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Introduktion

Grattis, du har nu tagit första steget i internationaliseringen 
av din e-handel! För du har ju laddat ner vår kom-igång-
guide av en anledning och du är sannolikt nyfiken på 
innehållet. Uppemot 70% av Sveriges e-handlare har idag 
ingen eller endast sporadisk försäljning utomlands. Det 
betyder samtidigt att 30% av svenska e-handlare har 
etablerat sig utomlands, så du är på väg in i ett gott 
sällskap som redan har gjort de flesta misstagen innan dig.  

Tillhör du gruppen som redan är igång utomlands så är du 
precis lika välkommen, du kanske behöver ny inspiration 
och konkreta råd som kan lyfta din internationella e-handel 
till nästa nivå.   

”Så kommer du igång med internationell e-handel” är en 
praktisk guide som kan sträckläsas från start till slut men 
det går även bra att gå direkt till det avsnitt i guiden som är 
mest aktuellt för dig. Välj det som passar dig bäst.  

Du kommer få många tips och konkreta råd i guiden och 
vårt syfte är att du ska få många svar på många frågor, och 
kanske blir guiden sedan ditt eget startskott för att sätta fart 
på den internationella försäljningen. Lycka till! 
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MakesYouLocal är ett internationellt företag med cirka 30 
anställda och kontor i Köpenhamn, Stockholm och 
Baltikum. Vi hjälper e-handlare lyckas utomlands och sedan 
starten 2008 har vi haft förmånen att få jobba med cirka 
400 internationella e-handlare. MakesYouLocal jobbar med 
strategisk analys och marknadsurval innan lansering, men 
framförallt jobbar vi praktiskt med översättning, drift av 
webbshoppen och daglig marknadsföring samt kundtjänst. 
MakesYouLocal har komplett täckning i Norden samt 
Baltikum och vi har egen personal som dagligen hjälper 
många e-handlare. MakesYouLocal har via våra mångåriga 
partnerskap även lokal representation i 15 länder i 
Centraleuropa. 

Läs mer om oss här: www.makesyoulocal.se 

Vi är ett gäng e-handelsexperter som har tagit fram guiden 
baserat på många års erfarenhet. Du kan närsomhelst ta 
kontakt med oss och våra uppgifter och kontaktinfo finns i 
slutet av guiden. 

Kort om 
MakesYouLocal
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En del e-handlare tänker internationellt från första dagen, 
medan andra hamnar där mest av en slump och utan en 
detaljerad strategisk plan. Oavsett hur du kommit in på 
spåret så bör du ställa dig frågan: Varför ska jag lansera 
utomlands?  

T.ex. kan ett svar på frågan ”varför” - se ut som följande:  

”Jag är redo för en internationell lansering då 
webbshoppen är väletablerad och lönsam i Sverige. Jag får 
dessutom många förfrågningar från internationella kunder/
en specifik marknad, där mina produkter efterfrågas. Den 
första analysen tyder på att jag kan vara konkurrenskraftig 
och lönsam på min nya marknad, och jag kan dessutom 
göra ett bättre jobb än mina lokala konkurrenter.”  

”Jag tycker Sverige är för litet i förhållande till antalet 
potentiella kunder – och eftersom jag är stark i min nisch 
och har ett eget varumärke så har jag goda möjligheter att 
hitta nya kunder internationellt.”   

”Vi träffade på en bra kontakt som kunde hjälpa oss i 
Finland, och i början var det lite tillfälligt, men det visade sig 
att vi hittade helt rätt och ganska snabbt kunna vi skala upp 
vår verksamhet.” 

Varför ska du 
lansera en 
internationell 
e-handel?
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Tänk på detta! 

Är det svårt med försäljningen på din hemmarknad och om 
webbshoppen inte lönsam idag, så bör du sannolikt 
avvakta med en internationell lansering. En ny marknad 
kräver alltid kunskap, tid och uthållighet - oavsett vilken 
marknad du lanserar på. Din hemmarknad bör utgöra 
basen för vidare tillväxt, och står inte basen tillräckligt 
stabilt är det en ännu större utmaning att internationalisera 
webbshoppen.  

Väljer du att satsa, så är det viktigt att vara medveten om att 
en internationell lansering kostar pengar, men samtidigt 
öppnar en internationell marknad upp sig där du får 
möjligheten att etablera försäljning till nya kunder, samt 
utöka dina kontakter och olika samarbetspartners.   

1. Varför ska du lansera en internationell e-handel – ha ett 
tydligt svar på frågan och gärna ett svar baserat på fakta 
snarare än magkänsla.  

2. Bilda dig fort en överblick - vilka kompetenser har du, 
och vad saknas? 

3. Räkna på allt – ta reda på om du har den uthålligt och de 
resurser som krävs för en ny marknad. 

Tre konkreta tips!
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Sverige har många duktiga leverantörer av e-
handelsplattformar så oavsett om du valt att göra allt själv 
från början, eller om du valt hyra/köpa en e-
handelsplattform så bör du undersöka om din tekniska 
plattform motsvarar det du behöver för att ta din e-handel 
till nya, internationella kunder.   

Det är områden som t.ex. stöd för olika valutor och språk. 
Hur hanteras rabattkoder på tvärs av olika valutor? Parallellt 
med detta behövs lager- och ordersystem som säkerställer 
en effektiv och smidig process som minimerar fel. Returer 
från dina internationella kunder kan utgöra en betydande 

del in din budget, så man kan med fördel fokusera på att 
minimera fel i orderflödet.   

Majoriteten av alla e-handlare är inte utvecklare med 
avancerade systemkunskaper utan snarare affärsmän med 
fokus på försäljning och marknadsföring. Därför kan vara 
svårt att få ordning på det som behövs och det som initialt 
var rätt, kanske ändras när internationaliseringen drar 
igång på riktigt och i samband med detta kan andra behov 
uppstå.   

Tänk på detta! 

Att välja rätt e-handelsplattform från början är svårt. Du 
kommer ha många valmöjligheter i olika priskategorier. Ett 
övergripande råd vad gäller plattform, är att inte försöka 
drunkna i teknikaliteter och plattformens olika funktioner. 
En fungerande plattform är ett baskrav idag, men att driva 
trafik och faktiskt sälja produkter i din webbshop, får inte 
nedprioriteras till fördel för tekniska funktioner. Eller 
uttryckt på ett annat sätt, om inga kunder kan hitta din 
webbshop, så lär det knappast blir någon försäljning och 
då spelar valet av en tekniskt avancerad plattform mindre 
roll.  

Din tekniska 
plattform - är 
den redo för 
internationella 
kunder?
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Många e-handlare börjar kanske med en enklare plattform. 
Kan plattformen ”det som behövs”, så kan du som e-
handlare med fördel fokusera på att driva in trafik och sälja. 
Du kan alltid uppdatera och köpa större, men glöm inte 
bort trafik och försäljning. Ett byte kan dock också innebära 
sämre SEO-rating, så det finns ett antal utmaningar i 
arbetet. 

1. Ta fram en kravlista på det du behöver just nu. Vad är 
viktigt i förhållande till tekniken? 

2. Ta hjälp av andra e-handlare fråga runt vad som passar 
bäst för just era behov. 

3. Välj en plattform som ger dig flexibilitet, det blir sällan 
som man tänkt sig från början. 

Tre konkreta tips!
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Ska man välja sin nya marknad baserat på magkänsla eller 
på fakta? Det finns gott om exempel på e-handlare som 
har lyckats driva e-handeln väldigt långt baserat på 
magkänsla och sunt förnuft, men det finns minst lika många 
exempel på misstag och halvhjärtade satsningar som inte 
blev som förväntat för att man missade viktiga detaljer 
under resans gång.    

Intäkt per order (IPO) 

Ett sätt att ta reda på om en vis marknad är intressant eller 
inte, är vid hjälp av en uträkning som nedanstående figur 
visar. Vilka kostnader kommer du ha och hur mycket kan du 
tjäna? Går det överhuvudtaget att ha en lönsam försäljning 

eller finns det självklara hinder som gör en marknad 
ointressant? Siffrorna nedan ska ses som generella, du  

behöver själv göra hemläxan för att få till en bild som 
speglar ert företags verklighet.  

Vilken marknad 
passar dig - och 
varför då?
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”Jag tror att e-handlarna kommer att upptäcka att 
kostnadsbasen är samma som för fysiska butiker 
men ser bara annorlunda ut. De pengarna de 
sparar på att inte ha några butiker måste de istället 
lägga på logistik och marknadsföring, vilket blir väl 
så dyrt som hyrorna för fysiska butiker.” 

Martin Nordin, VD Fenix Outdoor 
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Kulturskillnader 

”De är ungefär som oss, så vi kör som vi brukar” – den 
uppfattningen ett vanligt nybörjarmisstag som många e-
handlare med internationell erfarenhet känner igen. Det 
finns ungefär 25 miljoner människor i Norden. 
Marknaderna och befolkningen har likheter men det finns 
tydliga skillnader mellan länderna, som inte bör 
underskattas.  

Det är alltid enklare att ta sig an en marknad som till viss 
del påminner om sin egna hemmarknad, och det finns 
definitivt flera likheter mellan Sverige och Danmark, än 
mellan Sverige och Frankrike.    

I avsnittet om lokalanpassning tar vi upp de väsentliga 
områden som du bör känna till. Vill du läsa om detta direkt, 
gå då vidare till avsnitt 6.  

Geografisk distans 

En del produkter är riktigt bra för internationell e-handel 
och om man lyckas hålla returandelen mycket låg så kan 
många länder vara riktigt spännande marknader. Den 
geografiska distansen kan dock även begränsa 
möjligheterna. Du behöver återigen analysera om du har 
det som krävs för att konkurrera med lokala aktörer. 
Förväntar dina internationella kunder leverans inom två till 
tre dagar och om du endast kan leverera på 5-7 dagar, så 
kommer detta påverka din försäljning avsevärt.  

Tänk på detta! 

Varför ska t.ex. en tysk kund välja en utländsk (svensk) shop 
om en lokal aktör kan erbjuda leverans nästa dag, har 
Sofort Überweisung som betalsätt och tydliga köp- och 
returvillkor på tyska? Vilka är skälen till att handla från en 
svensk shop? Kan du lista upp en rad konkurrensfördelar 
som du kan erbjuda din utländska kund så kommer det 
vara starka skäl till att fortsätta det internationella arbetet.  
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1. Räkna på alla dina kostnader för den nya marknaden – 
vad krävs för att bli lönsam?  

2. Gör en ordentlig analys för din nya marknad. Ta reda på 
fakta om konkurrenter, priser och marknadsföring. Gör 
detta innan lansering, och om det känns svårt så ta då hjälp 
av någon som kan.  

3. Gör ett realistiskt business case för din nya marknad och 
lista dina fördelar jämfört med de bästa lokala 
konkurrenterna.

Tre konkreta tips!
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Att lokalanpassa din webbshop är en av dina absolut 
viktigaste uppgifter inför en internationell lansering. Du 
behöver förstå och respektera dina nya kunders 
förväntningar i förhållande till frakt, betalning, retur och 
kundtjänst. I följande avsnitt tar vi upp en del av de stora 
områden som vi vet påverkar konverteringen avsevärt. Kan 
du skapa förtroende och ge ett professionellt intryck när 
dina internationella besökare kommer in till din webbshop, 
så ökar chansen för försäljning markant.  

Språk, översättning & ton 

Tänk dig in i situationen: två webbshoppar säljer samma 
sak för ungefär samma pris. Det finns dock en markant 
skillnad då den ena shoppen är svensk och den andra är 
tysk. I den svenska shoppen kan du läsa och förstå allt - 
vem som levererar ditt paket, hur du kan betala och vad du 
gör om du ångrar  ditt köp. I den andra webbshoppen är 
allt på tyska… i det tillfället kommer alla svenska 
konsumenter att välja den svenska aktören. 

Precis så tänker dina internationella kunder i förhållande till 
språk och översättning. Vi väljer det som inger förtroende 
och det som ”känns rätt och säkert”.  

Hur du väljer att göra i förhållande till just din översättning 
är ett strategiskt beslut. Det kan fungera utmärkt att ha din 
webbshop på engelska utanför Sverige, men en korrekt 
och professionellt översatt webbshop på det lokala språket 
fungerar alltid bättre och inger förtroende.  

Vad är viktigt i 
förhållande till 
lokalanpass-
ningen av din 
webbshop?
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Lokala fraktbolag 

I norden har vi ett fåtal fraktbolag som täcker marknaden 
vilket gör uppgiften att välja en logistikpartner enklare än i 
övriga Europa. Många speditörer samarbetar på tvärs av 
gränserna, men den viktigaste uppgiften är dock 
slutleveransen till kunden. Det är viktigt att kontrollera hur 
denna leveransen ser ut, går det t.ex. att följa leveransen 
hela vägen? Många olika fraktbolag och processer kan ge 
dina internationella kunder en dålig köpupplevelse.  

Om du står inför en nordisk lansering och har lite volym 
utanför Sverige, så står du som regel lite sämre i 
förhandlingen med dina möjliga fraktbolag. Ett alternativ 
att överväga är att gå ihop med andra mindre e-handlare 
och på så sätt öka volymerna vilket kan förbättra dina 
avtalsvillkor, då de flesta fraktbolagen kan erbjuda bättre 
avtal när volymerna ökar.  

För varje ny europeisk marknad du överväger behöver du 
också ta reda på vilka fraktbolag som just dina kunder vill 
se som alternativ i din webbshop. En del olika e-handlare 

tipsar också om möjligheten att hitta en partner som har 
täckning i flera länder i den regionen du satsar på. Det går 
ofta hitta en och samma leverantör som har bra täckning 
på flera marknader eller i en hel region.  

Vilken leveranstid förväntar sig dina internationella kunder? 
Är det okej med tre till fyra dagar eller är det kortare tid 
som gäller? Frågan är högst aktuell inför lanseringen, men 
helst ska detta komma upp ännu tidigare i din analys av 
den nya marknaden (se avsnitt 5 ”Geografisk distans”).  

Lokal betalning  

Många som handlar online väljer ofta avbryta ett köp om 
inte ett visst betalsätt är tillgängligt. T.ex. finns markanta 
skillnader i Norden på hur vi vill betala. Se grafen på sida 8. 
Det är bra om du har koll på Swish, men hur är det med 
MobilePay i Danmark eller Vipps i Norge? Att ta reda på 
vilka betalsätt som gäller på din nya marknad bör alltid 
vara en fast punkt på din to-do-lista inför en lansering. Det 
finns många duktiga betalleverantörer i Sverige – och där 
får du specifika råd och tips.  
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Returhantering 

I bland blir något fel och produkten behöver returneras. 
Redan innan ett köp genomförs så kommer dina kunder 
med största sannolikhet leta efter dina returvillkor samt en 
lokal returadress. Du behöver också vara medveten om 
regelverket i förhållande till returvaror. Ett större arbete 
pågår på ett europeiskt plan med syftet att harmonisera 
regelverket så att konsumentskyddet är tidsenligt och 
gäller alla verksamma e-handlare i hela Europa.  

Du bör också alltid undersöka om din nya marknad har en 
returprocess som är annorlunda. Kanske kan dina 
konkurrenter erbjuda en returprocess som är mer attraktiv 
än det ni hade tänkt? Det samma gäller upplägget med fri 
frakt och fri retur, då det inte är standard i alla länder, så 
kolla upp vad som gäller för den tilltänkta marknaden. I 
exempelvis Tyskland har e-handlare oftast en hög 
returandel och det behöver du ta höjd för i din budget.   

Köp- och fraktvillkor  

Dina villkor och vad som gäller i alla avseenden i samband 
med ett köp är oerhört viktigt för att skapa förtroende. Hur 
hanteras reklamationer och finns det en kundtjänst som 
besvarar ärenden inom rimlig tid? Det är önskvärt att din 
kund enkelt kan hitta det hen letar efter, men för att ett köp 
ska genomföras så krävs förtroende. Ett sätt att bygga 
förtroende på är genom transparens och att du är extra 
tydlig med dina köp- och fraktvillkor. 
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Tänk på detta! 

I vilken grad du väljer lokalanpassa din webbshop, bör 
ingå som ett av dina viktigaste strategiska beslut. Vi har 
endast nämnt de absolut största områden du bör ha koll 
på, men man bör även tillägga att beroende på bransch 
och inriktning så kan det finnas andra faktorer som 
påverkar din konvertering. Förtroende krävs för försäljning.  

1. Oavsett vad du väljer när det gäller språk och 
översättning – gör det ordentligt och professionellt.    

2. Läs på och ta gärna kontakt med MakesYouLocal för 
specifika rekommendationer.  

3. Jobba löpande med detaljerna och fastna inte i ”allt 
måste vara perfekt från början”. 
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Daglig drift av din internationella webbshop kan ha ett 
antal utmaningar som du bör ta ställning till. En av dina 
viktigaste uppgifter är trafiken till din webbshop och de 
flesta e-handlare är väldigt fokuserade på att mäta allt som 
går mäta, vilket det finns det många bra skäl till. I 
genomsnitt kan en webbshop konvertera cirka 1-3% av alla 
besök till ett genomfört köp. Är ditt mål att ha 100, 1000 
eller kanske 10 000 beställningar per månad så kan du 
börja räkna på antalet besökare som krävs.  

Marknadsföring och trafik till webbshopen behöver därför 
vara ett område med mycket fokus i ditt dagliga arbete.  

Dina kunder kommer sannolikt också höra av sig då och 
då, eller kanske ofta. Det är därför bra om du har gjort dig 
några tankar om servicenivån som just er webbshop ska 
erbjuda. Kan man returnera paketet lokalt eller ska det 
skickas internationellt? Går det kontakta en lokal 
kundtjänst, eller sker allt via mejl och på engelska?  

Tänk på detta! 

Det är näst intill omöjligt att göra allt, och samtidigt göra 
allt bra. Försök att göra det som du är bäst på och ta hjälp 
med de uppgifter som känns svåra eller komplicerade. 
Kostnaden för att lokalanpassa och skapa förtroende i din 
webbshop är grunden som bör vara på plats innan du 
intensifierar din marknadsföring. Besökare i webbshopen 
som inte känner förtroende kommer inte handla, vilket i sin 
tur betyder att din marknadsföringsbudget går åt utan 
försäljning.  

Experthjälp från början kan ha den effekt att du snabbare 
får fart på försäljningen som gör att du kan skapa ett 
utrymme för att jobba med löpande förbättringar och 
optimering av din webbshop.  

Hur hanterar du 
den dagliga 
driften av din 
e-handel?
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Hur kommer jag igång – i vilken ordning 
börjar man? 

Vi på MakesYouLocal har haft nöjet att jobba med många 
bolag i olika faser av internationaliseringsprocessen. En 
återkommande utmaning är ofta prioriteten av uppgifterna 
och den mer basala frågan: Hur kommer man igång?  

Ett första steg är att skriva eller få hjälp med en 
marknadsplan. Det är inte tal om ett tungt strategiskt 
dokument, men istället en praktisk ”genomförandeplan” 
där allt som ska göras förs in på listan, tillsammans med en 
ungefärlig budget och tidsram för genomförandet av varje 
punkt på listan.  

Att ge vettiga generella råd som passar alla, inklusive er 
webbshop, är inte möjligt. Istället bör du försöka tillämpa 
en metodik och struktur som gör att du har en 
professionell tillgång till projektet. Gör du det, så förbättras 
möjligheten för en framgångsrik lansering som sedan får 
växa till en lyckad satsning. Du minskar också risken för att 

du sent i projektet plötsligt ”kommer på en grej” som 
borde har kommit upp långt tidigare.   

I följande avsnitt ger vi trots allt ett förslag till hur du 
kommer igång. Se därför gärna detta som inspiration och 
en checklista mer än just ett perfekt upplägg som passar 
alla. För ett anpassat upplägg kan du alltid kontakta oss 
direkt. 
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Steg 1 – beslut att satsa 

Du har kommit fram till beslut att du vill påbörja försäljning 
internationellt – grattis! Det blir en utmanande och 
spännande resa.  

Steg 2 – val av marknad 

Lägg tid på att undersöka vilken som ska bli din nya 
marknad. Går det att få ihop ett bra beslutsunderlag som 
på sikt gör din webbshop lönsam? Försök också bilda dig 
en uppfattning om dina nya kunders förväntningar, samt 
dina lokala konkurrenter och vad de erbjuder.  

Steg 3 – lokalanpassning till din nya 
marknad 

Du har nu valt en eller kanske flera marknader du vill satsa 
på. Du har gjort en affärsplan och vet vad som krävs i 
förhållande till försäljning för att lyckas med satsningen. I 
nästa steg bör du kolla upp allt det som krävs för att bygga 
lokalt förtroende. I avsnitt 6 beskrivs ett antal områden som 
är bra att börja med. Att få lokal kännedom om din nya 
marknad kan gå på distans, men ta hjälp här! Investeringen 
och tiden du sparar kommer underlätta i det framtida 
arbetet.  

Steg 4 – optimera och förbättra 

Din webbshop är lokalanpassad till din nya marknad. Du 
framstår som en lokal webbshop och står dig stärkt i 
jämförelse med lokala konkurrenter. Nu är det läge att 
jobba vidare med att driva trafik till din webbshop. Det 
finns ingen generisk genväg som kan rekommenderas för 
alla, men din viktigaste uppgift blir att hitta de kunder som 
har det behov som du tror dig kunna uppfylla. 

Din to-do-lista 
inför en 
internationell 
lansering
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En utmaning som du kommer få hantera är valet av kanal, 
och det är ingen brist på alternativ till detta. Det svåra är att 
välja rätt från början och här gäller det att mäta och 
ständigt utvärdera vad fungerar bäst för er webbshop.  

Steg 5 – tillväxt och nya mål  

Din webbshop är lönsam, trafiken är stabil och tillväxten 
motsvarar dina uppsatta mål. Nu har tiden kommit till att 
höja ribban och flytta målbilden framåt. Detta kan också 
vara dags att fundera på att ta sig an en ny marknad och 
med hjälp av samma metodik och struktur, kan 
framgångarna sannolikt upprepas.  

Tiden från steg 1 till steg 5? En intressant fråga som ofta 
kommer upp. Svaren är många och för vissa e-handlare går 
resan blixtsnabbt, medan det för andra är nödvändigt med 
uthållighet och en längre period innan den nya satsningen 
blir lönsam.  
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Kontakta 
MakesYouLocal
Vi på MakesYouLocal hjälper e-handlare i alla faser av internationaliseringen. Vi är alltid nyfikna och du är välkommen att höra 
av dig för ett första snack. Vi har lokala kontor i Köpenhamn, Stockholm och Baltikum.  

Kontakt, Sverige 

Försäljningsdirektör 

Henrik Hansen 

henrik@makesyoulocal.dk  

+46 705 53 58 50 

Kontakt, Danmark 

CEO 

Max Riis Christensen 

max@makesyoulocal.dk 

+45 30 17 39 50

För mer om oss och vad vi gör är du välkommen att besöka oss på www.makesyoulocal.se. 

Stort lycka till med din internationella satsning!
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