
Guide för att starta e-handel 

Av Urban Lindstedt  

Om du planerar att starta en mindre nätbutik är detta guiden för dig. Vi går igenom 
grunderna till en e-handelsstrategi/affärsplan, hur du väljer e-handelsplattform, betal-
lösningar och logistik. 

Affärsplan. Vad du än ska sälja online ökar chanserna att du lyckas om du tar fram en 
ordentlig plan. Affärsplanen är ett bra underlag när du ska bestämma vilka krav din e-
handelsplattform måste innehålla. En affärsplan för e-handel bör innehålla: 

1) Syftet med e-handeln Varför startar du e-handel? 
2) Sortiment. Vad ska du sälja? Sortimentet är första frågan som avgör om du ska lyc-

kas eller inte. Var bredd att ändra sortimentet under resans gång. Var försiktig med 
hur mycket du köper in i början.  

3) Innehållshantering. Det är resurskrävande att ta fram produkttexter, bilder och and-
ra texter. Om du inte klarar detta själv bör du ta hjälp av andra. 

4) Målgrupp. Vem ska köpa dina produkter? 
5) Marknadsföring. Du måste ha en plan för hur du ska marknadsföra din butik. 
6) Kanalkrockar. Om du säljer i andra kanaler och har återförsäljare måste du ha en plan 

för att hantera och minska kanalkockar. 
7) Kompetensutveckling. Identifiera vad du och kollegorna din organisation måste lära 

sig. 
8) Finansiering och försäljningsprognos. Har du pengar att investera i teknik och la-

ger? Hur mycket tror du att du kommer att sälja? 
9) Partners. Behöver du teknk- och/eller marknadsföringspartners för att lyckas? Få fö-

retag besitter kompetensen att sätta upp och drifta e-handelslösningar. Därför behö-
ver du normalt en partners som hjälper dig. Vilken kompetens måste du ha inom or-
ganisationen och vad kan du köpa in på konsultbasis? 

10)Globalisering. Tänk tidigt på internationell expansion. Sverige är en mycket liten 
marknad.  

11)Logistiken. Hur ska du leverera produkterna? Hur mycket returer kommer du att få? 

Läs mer om affärsplaner hos Almi:  http://www.almi.se/Dokument-mallar-och-verktyg/
Affarsplan/ 

Kostnader för att starta e-handel 

Ett litet eller mellanstort företag får räkna med att investera mellan 50 000 och 300 000 
kronor för ett seriöst e-handelsprojekt. Men om man nöjer sig med standarddesignmal-

http://www.almi.se/Dokument-mallar-och-verktyg/Affarsplan/


lar och är kan fixa lite själv går det att komma undan med kanske 30 000 kr.  För rena 
hobbyprojekt går det att komma igång utan att spendera några pengar alls. 

 • Hobby-projekt: Med exempelvis gratisplattformen Tictail, som är en standard de-
signmall och sedan ett framtagande av en egen logga genom exempelvis 99De-
sign behöver inte en nätbutik kosta dig mer än runt 5000 kronor. Men då måste 
du göra alla anpassningar själv. 

 • Mellan-projekt: Att ta fram en design och implementera den på en hyrlösning i 
mellanklassen kan kosta mellan 50 000 och 300 000 kronor. Då ingår ofta färdiga 
kopplingar till vanliga betallösningar, transportadministrativa system och de van-
ligaste mindre affärssystemen.  

 • Stort projekt:  Att ta fram en design och implementera den på en större platt-
form, integrera med affärssystem, logistiksystem, kundklubbar, PIM-system kan 
kosta mellan 300 000 kr och flera miljoner kronor. 

Det svåra valet av e-handelsplattform 

Att välja e-handelsplattform är svårt av många skäl. Det handlar om komplexa system på en 
marknad som utvecklas hisnande fort. Dessutom är utbudet av system förvånansvärt stort. 

Det största beslutet är inte att valet av plattform utan beslutet att välja att starta e-handel eller 
att uppgradera en småskalig e-handel till en viktig säljkanal. 

När beslutet om e-handelssatsningen är taget blir den första frågan: Vilken e-handelsplattform 
ska vi välja? Här finns sällan ett enkelt svar att välja plattform B eller plattform C. För att välja 
den bäst lämpande plattformen för ett projekt krävs det en ordentlig genomgång av målsätt-
ningar, behov, resurser och möjligheter. Det krävs en ordentlig förstudie. 

Att välja e-handelsplattform är ett stort och svårt beslut för vilken verksamhet som helst. Att 
hasta fram ett beslut kan bli dyrt i framtida förlorad försäljning, krånglig administration och 
kostnader för att byta system när företaget allt för snabbt växt ur sin lösning.  

Det är lätt att drunkna i det stora utbudet av plattformar, särskilt om det handlar om ett mindre 
eller mellanstort e-handelsprojekt. För riktigt stora projekt är antalet aktuella plattformar mer 
hanterligt. För mellanstora projekt är det kanske inte nödvändigt att granska alla plattformar på 
den svenska marknaden. Gör en grovgallring tidigt och titta närmare på tre till fyra plattformar.  

När det gäller att bedöma vilka funktioner som är affärskritiska för just ert projekt handlar det 
om att göra hemläxan. Lägg tid och resurser på förstudien. Granska existerande plattformar och 
deras funktioner. Ta in externa konsulter, prata med företag som redan gjort e-handelsresan. 

Börja alltid med en förstudie 
Ni ska alltid  göra en ordentlig förstudie om e-handelsprojektet för att veta vilka funktioner som 
är nödvändiga för ert projekt. Det är en rad frågor som ska besvaras. 

https://tictail.com/
https://99designs.com/


Den grundläggande frågan som ska besvaras är vilken roll e-handeln ska ha i er organisation. Ska 
nätbutiken vara ett marknadsföringsfönster för produkter som sedan i huvudsak säljs i andra ka-
naler, eller kommer e-handeln vara en viktig eller den viktigaste säljkanalen? 

Sätta ihop en kravspecifikation 

Efter att du har svarat på de grundläggande frågorna om ditt e-handelsprojekt är nästa steg att 
omvandla svaren till krav på funktioner, tekniska krav och service. Om du inte själv är utvecklare 
är det bättre att formulera funktioner än tekniska specifikationer.  

Paketering 

Många leverantörer paketerar sina plattformar i olika paket med varierande priser och funktio-
nalitet. Det vanligaste är webbaserade hyrlösningar, vilket innebär att leverantören hostar buti-
ken på egna servrar. Du hyr rätten att använda plattformen men äger inte koden. Vissa leveran-
törer säljer istället en licens till mjukvaran som e-handlaren sedan installerar på egna servrar. Väl-
jer du hyrlösningar slipper du bekymra dig om servrar. 

Genom att läsa leverantörernas funktionsscheman kan du få en bild av vilken funktionalitet som 
finns på marknaden. 

Open Source vs kommersiella 
Öppen källkod eller från engelskans Open Source, handlar om programvara som är tillgänglig 
att använda, läsa, modifiera och distribuera för den som vill utan ersättning. Därmed kan pro-
gramutvecklare använda programkod som andra har utvecklat i egna projekt utan att betala li-
censavgifter. 

Hyr eller köper man en kommersiell plattform finns det en grupp utvecklare som faktiskt arbetar 
för dig. De har en roadmap för hur de ska utveckla plattformen i framtiden. Sedan har större 
open source-konsulter ofta utvecklat ett eget lager av kod som de implementerar på open sour-
ce-plattformarna för att exempelvis göra butiken snabbare och säkrare. Det är inte heller ovan-
ligt att proprietära system utnyttjar kod från open source-världen. 

Exempel på viktiga krav i en specifikation: 

• Responsiv webbdesign (designen förändras efter skärmstorlek) eller mobiloptimerad design. 
• Möjlighet till unika sidtitlar, url-er och meta-beskrivningar för produktsidor, kategorisidor och 

vanliga informationssidor. Viktigt för synligheten i Google. 
• Möjlighet att visa stora produktbilder. Det går inte att sälja utan bra produktbilder. 
• Möjligheter att publicera annan information än rena produktbeskrivningar.  
• Färdiga kopplingar till svenska betallösningar. Det är dyrt att bygga egna kopplingar om du 

bygger själv eller väljer utländska plattformar. 
• Stöd för utländska valutor och momssatser. Export är framtiden inom svensk e-handel. 
• Stöd för variant-artiklar där kunden från en produktsida kan välja att köpa olika varianter, ex-

empelvis olika färger, från en och samma sida. 



• Möjlighet att synka lagersaldo med lager i fysisk butik. Inte så många plattformar erbjuder 
detta. 

• Leverantören ska ha ett utvecklingsteam som fortlöpande utvecklar nya funktioner. 
• Återförsäljar-modul med möjlighet att sätta olika priser för olika kunder. 
• Färdiga kopplingar till affärssystem och transportadministrativa system. 
• Rationell innehållshantering. Det ska vara lätt att lägga in information om produkter. 

Krav vid B2B-handel online 

Den elektroniska B2B-handeln (business to business) är betydligt större än den mer synliga B2C-
handeln (business to consumer). 

Stora företag med omfattande B2B-handel är mer styrda av vilket affärssystem de har än vilken 
e-handelsplattform de vill ha. Därför är det inte ovanligt att företagen utvecklar sin egen e-han-
delsplattform utifrån sitt affärssystem. 

Specifika krav på e-handelsplattformar för B2B: 

• kunna hantera olika priser för olika kunder 
• kunna hantera mer omfattande produktinformation av teknisk karaktär 
• kunna visa unikt produktutbud för varje inloggad kund 
• kunna integrera plattformen med företagets faktureringssystem, crm-system, logistiksystem 

och dylikt  
• ge online-kunderna ett utökat stöd och support i köpprocessen då produkterna normalt är 

mer komplicerade än vid B2C-köp 
• stöd för attestering - inköpsförslag skapas av användare som godkänns av behörig person 
• snabborder för återkommande inköp. 

Granskning av leverantör 

Att välja e-handelsplattform är att välja en strategisk partner. Därför är det nödvändigt att 
granska leverantörens ekonomiska status. Väljer du en open source-lösning är det konsulterna 
som bör granskas. 

Enklaste formen av kontroll är att granska boksluten hos Alla Bolag, men det är bra att även ta 
en kreditupplysning på bolaget eftersom bokslutssiffrorna är historiska siffror. Generellt sätt är 
e-handelsplattformarna små, men ekonomiskt välmående företag. 

Utvecklingsplaner 

E-handeln är i ständig förändring med nya krav på plattformarna som följd. Därför bör ni alltid ta 
reda på hur många utvecklare en plattform har och hur utvecklingsplanerna ser ut de närmaste 
året. 

http://www.allabolag.se


När det gäller open source-plattformar är det nödvändigt att undersöka hur aktivt och stort 
communityn kring plattformen är.  

Ta referenser 

Ta alltid referenser på leverantören du valt. Normalt listar leverantören en rad kunder de redan 
har. 

E-handelsplattformar 

Det finns säkert närmare 100 e-handelsplattformar på den svenska marknaden. Här 
kommer vi att presentera ett urval. Men det är viktigt att ni gör ett aktivt val utifrån era 
behov. 

För nystartade e-handlare och mindre och medelstora företag finns det en stor mängd 
av kommersiella e-handelsplattformar att välja mellan.  Jag har gjort ett urval av företag 
jag känner till och har stött på många olika sammanhang. De är seriösa. Priserna varierar. 

Textalk http://www.textalk.se/webshop/ 

Starweb https://www.starweb.se 

Kodmyran http://www.kodmyran.se/e-handelslosning/ 

eValent https://www.evalent.se 

Sitoo http://www.sitoo.se/ 

Wikinggruppen https://wikinggruppen.se 

Lite större och dyrare 

Litium https://www.litium.se/ 

Askås http://www.askas.se/ 

Jetshop http://jetshop.se/ 

För rena hobbyprojekt 

http://www.sitoo.se/
https://wikinggruppen.se


Tictail https://tictail.com/ 

Open source-plattformar 

WooCommerce är en open source-lösning som fungerar som ett tilläggsprogram till 
publiceringsverktyget WordPress (också open source). Det är gratis att ladda ner och 
installera, men det krävs en hel del kompetens för att göra det på rätt sätt. Det är också 
fullt möjligt att låta konsulter installera och drifta din WooCommerce-butik. Din Woo-
Commerce-butik blir aldrig bättre än webbhotellet du väljer. Och om du inte gör rätt in-
ställningar på servernivå kommer hela butiken att bli mycket seg. 

Det finns paketerade WooCommerce-lösningar där du betalar en månadshyra till bola-
get som sköter om butikerna: Wetail och Krokedil. Wetail kostar från 595 kr/mån och du 
kan få hjälp från 5000 kr för att sätta upp själva butiken. Krokedil som ligger i Arvika har 
en lösning som kostar från 790 kr/mån med en startkostnad på 14 000 kr.  

Magento är en annan populär open source-lösning som på många sätt är kraftfullare än 
WooCommerce, men kostnaderna blir också betydligt högre för att installera och konfi-
gurera butiken. 

Välja betallösningar 

När man väljer e-handelsplattform väljer man också separata betallösningar. I de allra flesta fall 
är betallösningen ett separat system som kräver avtal med både en betalväxel (tekniskt system) 
och ett inlösenavtal för kortbetalningar (bankavtal) och normalt även en extern fakturalösning. 

Att erbjuda flera alternativa betalsätt är bra. Ju fler betallösningar ni erbjuder, desto 
större andel av besökarna kommer att slutföra sitt köp. Olika målgrupper föredrar olika 
betallösningar. Vissa metoder är dock så krångliga och dyra för e-handlaren att vi inte 
rekommenderar dem annat än i undantagsfall, exempelvis postförskott. Att erbjuda 
både faktura och kort är en stark rekommendation. En genväg är att välja paketerade 
checkutlösningar som Klarna Checkout eller Payson Checkout.  

De populäraste betalsätten i Sverige är: 

• Kortbetalning 

• Fakturabetalning 

• Direktbetalning via internetbank 

https://woocommerce.com/
https://wetail.se/
https://krokedil.se/
https://magento.com/


 
Samtidigt har Swish, som idag främst är ett betalsätt mellan privatpersoner bubblat upp 
som ett spännande och superenkelt betalsätt för e-handel. Swish lanserade en lösning 
för e-handlare i början av 2016, men tvingades stänga ner tjänsten i maj samma år ef-
tersom de hade tekniska problem. Senaste budet är att de kommer tillbaka i början av 
2017.  

Checkout-kassor 

Klarna Checkout är fakturatjänsten Klarnas egna utcheckningskassa. Det är en hårt op-
timerad kassa som gör det mycket smidigt för privatkunder att genomföra en 
betalning. Flera billigare e-handelsplattformar som Textalk har Klarna Checkout som 
standardbetalsätt. Det finns också färdiga kopplingar till WooCommerce och Magento. 

För tidigare Klarna-kunder räcker det att ange mejladress för att hämta sin adress och 
genomföra en betalning. De kan välja att ha kassan förifylld – på både mobil och laptop. 
Då räcker det med att klicka på "Bekräfta köpet" för att genomföra ett köp. 

Klarna har vid sidan om sin fakuratjänst lanserat Klarna Direkt där inköpen dras från 
kunden via autogiro.  Första gången väljer kunden vilket bankkonto som pengarna ska 
dras ifrån, sedan bekräftas köpet med hjälp av ett mobilt BankID vid varje köptillfälle. 
Pengarna dras från bankkontot först när butiken har skickat iväg paketet. 

Största problemet med Klarna Checkout är att företag inte kan genomföra betalningar 
med tjänsten. Därför tvingas e-handlare som har både företags- och privatkunder att 
implementera skilda betalflöden för privatpersoner och företag. 

En annan populär kassa är Payson Checkout som många gånger är billigare för mindre 
e-handlare eftersom de inte tar någon månadsavgift utan bara avgift på försäljningen. 

Logistik 

Logistiken är en affärskritisk komponent för e-handel. Den kan både hjälpa och stjälpa 
ert e-handelsprojekt. Redan när ni tar fram den första affärsplanen måste de praktiska 
förutsättningarna utredas. Ni bör ta reda på kostnaderna för att transportera varor till 
kunderna, och vad prislappen blir för att hantera eventuella returer. Samtidigt handlar 
logistik om att bygga och hantera sitt lager på ett effektivt sätt. 

Att fundera på: Hur organiserar jag logistiken med fokus på kunden? 

Logistiken är också en möjlighet att särskilja sig från sina konkurrenter genom att erbju-
da flera olika typer av leveranser till kunden och skapa trygghet för kunderna.  

https://www.klarna.com/se/foretag/klarna-checkout
https://www.payson.se/sv/


Utlämningsställen för paket har tjänat e-handeln väl, men i takt med att e-handeln bara 
blir större skapas det utrymme för flera sätt att leverera paketet på: 

 • Leverans till Postnords, Schenkers eller Dhls utlämningsställen 
 • Leverans till egen butik 
 • Hemleverans 
 • Leverans till utlämningsboxar på stan 

Fraktpriser 

Frakt är en stor kostnad för de flesta e-handlare. De flesta kan inte ta ut hela fraktkost-
naden av kunden. Det finns många olika logistik-aktörer i Sverige som Postnord, Schen-
ker, DHL och Bring. Om dina produkter ryms inom gränserna för Postnords Varubrev 
(max 2 kg) är det ett billigt alternativ. Annars kan du få stora rabatter på exempelvis 
DHL:s fraktpriser om du ansluter till tjänster som Pluskontot, Fraktjakt eller Edge. Lo-
gistiken är ett viktigt konkurrensmedel och ibland är det nödvändigt att erbjuda fri frakt 
och/eller fri returfrakt. Studera vad konkurrenterna erbjuder. 

TA-System  

För rationell logistik är det nödvändigt att koppla ihop e-handelsplattformen med ett 
transportadministrativt system som Unifaun eller Fraktjakt. Då går kundernas adress-
uppgifter över till logistiksystemen utan manuellt arbete.  

Emballage 

Det är viktigt att skicka produkterna i snygga emballage i rätt storlek. Att återanvända 
gamla slitna kartonger från era leverantörer är inte att rekommendera. Det ger fel in-
tryck till kunderna.  

http://pluskontot.se/
http://www.fraktjakt.se/
http://www.ehandel.se/edge/
https://www.unifaun.com/sv/
http://www.fraktjakt.se/

