
Webbstrategi + IT-trender & framtidens konsumenter 



Agenda: 28 maj

9.00-10.15

WEBBSTRATEGI DEL 1: Synlighet på webben 

Om olika sätt för företag att synas på webben utifrån rådande 

digitala trender  

10.15-10.30:  PAUS

10.30-11.30

WEBBSTRATEGI DEL 2: Onsite

Olika sätt för att optimerar sin webbplats för att nå önskade mål  

11.30 - 12.00:  EXTRA TID FÖR FRÅGOR 

13.00-14.15

IT-trender & framtidens konsumenter 

Om den ökade e-handeln: konsumenternas drivkrafter och 

framgångsfaktorer. Om hur ni optimerar er e-handel utifrån 

konsumenternas förväntningar. . 

14.15-14.30:  PAUS

14.30-15.30

Fortsättning IT-trender & framtidens konsumenter 

15.30 - 16.00:  EXTRA TID FÖR FRÅGOR 



Annelie Stenling

Har arbetat med digital strategi, webb, marknadsföring, content marketing och 
e-handel sedan början av 2000-talet.

# Utbildad Medieingenjör & Vetenskapsjournalist vid Umeå Universitet 
# Journalist på Computer Sweden
# Teknisk skribent & PR-konsult på GCI 
# Redaktör & projektledare på Tidningskompaniet 
# Byråchef på Tidningskompaniet Stockholm + Spoon Stockholm 
# Digital strateg och affärsutvecklare på In The Cold 
# Delägare & marknadschef för e-handeln Naturligt Snygg 

KORT OM MIG:

 



Om Naturligt Snygg
IDÈ: Contentdriven e-handel 

TEST: Pilot i friggebodan 

OMTAG: Nylansering av naturligtsnygg.se 2016

MÅL: Bäst i Sverige på ekologisk skönhet

OPTIMERING: Affärsmodell, sortiment, prissättning, 

marknadsföring, content & SEO 

NULÄGE: Omsätter ca 12 MSEK (2019)



Webbstrategi
för småföretag 1  

DEL 1: 
Synlighet på webben



FINN
FEM
FEL



91%
av svenskarna

använder internet 
dagligen

90% 
av svenskarna

har internetbank

70% 
av svenskarna

använder digitala
samhällstjänster

66% 
av svenskarna kollar 

sociala medier
varje dag

80% 
av svenskarna

köper saker online

60% 
av svenskarna

säljer saker online

45% 
av svenskarna

känner sig 
övervakade online

57% 
av svenskarna betalar 
för streamad tv & film



97%
av svenskarna 

söker efter information på internet

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)

TREND: 
Ska bara googla det! 

37% av svenskarna söker dagligen på internet. 

2018 gjorde svenskarna 55 miljoner googlingar. Per 
dag. 

Och beteendet är likadant om man ska handla - 
oavsett om man tänker handla online eller i butik: 

70% av de svenska konsumenterna Googlar innan de 
handlar online

8 av 10 amerikanska konsumenter som besöker en 
fysisk butik för att handla en sällansköpsvara söker på 
nätet först.

 



I PRAKTIKEN: 
Ska bara googla det!

Företag måste finnas på nätet för att nå ut. Ett första 
steg är Google My Business. En konstnadsfri tjänst 
från Google som snabbt ger konsumenten den 
viktigaste information om ditt företag.

Tips för att skapa & optimera Google My Business:
● Lägg in all relevant information: telefon, 

webbadress, öppettider, bilder, osv 
● Uppmuntra besökare att lägga till recensioner + 

hantera dessa
● Lägg till event
● Lägg ut erbjudanden

TIPS! Bra checklista & steg-för-steg-guide finns här:
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foret
ag/marknadsforing/synas-pa-natet-med-google-mybu
siness

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/marknadsforing/synas-pa-natet-med-google-mybusiness
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/marknadsforing/synas-pa-natet-med-google-mybusiness
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/marknadsforing/synas-pa-natet-med-google-mybusiness


I PRAKTIKEN: 
Ska bara googla det!

Företag måste finnas på nätet för att nå ut. Allra helst med en 
egen webbplats. Och om den ska komma upp i Google (och 
andra sökmotorer med) så behöver den vara optimerad mot 
de sökord och geografiska områden ni verkar inom.     

Tips för att SEO-optimera din webbplats:
● Teknisk - webbplatsen behöver vara tekniskt 

optimerad  med rubriker, taggar, metataggar, 
bildtexter. Innehållsstrukturen behöver vara optimerad 
för sök.  

● Innehåll - sajten behöver ha innehåll som svarar på 
de sökfrågor som folk har kring ert område. 

● Länkar - relevanta länkar in till din sajt

TIPS! Kom på föreläsning den 3 juni med Sofie Predikaka 
från SEO-byrån Firstly. Där får ni ALLA SEO-råd ni behöver! 



I PRAKTIKEN: 
Ska bara googla det!

Ibland är konkurrensen om vissa sökord så hög att det inte 
hjälper med SEO. Då kan man ju alltid köpa sig en plats i 
Googles (eller Bings) träfflista istället.

Tre sätt att annonsera via Google Adwords: 
● Sökordsannonser: sökordslistor eller dynamiskt 

utifrån webbplatsen 
● Shop-annonser: produktfeed med de varor ni säljer
● Displayannonser: bannerannonser i hela 

Google-nätverket 

Utgå från era behov: 
● Shoppingannonser mest konverteringsdrivande och 

det som e-handlare lägger mest budget på. 
● Sökordsannonser funkar både för köp & branding 

(synlighet), lätt att se vad som funkar och inte. 
● Display svårt att räkna hem i ren konvertering - men 

varumärkesbyggande.  

TIPS! Var med på föreläsningen den 4 juni. 
Då kommer vi att fördjupa oss kring 
produktmarknadsföring och Google Adwords.



83%
av svenskarna använder 

sociala medier

TREND: 
Skifte bland sociala medier

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)

Svenskarnas användning av sociala medier är fortsatt hög. 
Men användningen blir mer och mer fragmentiserad:

● 74% använder Facebook 
● 61% använder Instagram
● 39% använder Snapchat
● 31% använder LinkedIn
● 24% använder Twitter
● 2019 var en boom för Tik Tok. Har runt 600 

miljoner användare globalt. Korta videos på max 15 
sekunder. 

Vi delar allt mindre innehåll från andra i sociala medier. 
2018 delade 59% material från andra, 2019 endast 49%.

Meddelandeappar ökar: konversationen flyttar från öppna 
sociala medier till stängda miljöer och privata konversationer.  



I PRAKTIKEN:
Skifte bland sociala medier

Ja, ni bör synas på sociala medier. 
Nej, ni ska inte finnas på alla sociala medier. 

Som litet företag behöver man hushålla med sina 
resurser - så här kan ni tänka: 

● Gör er egen kanalplan utifrån er målgrupp de 
produkter & tjänster som ni säljer.  

● Glöm inte bort att ta hänsyn till hur mycket tid 
och resurser ni själva kan lägga på att sköta 
respektive kanal. 

● Bestäm syfte och målsättning med respektive 
kanal, och se till att följa upp resultatet.

● Tänk på att gratislunchernas tider är förbi: på 
både Facebook & Instagram behöver företag 
betala en hel del för att nå alla sina följare. 



I PRAKTIKEN:
Skifte bland sociala medier

För att välja vilken eller vilka sociala medier ni ska 
fokusera på gäller det att tänka på vad ni vill 
kommunicera och med vilka.  

Alltså utgå från er målgrupp & era budskap - därefter 
bestämmer ni de sociala medier som passar er bäst. 

Ha ett tydligt syfte med er närvaro i respektive kanal. 

Anpassa ert innehåll utifrån kanalens förutsättningar 
och hur användarna beter sig där.  

Sätt tydliga och mätbara mål för respektive kanal. 

Gör en plan för vad ni är beredda att investera i varje 
kanal: er egen tid (eller hjälp) + budget för annonsering. 

Så här enkel kan en kanalplan vara. 
Exempel på hur vi på Naturligtsnygg.se resonerade 
(för ett par år sedan, ska tilläggas)





55%
av svenskarna 

lyssnar på poddar

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)

TREND: 
Maxad digital mediekonsumtion

Svenskarnas mediekonsumtion har förändrats helt på 
bara ett drygt decennium. De digitala kanalerna har 
växt upp och i många fall gått om eller ersatt de 
traditionella medierna:

● 8 av 10 svenskar tar del av nyheter digitalt, 
på webben och nyhetsappar. 

● 8 av 10 svenskar tittar på playtjänster 
framförallt playtjänster, netflix & youtube. 

● 6 av 10 svenska lyssnar på musik eller 
radio digitalt. Här dominerar Spotify, poddar, 
ljudböcker & radio på nätet. 

● 4 av 10 svenskar läser eller lyssnar på 
digitala böcker.



I PRAKTIKEN: 
Maxad digital mediekonsumtion

Förändrad mediekonsumtion innebär två saker för oss 
företagare: 
# Våra kunder är mer med sina enheter - vi måste vara 
där med dem för att nå ut
# Våra kunder är vana att konsumera innehåll på nätet - 
gör vi riktigt bra material får vi 
följare/lyssnare/tittare  

Hur drar vi företagare nytta av detta? 
● Använd en mix av nya digitala kanaler och 

traditionella medier för att nå ut (tex när du 
annonserar). 

● Gör smarta samarbeten med nya digitala 
aktörer 

● Skapa eget innehåll som intresserar era 
kunder: podcasts, instruktions-filmer, 
facebook-live-sändingar, osv. 



12:1
Ett filminlägg på sociala medier

delas 12 gånger fler än ett textinlägg.

TREND: 
Rörligt innehåll fångar

Det är ingen nyhet att rörligt material fångar 
uppmärksamheten på ett helt annat sätt än en bild.

Vi är mycket mer benägna att dela rörligt innehåll än 
textinlägg i sociala medier. 

79% säger att de har köpt något efter att ha sett 
en film i sociala medier. 

Dessutom älskar Google video och premierar sajter 
med rörligt innehåll.
 
Video är viktigt alltså. Men är det svårt? Inte jätte, men 
första tröskeln kan kännas trixig.
 

Statistik från: adme.se



https://youtu.be/B_rEHdSiTis

https://youtu.be/B_rEHdSiTis




I PRAKTIKEN: 
Rörligt innehåll fångar

Det behöver inte vara så komplicerat att göra rörligt innehåll. Du är tre 
knapptryckningar bort från att sända live på Facebook med mobilen. 
Du kan göra en gif på en kvart till din sajt eller nyhetsbrev. YouTube gör 
det enkelt att samla och distribuera rörligt innehåll. 

Tips för er som vill jobba med rörligt innehåll: 
● Som alltid - tänk efter vad syftet är: kunskapsspridning, 

konvertering, varumärkesbyggande, osv. Och välj kanal och 
ambitionsnivå utifrån det.

● Gör en spridningsplan. Ju mer budget och tid ni lägger på 
innehåll (och det kan bli dyrt att göra rörligt) desto viktigare att 
maximera effekten och se till att maximera organisk (och ev 
köpt) spridning!  

● Steel with pride: KIT har ju en grym “formel” för 
explainer-filmer på Facebook att inspireras av: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1049863525362514

● Börja enkelt själv - ta hjälp när ni vill avancera! 



97%
av de svenska internetanvändarna 

använder e-post.

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)

TREND: 
Underskatta inte mejlen!  

Man kan tycka vad man vill om överfulla mejlkorgar. 
Men ALLA använder trots allt mejl. Och marknadsföring 
via e-post är fortfarande ett riktigt effektivt verktyg för 
att nå och engagera företagets kunder.

48% av konsumenterna är tycker att e-post är 
den mest personliga/relevanta kommunikationen 
från e-handlare. Värt att notera att detta underskattas 
av företagen: endast 35% tror att e-post är den kanal 
som kunderna tycker är mest personlig/relevant... 

37% av företagen som bedriver e-handel anser att 
nyhetsbrev via e-post är ett av de viktigaste 
marknadsföringskanalerna. 

 



I PRAKTIKEN: 
Underskatta inte mejlen! 

5 tips för effektiva digitala nyhetsbrev: 

● En bra innehållsmix kan både driva konvertering & bygga 
relationer. Använd tex köpguider för att inspirera & få kunden att 
handla.

● Guider & rådgivning uppskattas av läsarna - och de belönar dig 
med klick! (Inspireras av 90-10-regeln) 

● Startpuffen är viktigast: lägg extra krut på inledande bilder och 
text (du har 8,5 sekunder på dig!) 

● Variera tema & ämnesrad. Tänk på att redaktionellt 
kampanjinnehåll ofta funkar bättre än banners. 

● Optimera löpande: frekvens, utskickstider/dagar, ämnesrader & 
längd. A/B-testa det som går. 



I PRAKTIKEN: 
Exempel på köpguider i nyhetsbrev: 

Exempel 1: Enkel köpguide. Puff till guidande 
artikel, och därefter produktblock med bild, 
namn och pris på produkten. Läsarna får 
snabbt en översikt och kan direkt gå till köpläge 
av enskilda produkter. 

Exempel 2: Avancerad köpguide. Här bjuds 
läsarna på hela guiden direkt i nyhetsbrevet. 
Snyggt designat, men som en enda bild där alla 
klick hamnar på samma landningssida. Svårt att 
analysera vad som driver läsarna att klicka 
vidare. Tidskrävande att producera.

Exempel 3: Get-the-look-guide. En klassisk 
redaktionell köpguide där läsarna både får se en 
look och produkter, och i text får beskrivning av 
vilka produkter som används för att skapa 
looken. 



I PRAKTIKEN: 
Underskatta inte mejlen - optimera utskickstiden!

VECKODAGSBRYDERI:

Åsikterna går isär kring vilken veckodag som 
är bäst som är bäst att skicka ut nyhetsbrev.  
Majoriteten hyllar tisdagar och torsdagar 
som perfekta mejldagar. Måndagar skyr 
många som pesten pga mejl lätt sållas bort i 
rensningar efter helgens mejlskörd. 
Onsdagar ses som ett wild card som kan 
ge bra utdelning (eller inte). 
Många lever efter den gamla “sanningen” att 
nyhetsbrev på helger inte funkar, men 
kanske är det precis tvärtom - ett genidrag 
att skicka nyhetsbrev de dagar då det är lite 
lugnare i mejlkorgen?!

Läs mer på conversionista.com  

Tre tips för att optimera utskickstiden av nyhetsbrev:

● Kartlägg era kunders mönster: Vilka dagar och tider görs 
flest köp på er sajt? När är besökarantalet som högst? Utgå från 
den datan när ni börjar skicka ut era nyhetsbrev.
 

● Automatisera - och låt datan styra: I många 
nyhetsbrevsprogram kan man låta programmet föreslå optimala 
utskickstider baserat på öppningsdata från tidigare nyhetsbrev. 
Använd er av det! 

● Testa olika tider och dagar: I de allra flesta 
nyhetsbrevsprogrammen är det superlätt att göra A/B-tester 
med olika utskickstider och dagar. Annars testar ni manuellt med 
olika dagar olika veckor och jämför utfallet. 



WEBBSTRATEGI DEL 1: CHECKLISTA

● Ska bara Googla det: Superviktigt att synas när dina kunder söker på nätet
○ Se till att ni finns på Google My Business
○ Sökordsoptimera sajten (och låt sökbeteenden avspegla ditt innehåll)
○ Överväg sökordsannonsering för viktiga sökord / produkter 

 
● Skifte bland sociala medier: Välj rätt kanaler att synas på, utifrån dina målgrupper & syfte

○ Gör en kanalplan: syfte, målgrupp, innehåll & mål + BUDGET/EGEN TID
○ Testa, följ upp och justera 

● Maxad digital mediekonsumtion: Våra kunder är med sina enheter jämt - vi måste vara där med dem
○ Använd en mix av digitala kanaler och traditionella medier - testa nya typer av samarbeten, appar och plattformar
○ Gör eget - riktigt bra - innehåll 

● Rörligt innehåll fångar: Folk gör mer efter att sett rörligt innehåll från ett företag (handlar, delar, tycker, osv)  
○ Testa rörligt innehåll utifrån era möjligheter och ambitionsnivå
○ Glöm inte att satsa på en bra spridningsplan! 

● Underskatta inte mejlen: Alla använder trots allt e-post både i jobbet och privat
○ Sätt en bra innehållsmix: blanda sälj med guider och tips
○ Testa olika innehåll, ämnesrader och utskickstider för att optimera utfallet



  

DEL 2: 
Webbstrategi - onsite



Att mäta, bevisa resultat och även 
förbättra resultat baserat på data har 

gått från överkurs till absolut 
nödvändighet..

OPTIMERA SAJTEN: 
Analysera mera

Vad är en framgångsrik sajt? En som är snygg och vinner 
priser? En som genererar mycket trafik? En som ger dig 
fler kunder? 

Webbanalys handlar om att förstå beteenden på din sajt - 
och andra digitala kanaler - utifrån data du samlat in.

E-handelsföretag ligger i framkant när det kommer till 
mätning och uppföljning eftersom allt digitalt är mätbart - 
och man svart på vitt ser resultatet. 

Varför ska fler företag kolla webbtrafiken? 
● Få koll på varifrån besöken kommer
● Förstå vad besökarna gör på sajten
● För att hitta förbättringspotential

Tips! Var med på Sofie Predikakas utbildning i webbanalys 
den 3 juni. Fokus på webbanalys då! 

Annelie Nääs, kursanvsvarig för Webbanalys & konvertering på Berghs



OPTIMERA SAJTEN: 
Analysera mera

Det finns många olika sätt att analysera trafiken på sin sajt, 
exempelvis: 

● Google Analytics (GA) - Branschstandard för mätning av 
trafik på sajt. Spårar det mesta, typ varifrån trafiken 
kommer, vad användarna gör, konverteringar, osv. 

● Heatmaps/besöksmönster - finns flera verktyg (gratis 
och betal) för att se i realtid (och inspelat) vad besökarna 
gör på sajten. Man ser scroll och musrörelser för enskilda 
användare, liksom samlade heatmaps. Exempelvis Hotjar. 

● A/B-tester - finns också många verktyg för att att testa 
olika designelement, texter, bilder osv. Tex Google 
Optimizer.



95%
av svenskarna surfar med mobilen

TREND: 
Mobilen dominerar

Att det är mobilanvändandet som växer allra mest är 
ingen nyhet. Det gäller generellt för all typ av surf - och 
specifikt för e-handel. 

Några grejer vi svenskar ofta använder mobilen till:
● 95% surfar runt på internet
● 90% besöker sin internetbank
● 83% använder sociala medier
● 80% e-handlar 
● 70% utför digitala samhällstjänster 

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)



I PRAKTIKEN: 
Mobilen dominerar

Det går inte att inte ha en mobilanpassad sajt idag. 
Förutom att det skapar irritation hos användarna och du tappar 
trafik och kunder, så påverkas även din SEO-ranking. 

Tips för en bättre mobilupplevelse: 
● Se till att din sajt är mobilanpassad - överallt (särskilt 

kassa och formulär!) 
● Topp-5 - gör en topplista på de viktigaste funktionerna 

för dina besökare i mobilen - se till att de grejerna funkar 
perfekt! 

● Responsiv design att föredra framför en separat 
“mobilsajt” 

● Håll koll på din mobiltrafik: jämför vart drop-off är i 
mobilen kontra desktop (vissa saker är naturligt, annat 
kan bero på dålig design) 

● Inte för tung sajt - kolla av råd i Google Page Speed. 



I PRAKTIKEN: 
Mobilen dominerar

Och när vi är igång och pratar om mobilen. Se till att 
lägga lite extra krut på mobildesignen. 

Tips för bättre mobildesign: 
● Titta på mobildesign i mobilen - 

förvånansvärt många kollar mobildesignskisser i 
datorn! Kolla ALLTID av att alla uppdateringar 
och bilder ser bra ut på mobilsajten. 

● “Fat fingers first” - ha tydliga och lätt 
klickbara knappar (och gör gärna hela block 
klickbara) 

● “Less is more” - folk orkar inte scrolla i all 
evighet, säg det viktigaste först, ta bort onödig 
information 

● Underlätta för användaren - studera hur dina 
mobilanvändare beter sig och lägg viktiga 
funktioner högt upp (och tydligt) på sajten



TREND: 
Avskalad webbdesign

Under några år har en ganska avskalad minimalistisk design 
gällt, fokus har legat mer på användarupplevelsen (UX) med 
enkel navigation, snabba svarstider, mobilanpassning och 
sk flat design. 

Flat design innebär att man skalar bort överflödigt pynt. 
Istället fokus på enkla och tydliga typsnitt, former och färger 
som hjälper till att skapa intuitiva användargränssnitt. 

Den platta designen fungerar bättre på responsiva sajter, 
eftersom den skalar bättre + ger kortare laddningstider. 
Användarvänligt, tydligt och rakt på sak. 

Motsatsen heter skeumorphism, då man snarare kopierar 
utseendet på verkliga föremål.



TREND: 
Innehållsdrivna sajter & butiker 
Fler och fler webbplatser satsar mer och mer på innehållsstrategier. Drivet av 
(främst) två saker: 

● SEO - mer eget unikt innehåll ger större synlighet på Google 
● Branding - varumärken måste vara relevanta och intressanta för att 

sticka ut och engagera kunder. Eget innehåll som är relevant och lär 
kunden något premieras.  

Hur blir man bättre på eget innehåll onsite? 
● Rätt tekniska förutsättningar: Enkla mallsidor för att lägga upp 

artiklar och guider + en struktur så att det hittas på sajten. 
● Starta en blogg. Eller peppa interna experter att skapa 

artiklar/innehåll till sajten. 
● Skapa en innehållsplan. Börja med att skapa innehåll om vanliga 

frågor & svar (kundservice), era nyckelprodukter/ kategorier, fortsätt 
med att kartlägga er nisch/ specialkompetens, osv. 

● Ta egna bilder. Eller undvik iaf de mest generiska istock-bilderna på 
män i kostym. 

● Skriv egna produkttexter. Personligt + viktigt för att undvika 
duplicated content. 

 



53%
överger en webbsida 

om den tar mer än 3 sekunder att ladda 

TREND: 
Snabbhet kritiskt
Allt förväntas att gå snabbt på nätet idag. Folk har mindre 
och mindre tålamod för långsamma sajter. 

Det nya 5G-nätet innebär ännu fler möjligheter för nya 
tekniska innovationer, stabilare streaming av filmer, musik 
och spel, men också smarta hem-funktioner. 

Samt: Google rankar ner långsamma sajter. 

Tips för dig som få en snabbare sajt: 
● Optimera bildstorleken - manuellt eller mha 

plugin på sajten. 
● MEN, ha inte för många plugins 
● Ha koll på sidans hastighet + tips på åtgärder, tex 

via Google Page Speed Insights: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/i
nsights

● Håll också koll på den “upplevda” hastigheten - 
besök din sajt i inkognitoläge. Statistik från: Advisory.se

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


15%
av jordens befolkning har en 

funktionsnedsättning

TREND: 
Ökad tillgänglighet

En webb som inte är tillgänglig för alla missar besökare 
- och potentiella kunder. Tänk också på att allt fler äldre 
gör allt mer på nätet - vilket ställer ökade krav på 
tillgänglighet! 

Nytt lagkrav från 1 januari 2019 innebär att webbplatser 
som tillhör myndigheter (och liknande) måste ha ett 
funktionsanpassat innehåll på sin webbplats 

Behöver jag som småföretagare tänka på detta? 
Ja och nej. Inte lagstadgat, men genom att väva in 
tillgänglighet i webbutveckling skapas förutsättningar så 
att så många som möjligt kan göra så mycket som 
möjligt på er sajt.

Tips! Läs mer och testa hur tillgänglig er sajt är på: 
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
 Statistik från: WHO

https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/


40%
av svenskarna tycker inte att tiden de 

lägger på sociala medier är meningsfull

TREND: 
Analog motreaktion

Samtidigt som vi svenskar spenderar allt mer tid på 
internet, växer en motståndsrörelse. 
Fler och fler ifrågasätter sitt eget användande av sociala 
medier och slösurfande på mobilen. 
Mobillådan blev årets julklapp 2019. Fler och fler 
mobilfria zoner införs.

För att inte bli avfärdade i digitala kanaler måste ni 
företag skapa värde i alla led: 

● Era produkter & tjänster måste fylla ett syfte - 
hjälpa till med ett behov

● Guida era kunder och erbjud dem hjälp
● Sprida engagerade historier och skapa 

verkligt inspirerande innehåll för att fånga 
uppmärksamheten hos nya kunder

Statistik från: Svenskarna & Internet 2019 (internetstiftelsen)



WEBBSTRATEGI DEL 2: CHECKLISTA
● Analysera mera: “Det som blir mätt blir gjort”

○ Utgå från vad ni vill veta: välj rätt verktyg & rätt mätpunkter Google Analytics utifrån det 
 

● Mobilen dominerar: Se till att er sajt är mobilanpassad 
○ Prioritera: topp 5-funktioner + mobila drop-off-ställen

● Genomtänkt webbdesign i alla enheter
○ Prioritera mobildesign (och kolla av i mobilen!!!) + tänk på Less is more + Fat Fingers First 
○ Ta det bästa från “Flat design”: fokus på användarupplevelse, tydlig navigation & intuitivt användargränssnitt

● Innehållsdrivna sajter - bättre för SEO och varumärkesbyggande
○ Skapa mallsidor så att det är enkelt att lägga ut eget innehåll (artiklar och guider) 
○ Gör en innehållsplan och beta av lite varje vecka på den 
○ Skriv egna produkttexter & ta egna bilder i den mån det går 

● Snabba & tillgängliga sajter premieras
○ Håll koll på sidhastigheten (testa i Google Page Speed) & åtgärda era största bovar (bilder, plugins, filmer osv) 
○ Ha tillgänglighetsperspektivet i åtanke när ni bygger ny sajt

● Var alltid relevanta - för att engagera och skapa nya relationer online



  

Optimera din e-handel:
IT-trender & framtidens 
konsumenter



70%
av svenskarna e-handlar 

under en genomsnittlig månad.

Statistik från: E-handelsbarometern, 2019, PostNord

TREND: 
Vi e-handlar allt mer
Tillväxten i den fysiska handeln står i princip stilla, 
medan den svenska e-handeln växte med 13% 
under 2019 och omsatte 87 miljarder kronor. 
(Sen kom ju coronan och ställde typ allt på ända, men 
det är delvis en annan historia.)

Förändrade konsumentbeteenden gör att den fysiska 
handeln får det allt tuffare - och de allra flesta företag 
behöver kunna sälja sina produkter och tjänster på 
nätet idag.

Svenskarnas e-handelsvanor 2019: 
● 13% av svenskarna e-handlar mer än fem 

gånger per månad
● Mammor med barn hemma är 

överrepresenterade
● Främsta anledningen till att man e-handlar är 

bekvämlighet







FRAMGÅNGSFAKTORER: 

● Rätt i tiden - hoppat på en växande 
bransch (tidigare Adlibris) 

● Snabba leveranser - flera olika 
leveransalternativ som möjliggör 
snabba levererar veckans alla dagar

● Billigt - attraherar en stor kundgrupp 
genom att konsekvent ha låga priser på 
basvaror, vilket möjliggör större volymer 
och bättre inköpspriser.   

● Fraktfritt - viktig konkurrensfördel som 
små aktörer har svårt att konkurrera 
med. 

● Marknadsföring - de vet sina USP:ar 
(ovan) och trycker stenhårt på det. 

● Tydlig (snarare än snygg) sajt:
○ Navigering i vänsterspalt
○ Röda priser signalerar fynd
○ Topplistor
○ Enkel checkout

Kom ihåg att Apotea haft fokus på tillväxt - 
och lönsamheten har fått stå tillbaka. 



VARFÖR 
e-handlar vi mer?

För att driva en framgångsrik e-handel är 
det viktigt att förstå VARFÖR ens kunder 
handlar på nätet. 

Generellt är det följande drivkrafter som 
står bakom svenskarnas e-handel: 

● Bekvämlighet 
spara tid + enkelt att handla + 
enkelt att jämföra produkter/pris 
+ alltid öppet 

● Spara pengar 
alltså lägre pris

● Större urval 
produkter som inte går att få tag 
på annars 
+ större sortiment



FRAMGÅNGSFAKTORER
inom e-handel

När man frågar svenska folket vad som är viktigt för 
dem när de e-handlar premieras tydlighet och enkelhet: 

● Bra produktinformation
● Lätt att navigera & söka på sajten 
● Transparens & tydlighet kring köpet
● Omdömen & recensioner
● Mobilanpassad e-handel
● Smidig kassa med rätt betalalternativ
● Bra fraktalternativ 



● Unika produkttexter är bra för SEO, men också för att 
skapa trovärdighet och relevans

● Utgå från vad besökarna vill veta när de handlar 
produkterna, inte vad ni som e-handlare eller varumärkena 
bakom helst vill lyfta fram

● Tydlighet kring pris, storlek, ingredienser, osv - men också 
trygghet kring betalningsalternativ, leveranstid, osv.

● Tydliga och snygga produktbilder. Helst flera bilder på 
produkterna, både i helhet, fokus på detaljer, produkt i miljö, 
osv. 

● Produktvideos ökar ofta konverteringen. Kan vara allt från 
inspiration, inzoomningar på detaljer till guider, mm. 

● Recensioner kopplade till produkterna höjer trovärdigheten 
och ökar konverteringen. 

● Gör det enkelt för kunden att handla, tex är 
varianthantering ofta att föredra framför enskilda 
produkter för varje nyans/storlek 

● Glöm inte: hur funkar och ter sig produktsidan i mobilen? 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Bra produktinformation



Googlingsbeteendet smittar tilll e-handelssajter = superviktigt med bra interna 
sökfunktioner 

● Gör sökfunktionen enkel att hitta - gärna i topp på sajten
● Satsa på en bra intern sökmotor, oavsett den är standard eller 

add-on. Att tänka på: 
○ Kategorisera sökresultat, tex produkter, kategorier, 

varumärken, artiklar, osv
○ Bra om den ger sökförslag (autocomplete) 

● Kolla vad dina kunder söker på (om du får fram det) - kan ge många 
insikter kring allt från strukturer till produkter osv. 

Menystruktur och navigation är viktigt
● Se till att navigationen utgår från besökarens sökmönster och 

behov, och inte interna uppdelningar
● Välj “rätt” kategorinamn, alltså det som kunden letar efter, vilket 

inte nödvändigtvis är det 100% korrekta. Tänk också på SEO här! 
 

● Använd Hotjar edyl för att få insikter om hur folk söker & navigerar på 
er sajt! 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Smart navigation & sök 



Viktiga sidor för en klassisk e-handel: 
● Om oss - med information om företagets bakgrund, 

grundare/koncern, visioner, osv 
● Kundservice - med olika kontaktvägar: e-post, telefon, 

chatt, formulär, osv  
● Q&A - med vanliga frågor och svar kring produkterna, 

leveransvillkor, 
● Policys kring returer, frakt, öppet köp, certifieringar, osv - 

egen sida eller vävas in i någon ovan  

Andra sätt att skapa trygghet & transparens:  
● Lägg in loggor på de etablerade partners/samarbeten ni 

har: banker & betallösningar, logistiklösningar, 
e-handelssertifieringar,  osv. 

● Var ärliga. Har ni i snitt fem dagars leveranstid så skriv det, 
inte 3-5 dagar.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Transparens & trygghet



FRAMGÅNGSFAKTOR:
Samla omdömen & recensioner 



Vi litar helt enkelt på andras omdömen och åsikter och produkter 
och shoppingsupplevelser. 38% av de som e-handlar kollar 
på omdömen först. 

● Butiksomdömen: Få omdömen om er butik, via externa 
tjänster som Trustpilot, Prisjakt, Pricerunner osv 

● Produktomdömen: Samla in produktrecensioner från 
era kunder, själv eller via externa tjänster. 

○ Bonus: Komplettera med egna recensioner & 
tips, tex från experten, bloggaren, 
superanvändaren, osv. 

○ Addera värde om det går: om kunderna kan 
ladda upp bilder eller videos till sina omdömen 
blir de extra trovärdiga och relevanta för andra 
kunder. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Samla omdömen & recensioner 



TREND:
Social shopping



Mobilglappet minskar för varje år:
Under 2019 kom 44% av e-handels-intäkterna från mobiler 
- medan 55% av trafiken kom från mobiler 

Det finns såklart många olika anledningar till att man inte handlar 
lika mycket från mobiler: 

● Annat beteende i mobilen: 
○ Förströelse & research snarare än köp
○ Kommer in via appar/sociala medier 

● Något skaver i köpupplevelsen:
○ Får inte överblick över utbud/sortiment
○ Krånglig betallösning
○ Otryggt att dela uppgifter på tex bussen 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Mobilanpassad e-handel



Det är viktigare för kvinnor än män med mobilanpassad 
e-handel - antagligen för att de har ett annat shoppingbeteende 
och gör mer vardagsshoppande i farten.  

Akilleshälar vid mobilanpassning: 
● Kassa
● Formulär 
● Filtrering
● Sökfunktion 
● Produktvisningar 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR:
Mobilanpassad e-handel



REPRIS: 
Mobildesign

Och när vi är igång och pratar om mobilen. Se till att 
lägga lite extra krut på mobildesignen. 

Tips för bättre mobildesign: 
● Titta på mobildesign i mobilen - 

förvånansvärt många kollar mobildesignskisser i 
datorn! Kolla ALLTID av att alla uppdateringar 
och bilder ser bra ut på mobilsajten. 

● “Fat fingers first” - ha tydliga och lätt 
klickbara knappar (och gör gärna hela block 
klickbara) 

● “Less is more” - folk orkar inte scrolla i all 
evighet, säg det viktigaste först, ta bort onödig 
information 

● Underlätta för användaren - studera hur dina 
mobilanvändare beter sig och lägg viktiga 
funktioner högt upp (och tydligt) på sajten



FRAMGÅNGSFAKTOR:
Rätt betalalternativ

Enligt senaste e-handelsbarometern avbryts 10% av 
köpen för att kunden inte kunde betala på önskat 
sätt. 
Som e-handlare måste vi minska trösklarna vid köp, en 
sådan är därför att ha flera betalalternativ. 

Tänk på att olika betalsätt signalerar olika saker 
och samma person kan välja olika betalsätt i olika 
butiker:

● Kort anses säkrast
● Faktura anses enklast 
● Efterfrågan på swish ökar, främst bland kvinnor

87% av svenska e-handlare erbjuder multilösningar från 
tex Klarna, Svea osv - man ska inte underskatta 
kunderas vana och tilltro till dessa betalaktörer. 



FRAMGÅNGSFAKTOR:
Bra fraktalternativ

Det är lätt att tänka att en bra fraktupplevelse är lika 
med snabb och billig frakt. Men för de allra flesta är 
tydlighet om leveransen fortfarande det allra 
viktigaste. 

Viktigt vid fraktval:
● Tydligt var och när varan levereras 
● Returmöjligheter (+ fria returer)

Viktigare för kvinnor än män (=produktrelaterat)
● Valfrihet kring leveranssätt/tid

(+ leverans till utlämningsställe) 
Är viktigare för folk i storstäderna 

● Fri frakt
● Snabb leverans
● Välja logistikaktör
● Hemleverans 

+ leverans till brevlåda + paketautomat



FRAMGÅNGSFAKTOR:
Prenumerationer & kundklubbar

De stora e-handlarna satsar mycket på att knyta kunderna närmare genom 
kundklubbar och inloggade miljöer. 

● Prenumerationer & abonnemang - växer stort utomlands för 
många typer av produkter och tjänster. Håll koll på hur det ser ut i 
er bransch! Om bokklubbar var 80-talets prenumerationstjänst är 
matkassar 20-talets. 

● Kundklubbar - inloggade miljöer där kunder kan se tidigare 
ordrar/beställningar, repetera gamla ordrar, lägga upp önskelistor, 
ta del av unika erbjudanden, osv. Allt vanligare med inslag av 
gamification.

● Bevakningar & nischtjänster - har man inte råd att göra en 
fullskalig inloggad miljö, så kan det ändå finnas vissa specifika 
tjänster att satsa på. Tex bevakningar av varor som är slut i lager.  

 

Bild från e-handel-se



FRAMGÅNGSFAKTOR:
Snabb e-handelssajt
Allt förväntas att gå snabbt på nätet idag. Folk har 
mindre och mindre tålamod för långsamma sajter. 

Flera e-handlare lanserar supersnabba shoppar mha 
PWA  tex Lyko och NA-KD i Sverige. 

PWA = Progressive Web Applications = 
progressiva webbappar 

● Innebär tex att man kan ladda in delar av sidan 
som besökaren ännu inte klickat på, vilket gör 
att tex produktsidor upplevs ladda omedelbart.

● “Säkrar” sajten vid dåliga uppkopplingar. 
● Sajter blir lite mer som appar - går att skicka 

pushnotiser utan att kunden är inne på sajten 
tex. 

Statistik från: Advisory.se



Allt fler företag börjar använda chatt som ett komplement till kundservice 
via e-post och telefon. 77% av globala e-handelsföretag har någon form 
av kundchat. 
Undersökningar visar att konverteringen ökar markant för besökare som 
använder chatt för att få svar på sina frågor. 

● Skapar en upplevelse av snabba svar och modern 
kommunikation 

● Fler aktörer som erbjuder chatbots som automatiskt ger svar på 
vanliga kundservicefrågor, för att underlätta trycket på 
kundservicepersonalen

Det finns massa olika system och verktyg att välja bland. Fundera på era 
behov, snabbhet, användarvänlighet, kostnad, hur den ser ut i mobil 
och desktop, osv. 
Exempel på system: liveagent.se zendesk.com/chat liveperson.com, 
jibber.se, mfl 

 

TREND:
Chattfunktioner önskas! 



TREND: 
Hållbarhet

Tydligt att konsumenter efterfrågar mer klimatsmarta och 
miljömässigt hållbara produkter och tjänster från 
webbutiker. 

Mycket av hållbarhetsdiskussionen inom e-handel 
handlar om logistik, returer och förpackningar - men även 
aspekter som tillverkning, materialval av produkter, 
livslängd och ägande/uthyrning är relevant i 
sammanhanget. 

Second hand och sharing-tjänster ökar. 

 



TREND: 
Hållbarhet



70%
av svenskarna är beredd att betala mer 

för en vara eller tjänst om de vet att 
företaget som producerar den arbetar 

för att begränsa klimatförändringen

TREND: 
Hållbarhet

E-handlare  behöver visa hur man jobbar med 
hållbarhet och klimatsmarta val (tex vid transporter 
och köp)  - och kommunicera kring det i alla sina 
kanaler.  

Tre tips: 
● Gör bra saker: Se över era processer och 

rutiner -för att stärka ert hållbarhetsarbete. 
Tex e-handelsföretag kan jobba på hur 
man minskar returer. 

● Prata om det: Kommunicera de initiativ 
och förändringar ni gör! 

● Skapa ringar på vattnet: Uppmuntra era 
följare och kunder att vara klimatsmarta i 
sin tur. 

Statistik från: Naturvardsverket.se



62%
av “millenials” föredrar visuella 
sökningar framför traditionella 

textsökningar på Google

TREND: 
Visuella sökningar

Visuella sökningar innebär att människor söker efter 
information genom att fota och ladda upp en bild eller 
använda en bildlänk. 

Det ökar i genomslag, främst bland millenials och 
nätshoppare, som föredrar visuella sökningar och 
listningar. 

Behöver jag som e-handlare tänka på detta? 
Ja, och det är inte så svårt!

● Använd många och tydliga produktbilder på 
hemsidan. 

● Beskriv och indexera alla bilder på rätt sätt 
så att de visas vid sökning. 

● Använd en mix av unika och generiska bilder - 
men tänk alltid på copyright. 

Statistik från: socialmediatoday.com



40%
av alla konsumenter förutspås

använda röststyrning för olika tjänster 
under 2021 

TREND: 
Röststyrning

Röststyrda sökningar har ökat markant under de 
senaste åren. Och det är framförallt utvecklingen av 
tjänster som Siri, Alexa och Google Home-enheter som 
driver utvecklingen och människors beteenden

Vid röstsök blir det viktigare att ranka på position 1 pga 
det läses upp. 

Behöver jag som e-handlare tänka på detta? 
● Inte superviktigt, men se gärna till att 

basinformation på sajten kan röststyras, tex 
telefonnummer, adress och öppettider - som 
många söker när de är på språng. 

● Vid röststyrda Google-sökningar tenderar man 
att använda fler ord, så för att ranka bra 
behöver man tänka på att inkludera fler ord/ 
längre sökfraser i sina beskrivningar och texter.

Statistik från: Dagensanalys.se



FRAMTIDENS KONSUMENTER: CHECKLISTA
● Hitta era USP:ar: Varför e-handlar dina kunder? 

Bekvämt, spara pengar eller större urval. Rikta din kommunikation & erbjudanden utifrån det.  

● Vässa er produktinformation 
Unika produktbeskrivningar utifrån besökarnas behov, mycket bilder och gärna video. Recensioner & varianthantering.

● Smartare navigation & sök i e-handeln  
Låt navigationen utgå från besökarnas sökmönster & söktermer + satsa på en bra sökfunktion med kategoriserat resultat, 

● Transparens & tydlighet 
Tydlighet i pris, leveranstid, osv. Se till att förse användarna med relevant basinformation om er som företag. Visa upp certifieringar. 

● Omdömen & recensioner:  Recensioner av produkter viktigt, men glöm inte butiksomdömen. 

● Mobilanpassad e-handel: självklarhet såklart!  

● Smidig kassa med rätt betalalternativ + Bra fraktalternativ: Även här, utgå från kundernas behov och önskemål.  

● Prenumeration och kundklubbar växer - håll koll på vad konkurrenterna gör och vad kunderna förväntar sig  

● Hållbarhet premieras: gör klimatsmarta lösningar - och berätta om dem! 



  

TACK 
FÖR IDAG! KONTAKT:

annelie@inthecold.se
0708 17 28 77

mailto:annelie@inthecold.se

