e-handel, samt de som är skeptiska till att beställa online. Sedan gäller det att försöka hitta  
en gemensam grund mellan alla dessa olika behov.
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3. SKAPA ETT VINNANDE PROJEKT FÖR E-HANDEL

Gör någon ansvarig för e-handeln

Innan e-handeln börjar implementeras måste någon utses till e-han-
delsansvarig: någon som tar hand om e-handelsprojektets när, vad och 
hur. De bör ha befogenhet att fatta beslut och rätt färdigheter för att ta 
projektet framåt.

För mindre företag betyder detta inte nödvändigtvis att ha någon som 
är dedikerad till e-handeln på heltid, men det behövs en person som tar 
ett större ansvar för lanseringen, målen och utformningen av e-handeln. 
Du behöver en handlingsplan och nyckelpersoner som hjälper en längst 
vägen. Det behövs att någon informerar hur det går internt och hanterar 
de frågor som dyker upp längst vägen.

E-handelsleverantören hjälper er givetvis också.
 
Samla medlemmar från olika avdelningar

Den person som är e-handelsansvarig bör skapa ett litet team av in-
tressenter även från andra avdelningar, om det finns flera avdelningar. 
Eftersom e-handel berör alla delar av en organisation behöver en person 
från varje avdelning ta med sig sin kunskap och färdigheter. Alla i teamet 
behöver förstå hur e-handeln kan hjälpa deras respektive avdelning och 
hur de kan bidra till att projektet blir en framgång.

Beroende på storlek på företaget kan e-handelsteamet ta olika former. 
Stora företag tenderar att bilda interna projektgrupper. Deras team  
genomför inte bara e-handelsprojektet utan ser också över de roller  
som krävs för att driva en e-handelssajt på en professionell nivå och  
långsiktigt. Bl.a hur de på bästa sätt når ut till sina målgrupper i olika 
delar av e-handeln, hur de olika målgrupperna på bästa sätt bör bemötas 
och navigera sig i e-handeln, vilka produkter man vill lyfta fram beroende 
på målgrupp etc. Hela köpupplevelsen per målgrupp helt enkelt.

Små företag kan ha svårare att avsätta hela resurser till den här typen 
av projekt. Vår erfarenhet är att den som är e-handelsansvarig arbetar 
parallellt med e-handelsprojektet och deras nuvarande arbetsuppgifter. 
Eller får avlastning på ett eller båda av dessa projekten. Så länge  
e-handelsprojektet tas på allvar, med rätt resurser, kan båda  
metoderna bli framgångsrika.

4. KOMMUNICERA OCH ANPASSA INTERNT

För att lyckas med e-handelsprojektet krävs ett internt stöd och  
anpassning av rutiner så att e-handeln underlättar för de som ska  
använda den. Se till att hela organisationen är ombord med e-han-
dels-planerna och förstår fördelarna. Involvera varje avdelning redan  
i uppstartsfasen så att alla känner sig hörda från början och kan bidra 
med sin expertis.

Förändring orsakar ofta oro och motstånd. Den som är e-handelsans- 
varig behöver utbilda varje avdelning i vilka fördelarna blir med den nya 
e-handeln och vad det innebär för deras avdelning. Kommer det att öka 
intäkterna? Innebär det nya marknader? Hjälper det IT-processerna att 
gå smidigare och med färre fel? Frigör det tid för sälj och support?
Kort sagt, kommunicera vad respektive avdelning har att vinna på de 
gemensamma målen.

5. PRODUKTKRAV FÖR E-HANDEL (MVP)

Vad vill ni få ut av e-handeln? Börja med att identifiera era must-haves. 
Det vill säga, vad är den minsta tänkbara funktionalitet som krävs för att 
tillgodose era egna och era kunders behov: er “minimum viable product” 
(MVP).
Först därefter, om tid och budget tillåter, kan eventuella extra funktioner 
börja utforskas.
 
Tänk på följande krav för e-handeln:

• Att e-handeln möter era mål. 

• Att e-handeln uppnår de vanligaste frågorna kunderna ställer. 

• Fokusera på funktioner som kommer användas under det första året 
efter lanseringen. Det är lätt att projektet annars går överstyr och 
att ni därför inte kommer framåt. 

• Förstå och använd alla funktioner till fullo som e-handelsplattformen 
har som standard innan ni tittar på mer kostsamma och komplexa 
anpassningar. 

• Var realistisk med hur mycket som kan göras med interna resurser. 
Om produkterna till exempel ska ha videoinnehåll, kontrollera först 
att det finns kapacitet och resurser internt (eller hyr in extern byrå) 
för att skapa detta. 

• När ni har startat er första MVP e-handel kan ni börja testköra den 
och få återkoppling både internt och från utvalda kunder som ni har 
bjudit in. Först då vet ni vilka ytterligare funktioner och anpassning-
ar som behövs, och vilka som inte är nödvändiga. Ibland upplevs en 
funktion som kritisk, men efter att ha testkört e-handeln visar det sig 
inte vara så viktigt. Kanske är det något helt annat som ni förbisett. 
Det är viktigare att kunderna är nöjda och att ni når era försäljnings-
mål än den specifika funktionen.

3534



6. DATA OCH INNEHÅLL

Företag som startar sin första e-handel underskattar ofta innehåll. Inne-
håll är allt från produkt- och företagsbeskrivningar, bilder, utseende och 
känsla i e-handeln, struktur och kategorier. Det krävs mycket innehåll 
innan en e-handel är redo att lanseras.

Var förberedda på att strukturera och fylla e-handeln med professionellt 
innehåll - som verkligen ger kunderna rätt kundupplevelse. Tänk på vilka 
produkter som ska säljas och vilka som är era bästsäljare - så att de lyfts 
fram tydligt i varje kategori samt på startsidan. Bestäm vilka huvudkate-
gorier och underkategorier som behövs för en tydlig navigering. Kont-
rollera att det finns minst en snygg bild för varje produkt samt att dessa 
bilder är av tillräckligt hög kvalitet. Flera produktbilder ur olika vinklar, 
eller tom. videofilmer är otroligt uppskattat!

Ifall det är komplicerade produkter ni säljer, eller tekniska produkter, se 
då till att länka produkten till extramaterial och manualer. Det är extra 
viktigt om till exempel slutkunden ska installera eller montera produkten. 
Eller om ni erbjuder tjänster för installation.

Om  e-handelsplattformen är direktintegrerad med ERP-systemet eller 
en PIM-lösning, kan produktbeskrivningar och bilder oftast hämtas ifall 
dessa redan finns lagrade i de befintliga kringsystemen till e-handeln. 
Det sparar värdefull tid. Gå igenom och städa upp förlegade produkter. 
Eller produkter som ni inte vill sälja längre. Se till att alla produktnamn är 
tydliga och användbara i en kundvänlig e-handel.

7. BESTÄM EN DEADLINE FÖR PROJEKTET

Hur lång tid tar ett e-handelsprojekt?

En tidslinje för ett e-handelsprojekt kan vara svår att förutsäga, särskilt 
om det är första gången ni lanserar en e-handel. Hur lång tid det tar beror 
på e-handelsleverantören, e-handelslösningen och på ekosystem som ska 
användas. Samt tiden som ni själva behöver för att strukturera upp buti-
ken med kategorier, produktbeskrivningar och bilder, kanske flera språk 
och valutor. Varor ska beställas hem och sorteras rätt på lagret, avtal ska 
förhandlas fram med frakt- och betalleverantörer etc. Det är många steg 
att tänka på.

Vanligtvis tar det ca 6 veckor att gå live med Starweb om man använ-
der de leverantörer som vi rekommenderar för e-handelns ekosystem, 
och all produktinformation finns på plats. Det inkluderar konfiguration, 
implementation, skräddarsydd design, navigering och SEO-förberedelser. 
Det förutsätter också att ni är aktivt involverade och utför de steg i den 
ordning och tempo som vi rekommenderar.

Beroende på komplexitet kan det däremot ta hela 6 månader att gå live 
om ni exempelvis har ett helt annat ekosystem, eller något annat som 
kräver individuella anpassningar. Från att en e-handlare gör sin resear-
ch, identifierar behov och väljer e-handelsleverantör är 3-4 månader en 
rimlig tidslinje.

Förutom skräddarsydda anpassningar kan flera andra faktorer påverka 
tidslinjen för e-handelsprojektet, både positivt och negativt. De två fak-
torerna som mest påverkar lanseringsdatumet är beslutsprocessen och 
de tillgängliga interna resurserna.
 

Beslutsprocessen

Beslutsprocessen är ofta det som gör att tidsplanen för e-handeln över-
skrids. Speciellt i den sista fasen när detaljerna ska bestämmas. Det finns 
alltid många diskussioner och försenade beslut. En del större företag har 
strikta processer på plats som kan innebära att varje beslut behöver gås 
igenom av flera avdelningar eller chefer alternativt godkännas juridiskt. 
Det kan bromsa implementeringsprocessen för e-handeln.

Finns det en väg runt detta? Ja, delvis. Som tidigare har nämnts, för 
att undvika förseningar i lanseringen, se till att de som är involverade i 
e-handelsprojektet har mandatet att fatta beslut. Se till att de har befo-
genhet från ledningen att ta projektet framåt. Att skaffa e-handel är inte 
så svårt som det låter. Börja hellre litet med en tydlig plan om vad nästa 
steg är.

Interna resurser

En annan nyckelfaktor som kan försena eller påskynda lanseringen är den 
tid det tar att bli redo internt. Under projektet är det de interna resur-
serna som skapar innehållet för webbplatsen. Det kräver ofta dedikerad 
personal med ett tydligt ansvar och rätt kunskap om teknik, produkterna 
och innehållet. En nackdel för mindre företag är att de oftast inte har 
ekonomin att låta någon enbart jobba med e-handel på heltid utan den 
eller de personerna behöver i många fall axla ansvaret utöver sin nuva-
rande arbetsbelastning. Eftersom andra saker kommer att prioriteras, 
försenas därför lanseringen. 

Att definiera milstolpar och skapa en projektplan är ett bra sätt att ta 
kontroll över e-handelsprojektet. Det säkerställer att projektet fortsät-
ter att gå framåt och samtidigt identifierar ni alla hinder som behöver tas 
itu med. Ha veckomöten eller tom. dagliga möten om behovet finns.
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8. BUDGET FÖR B2B-IMPLEMENTERING OCH UNDERHÅLL 

 AV E-HANDELN

Hur mycket kostar en e-handel? Det finns inget enkelt svar på  
den frågan. Några plattformar är gratis att använda, medan andra  
kostar miljontals kronor varje år. Allt beror på affärsbehoven.  
Vad ni än väljer, ta hänsyn till de totala ägandekostnaderna  
(TCO) samt er egen tid. 
 
Var uppmärksam på: 

• Tiden det tar för er att lansera e-handeln 

• Vad som krävs för att driva e-handeln i det dagliga arbetet 

• Hur mycket manuellt arbete som krävs jämfört med hur mycket  
som automatiseras

Fundera kring nästa steg med e-handeln. Finns behovet inom 3 år att  
utöka verksamheten vidare till fler e-handelslager. Fler fysiska butiker 
eller tom. utomlands - har plattformen stöd för detta?

Undersök hur mycket är den initiala investeringen är för e-handels-
plattformen, finns startavgifter, och vad ingår? Vissa delar kan vara 
kostsamma utan att man tänker på de såsom eventuella licens- och 
underhållskostnader, löpande driftkostnader och dygnet-runt-jour (SLA) 
av plattformen. Det är mycket bättre att undersöka detta i förväg än ta 
kostnaden det innebär att plattformen slutar fungera pga. en mindre bra 
drift. Ibland ingår tom. dessa kostnader i plattformen.

Andra kostnader kan vara skräddarsydd design av en design- eller  
webbyrå . Om ni har lagt ut marknadsföring eller copywriting externt.  
Att satsa på såväl design som marknadsföring är något vi anser är väl 
värda investeringen - det kan ge en unik identitet, om det genomförs 
korrekt.

Slutligen titta på ekosystemet för e-handeln dvs de kringsystem och  
partners som e-handeln är sammankopplad med eller i behov av såsom 
ERP, kassa-, frakt-, lager- och betalsystem.

Det handlar inte bara om faktiska kostnader. Räkna på hur mycket 
interna resurser i form av tid som behövs för att starta och driva en 
e-handel. Hur mycket som krävs varierar beroende på företag, bransch, 
konkurrens, era mål och e-handelsplattformen. Några plattformar är mer 
automatiserade än andra. En plattform kan behöva ett mindre team för 
att manuellt administrera ordrar och deras kundfrågor, betalningar eller 
orderjusteringar. Medan i andra plattformar kan flera steg i orderproces-
sen automatiseras. Automation kan spara mycket resurser och är en av 
de viktigaste fördelarna med ERP-integrerad e-handel!

9. ANVÄND E-HANDELSLEVERANTÖRENS EXPERTIS

Några e-handelsleverantörer har omfattande erfarenhet av att imple-
mentera B2B e-handel. De vet också vad som skiljer sig åt mellan fram-
gångsrika och misslyckade projekt. Använd deras expertis till fullo!
På vilket sätt kommer vi bäst igång med B2B e-handel? Hur lång tid tar 
ett typiskt B2B-e-handelsprojekt? Vilken budget behöver vi avsätta för 
e-handelssajten? Vem ska vara med i e-handelsteamet? Vad har de mest 
framgångsrika e-handlarna gemensamt? Det här är frågor som e-handels-
leverantören bör kunna hjälpa till med. Be om råd i varje steg av e-han-
delsprojektet.

På Starweb har vi till exempel ett onboarding-program som hjälper 
e-handlare att förbereda sig inför en smidig lansering av sin e-handel. 
Få hjälp steg-för-steg att fokusera på rätt saker, i rätt ordning, och ett 
driv framåt så att e-handelsprojektet blir en framgång. Allt från hur du 
väljer rätt ekosystem för e-handeln till vilken information som ska läggas 
in såsom designunderlag, GDPR-köpvillkor och hur du automatiserar 
e-handeln.

Sammantaget gör detta att lanseringen går betydligt snabbare och  
ger en bra översikt över de totala ägandekostnaderna (TCO).

10. TA INITIATIVET: STARTA E-HANDELN!

Hur mycket ni än förbereder för B2B e-handel, kan ni aldrig veta eller 
förutse allt. Vid en viss punkt när det bara måste göras. Så välj en  
leverantör. Förbered väl. Men ta sedan beslutet att gå live med  
implementeringen. Det är absolut värt all erfarenheten det ger.  
Glöm inte att koppla på Google Analytics och mät, analysera och  
utvärdera.

När e-handeln är live kan ni lära er, testa och kontinuerligt optimera 
e-handeln med ny kunskap och erfarenhet.
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FÅ HJÄLP ATT  
VÄXA SNABBARE
För att e-handlare ska växa sig starka är vår erfarenhet att det behövs 
skapas en tydlig identitet som särskiljer sig från konkurrenterna. Samt att 
e-handeln behöver de rätta tekniska förutsättningarna för att skala upp 
verksamheten genom automation.

Automatiska orderflöden och automatiserad marknadsföring ökar försäljningen och minimerar 
det manuella arbetet. Då kan ni  istället använda tiden rätt och utöka med fler produkter, fler 
språk, fler anställda, fler kunder.

Driften är lika viktig. Om e-handeln inte fungerar, spelar det ingen roll hur inbjudande designen 
är eller hur perfekta funktioner ni har. E-handeln behöver laddas blixtsnabbt och vara auto- 
skalbar för att kunna ta emot mängder av besökare vid jul, Black Friday och andra viktiga  
händelser.

Som e-handlare ska du alltid välja den plattform och marknadsföringsbyrå som bäst passar  
ditt behov. Vi som har skrivit denna boken har jobbat i över 20 år med köpbeteenden och  
e-handelsplattformar på Starweb. Starweb är en helhetsleverantör av e-handel, identitet  
och ekosystem med fokus på att utbilda e-handlare i att växa snabbt.

SÅ HÄR JOBBAR STARWEB MED E-HANDEL

Identiteten
En snygg e-handel räcker inte. Hela kundupp-
levelsen från marknadsföring, design, texter 
och känsla, till att varan är levererad måste 
skapa rätt köpkänslor. Ta hjälp att skräddarsy 
företagsidentiteten och skapa ett bestående 
intryck som besökare minns.

Ekosystemet
Spara tid med automatiska orderflöden.  
Det går att uppnå nästan total automation 
med färre system som fungerar tillsammans.  
Bli utbildad i hur kringsystemen samarbetar  
tillsammans med e-handeln och minska  
administrationen.

Plattformen
Öka försäljningen genom att automatisera 
delar av marknadsföringen och få samtidigt 
möjlighet att skala upp e-handeln i alla  
kanaler oavsett om försäljningen sker i  
Sverige, utomlands eller i B2B e-handel.  
Starweb finns med under hela e-handelsresan.

HUR VÄXER DU SOM E-HANDLARE?

E-handlare behöver känna till många saker men har ingen att fråga. Fråga Starweb! Vi tar inget 
betalt för tips och råd, det är bara att ställa frågan.

Vi visar gärna upp plattformen och går igenom allt steg-för-steg. Genomgången kostar inget och 
du förbinder dig inte till något. Upplev skillnaden med en automatiserad e-handelslösning.

Boka ett möte online eller ring oss på 040-602 09 00 eller 08-509 100 00.

Utöver en fullmatad E-handelsplattform 
coachar och utbildar Starweb sina  

E-handlare så att deras verksamhet  
kan växa snabbare. Automatiska  

flöden frigör tid för fortsatt  
affärsutveckling.

TA HJÄLP AV STARWEB & BLI EN

UTBILDAD E-HANDLARE
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• Stafflade priser: mängdrabatt på varorna du handlar. 

• SAAS: Software as a service.  Gör det möjligt för användarna att  
ansluta till och använda molnbaserade appar via Internet. 

• ERP-integrerad e-handel: Enterprise Resource Planning är en  
programvara för hantering av resurser samt affärsprocesser  
som hanterar och integrerar företagets funktioner inom ekonomi,  
leveranskedja, drift, rapportering, tillverkning och personal. 

• SLA: Service Level Agreement, hur snabbt leverantören ska  
reagera på ett driftlarm. 

• Out-of-the-box-lösning: mjukvara som fungerar direkt efter  
anskaffning. Enkla installationer och det ska inte behövas någon  
konfigurering eller inställningar. 

• MVP e-handel: Minimum Viable Product, i detta fallet avses att 
snabbare få igång minsta möjliga e-handelslösning för att kunna  
prova på och utvärdera era e-handelsidéer. Göra justeringar,  
testa igen. En kortare väg för att nå sina mål.

LEXIKON

EGNA ANTECKNINGAR
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