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REDAKTION

Citatet ovan kommer från en av djupintervjuerna som gjordes under förarbetet med den här 
rapporten. Det är väldigt talande för hur en stor del av B2B-företagen ser på sin marknad. Många 
av de partihandelsföretag vi pratat med menar att deras kunder helt enkelt inte är redo att gå över 
till digitala inköpskanaler. När vi istället frågade marknaden visade det sig vara precis tvärtom: en 
övervägande del av Sveriges företag söker online efter produktinformation och står redo att köpa 
– men få av produkterna finns tillgängliga. Eller också är det för krångligt att handla. Det finns fler 
exempel i rapporten som visar på skillnaden mellan efterfrågan och tillgång i B2B-branscherna.

Convert har tagits fram av Collector Bank i samarbete med HUI Research och är en omfattande 
e-handelsundersökning där både företag som säljer och som köper har tillfrågats. Syftet är att 
med hjälp av aktuell och tillförlitlig statistik skapa förståelse för B2B-branschernas e-handelsmark-
nad samt dess beteende och förväntningar.

”VÅRA KUNDER VILL 
GÖRA SOM DE ALLTID 
HAR GJORT.”
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F Ö R O R D

På tio år har e-handeln växt från en bråkdel av den totala 
handeln till nästan åtta procent och den spås fortsätta öka 
kraftigt. Främst har ökningen skett genom en förflyttning från 
fysisk butik till webben men även av en ökad internationell 
handel. Att enbart sälja i fysiska kanaler börjar alltmer ses som 
en riskfaktor. 

Jämför man med B2B ser man liknande tendenser. Generellt 
brukar trendspanare säga att konsumentbranscher ligger fem 
till tio år före företagsbranscher, vilket blir extra tydligt om man 
tittar på hur det ser ut på e-handelssidan. Många B2B-företag 
har en hemsida med enklare e-handelsfunktion eller beställ-
ningsportal men saknar ofta en uttalad digital strategi. Vi ville 
undersöka varför det ser ut så här och frågade 300 företag 
som handlar med andra företag om hur de ser på digital 
handel. Resultatet blev den här rapporten. Vi hoppas att den 
ska ge tips och ledtrådar till hur du kan göra det enkelt och 
mer effektivt för dina kunder att handla online. 

Precis som på konsumentsidan drivs utvecklingen framåt av 
förväntningarna från marknaden. Många företag som vill göra 
merparten av sina inköp online ställer sig frågan ”Varför ska 
det vara så mycket svårare att handla på jobbet än hemma?”. 
För det är en stor skillnad idag, vilket vår undersökning visar. 

Det här innebär att om man är snabb med att möta kundernas 
efterfrågan kan man skaffa sig ett stort försprång gentemot 
sina konkurrenter. Några som redan gjort stora förändringar 
och nått stora framgångar är B2B-företagen Dustin, Verktygs-
boden och Trade it North, som du kan läsa om längre fram i 
rapporten. Digitaliseringen innebär dessutom en möjlighet att 
effektivisera försäljningsarbetet och nå nya typer av kunder, 
som förväntar sig att kunna handla snabbt och enkelt, utan 
registrering. Helst vill de kunna genomföra ett köp på egen 
hand, utan att behöva prata med en säljare.

Att all försäljning kommer ske digitalt och det personliga 
försäljningsarbetet försvinner helt tar jag för osannolikt men 
att vi är mitt inne i en stor förändring är jag helt övertygad om. 
Varför göra det svårt för sina kunder att köpa när man kan 
göra det enkelt? I stället för att prata om B2B- och B2C-försälj-
ning, borde vi kanske prata om H2H – human to human. För 
det är ju alltid en människa bakom varje köpbeslut, oavsett om 
den personen handlar på jobbet eller privat.

/ MIKAEL ANSTRIN
Chief Business Development Officer, Collector Bank

För de allra flesta är det idag en självklarhet att handla online – det vill säga när vi handlar 
som privatpersoner. Konsumenter och företag har tillsammans drivit utvecklingen framåt med 
resultatet att vi förväntar oss att kunna köpa det mesta på nätet, vilket i sin tur bidragit till en 
kraftig tillväxt för e-handeln.

V A R F Ö R  G Ö R A  D E T  S V Å R T 

N Ä R  D E T  K A N  V A R A  S Å  E N K E L T ?
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I N S I K T  1  /  D i g i t a l i s e r i n g  &  o m s t ä l l n i n g

E-handeln släpar efter 
på företagsmarknaden
– men kunderna står 
redo att köpa
E-handeln är en betydande del av digitaliseringen som just nu sker inom olika områden. 
Utvecklingen ser ut på olika sätt beroende på vilken del som studeras. Medan e-handeln på 
B2C-marknaden växt kraftigt under det senaste decenniet, ligger B2B-marknaden fortfarande 
i startgroparna för det digitala skiftet.

Konsumentinriktad digital handel har sedan början av 
2000-talet uppvisat en stark tillväxt i Sverige. Det gäller både 
business-to-consumer (B2C) via renodlade nätbutiker, såväl 
som consumer-to-consumer (C2C) i form av marknadsplatser 
som Blocket och Tradera. Snabbfotade e-handelsbolag och 
förändringsbenägna aktörer hör till det senaste decenniets 
vinnare när de digitala inköpskanalerna på allvar etablerats 
bland konsumenterna. Genom att erbjuda en smidig köpupp-
levelse har konsumenternas efterfrågan drivits framåt, och 
skapat ett förändrat inköpsbeteende.

Men när det kommer till B2B-marknaden ligger e-handels-
utvecklingen ännu i sin linda. Det tydligaste exemplet är 
partihandelsmarknaden, vilken är den del av svensk ekonomi 
som i högst grad består av strukturerad handel mellan företag. 
Sju av tio småföretag gör idag inköp via internet men endast 
vart femte partihandelsföretag använder sig av e-handel som 
försäljningskanal.

En majoritet av de partihandelsföretag som erbjuder e-handel 
är multikanalsföretag (det vill säga att de säljer via flera olika 
kanaler) och det finns över huvud taget få B2B-företag som är 
renodlade e-handelsbolag. Därmed skiljer sig e-handel B2B 
markant från hur e-handel B2C såg ut när den växte fram. Där 
skedde tillväxten initialt bland de renodlade e-handelsaktör-
erna. Det är också dessa aktörer som har stått för innovation 

och som har kunnat erbjuda den bästa digitala upplevelsen. 
Multikanalföretagen är per definition mer trögrörliga. Det finns 
anledning att tro att det ser likadant ut på B2B-sidan. 

”DET MÅSTE SKE STORA STRUKTURELLA 
FÖRÄNDRINGAR. UTVECKLINGEN SKER PÅ 

KONSUMENTSIDAN OCH JAG TROR ATT DET 
TILL SLUT KOMMER ATT DRA MED SIG B2B.”

PARTIHANDELSFÖRETAG 
ERBJUDER E-HANDEL

SMÅFÖRETAG ANVÄNDER 
E-HANDEL SOM INKÖPSKANAL

NORDISKA KONSUMENTER 
HAR E-HANDLAT

(Källa E-handeln i Norden 2017 
av Postnord)

1 
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(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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”Jag tror att det blir allt mindre 
skillnader mellan vårt beteende 
i olika situationer. Det beteende 
vi har som privatpersoner tar vi 
med oss när vi går in i våra 
professionella roller. Den typ av 
kringtjänster som vi blir vana vid 
när vi handlar privat, efterfrågas 
också B2B.”
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Att diskrepansen mellan säljande och köpande företag är så 
pass stor visar på en obalans mellan utbud och efterfrågan 
inom B2B. Många företag är vana att handla online och om-
kring hälften gör huvuddelen av sina inköp via internet. 
Samtidigt har partihandelsföretagen ännu inte svarat upp 
genom att erbjuda digitala försäljningskanaler.

Det vanligaste bland de tillfrågade företagen är att använda 
e-handel riktad till företag (62 procent, se nästa uppslag där 
andelen är specificerad på storstad vs utanför storstad). 

Dessutom uppger vart femte företag att de använder e-handel 
riktad till konsumenter, något som får ses som ett kvitto på att 
konsumentbeteendet även influerat företagens inköpsprocess-
er. Det finns därmed en stor potential för etablerade B2C-aktör-
er att även växa gentemot företagsmarknaden. Det är samtid-
igt en stark indikation på att det är hög tid för B2B-företagen 
att förflytta sin försäljning till digitala kanaler.

20%
AV FÖRETAGEN 
ANVÄNDER E-HANDEL 
RIKTAD TILL 
KONSUMENTER

AV FÖRETAGEN 
GÖR HÄLFTEN ELLER 
MER AV SINA INKÖP 
ONLINE.

50%

”VI KAN MÖTA KUNDENS HÖGT STÄLLDA KRAV 
GENOM ATT VARA TILLGÄNGLIGA 24H OM DYGNET, 

7 DAGAR I VECKAN, 365 DAGAR OM ÅRET. VI LEVERERAR 
MER INFORMATION KRING PRODUKTER, PRISER, 
FÖRUTSÄTTNING FÖR KÖP OCH FRAMGÅNGSRIK 

ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA.” 

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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”Den här branschen 
har gjort affärer på 
ett visst sätt men 
nu förändras det 
och jag är inte säker 
på att man förstår 
hur mycket eller 
hur snabbt.”  

Att många företag väljer att handla av B2C-aktörer är en effekt 
av obalansen mellan efterfrågan och utbud på B2B-marknad-
en. Det är också ett tecken på att företagen inte är beredda 
att vänta på att partihandeln ska komma ikapp, utan hellre 
väljer det enklaste, snabbaste sättet att köpa sina varor, även 
om det innebär att man går miste om t.ex. avtalspriser. 

Bland de företag som kommit längst när det gäller att handla 
online utmärker sig tjänstebranscherna. Orsaken är troligtvis 
att dessa branscher har kommit längst i sin digitalisering. 
Man kan också se att företag i storstadsregionerna e-handlar 
i större utsträckning än i övriga landet. Här finns därför även 
en geografisk koppling då tjänstebranscherna också är mer 
koncentrerade till storstadsregionerna. 
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av företag i storstad

av företag i storstad

av företag utanför storstad

av företag utanför storstad

66 %
59 %

32 %
14 %

FÖRETAG SOM 
E-HANDLAR AV B2B-AKTÖRER

FÖRETAG SOM
E-HANDLAR AV B2C-AKTÖRER 
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C A S E

Dustin är zoobutiken som sadlade om från husdjur till hårdvara och blev 
Sveriges största e-handlare.

Z O O H A N D L A R E N  S O M 

B L E V  E N  I T - G I G A N T

När Bo och Ulla Lundevall startade Dustin 1984 som en 
sidoverksamhet till sin zoobutik kunde de inte ana vad som 
väntade runt hörnet. Vid sidan av sitt ordinarie sortiment 
började de sälja färgglada floppydisketter, och inom kort hade 
datortillbehör blivit deras storsäljare. Paret Lundevall hade 
hittat sin nisch: smarta IT-lösningar. I dag är företaget Dustin en 
av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter och tillhör-
ande tjänster och lösningar. Synonymt med inte bara IT, utan 
också e-handel. Deras första webbshop lanserades 1995, då 
många svenska företag inte ens hade hittat ut på internet. När 
Ehandel.se listade Sveriges största e-handlare 2017 hamnade 
Dustin på förstaplats.
– Dustin var med och skapade e-handelssverige, säger Anna 
Stig, e-handelschef på Dustin.

FÖRETAGSKUNDER ÄR KÄRNMÅLGRUPPEN

Inledningsvis sålde Dustin enbart till företag. Det var inte 
förrän 2004 som de började med försäljning till privatkunder.
– Företag är en mer heterogen marknad. Att sälja till kiosken 
runt hörnet är inte samma sak som att sälja till några av Sverig-
es största bolag, säger Anna Stig.
Samtidigt som företag och privatpersoner har olika behov är 
deras köpbeteenden ofta snarlika, menar hon. I stället för att 
se dem som privat- respektive företagskunder utgår Dustin 
från deras likheter.
– Oavsett om man besöker Dustins hemsida i yrket eller på 
fritiden är man alltid en användare. Företagen som riktar sig 
främst till privatpersoner har satt ribban högt för vad vi förvänt-
ar oss när det kommer till användarvänlighet. Det ska vara lika 

Hösten 2015 slog Dustin upp portarna till sin konceptbutik på Sveavägen 44 
i Stockholm. Att de kallar det för en konceptbutik beror på att det är hit deras 

kunder kommer för att få inspiration, inte nödvändigtvis för att lägga en beställning.
– Här kan man komma för att få råd och vägledning. Samtidigt som butiken inspirerar 
kunderna bygger den vårt varumärke genom att vi blir en naturlig del av gatubilden. 
De stora affärerna görs på nätet, antingen när man är i butiken eller när man kommit 

tillbaka till kontoret, säger Anna Stig, e-handelschef på Dustin.

KONCEPTBUTIK SOM INSPIRERAR
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lätt och smidigt att e-handla i sin yrkesroll som att välja låt i 
Spotify eller tv-serie på Netflix.

FASTNA INTE I DESKTOP – TÄNK MOBILT

Hur anpassar man då sin e-handel utifrån användarupplevels-
en? Ett sätt är att befinna sig där kunden är. Alltså inte bara på 
internet – utan också i mobilen. 
– E-handel för företagskunder har generellt sett inte kommit 
lika långt i den mobila utvecklingen. Det är lätt att förutsätta 
att inköparna på företag handlar enbart via datorn när de 
sitter på kontoret. Men sanningen är att även företagskunder 
handlar alltmer på mobilen. En undersökning visade nyligen 
att 34 procent av alla B2B-ordrar i juli 2017 kom in via mobilen, 
medan motsvarande siffra för B2C ligger kring 50 procent. Det 
är något som vi tar höjd för. 

SKALA NER KOMPLEXITETEN

För att tillgodose företagskunder av olika storlekar arbetar 
Dustin bland annat med kundunika startsidor och EDI-lösning-
ar för avtalskunder. En inköpare som loggar in möter då en 
startsida som är unik för företaget som personen representer-
ar. Att A- och B-testa flödena och identifiera förbättringar är ett 
ständigt pågående arbete. För Dustin – som har arbetat med 
e-handel i över 20 år – är komplexa system förvisso utmanan-
de men också hemvana marker. För verksamheter som vill 
komma igång med sin e-handel rekommenderar Anna Stig att 
hålla det enkelt och börja i liten skala. 
– Börja med att förstå kundens beteende. På vilket sätt vill 
dina kunder få kunskap om din produkt, och vilket behov fyller 
den för dem? Med det som utgångspunkt ser du över vilka 
paketeringar du vill sälja och hittar ett produkterbjudande vars 
komplexitet fungerar på webben. Tänk digitalt först och skala 
därefter ner på komplexiteten så mycket det bara går. Utgå 

”DUSTIN VAR MED OCH SKAPADE E-HANDELSSVERIGE.”

från 80/20-modellen – det är bättre att testa tidigt med en 
lösning som lämpar sig för majoriteten av dina kunder, men 
som inte täcker in allt för att komma igång, säger hon.

SATSA PÅ ETT BRETT UTBUD

Även om Anna Stig är övertygad om att privatkonsumenten 
och den professionella inköparen i grund och botten bör ses 
som användare, finns det fortfarande sådant som skiljer dem åt.
– Att fokusera sina inköp under kampanjperioder är ett 
beteende som utmärker privatkonsumenten, även om vi kan 
se att även mindre bolag börjar agera på samma sätt. När man 
har att göra med företag är det i stället viktigare att vara en 
partner som kan erbjuda dem rätt produkter och lösningar för 
deras behov vid rätt tillfälle. Därför har vi cirka 250 000 artiklar 
i vårt sortiment. Om du letar efter ett specifikt tillbehör så 
kommer du förmodligen att hitta det där.

BETEENDEN I RÖRELSE

När kunden letar efter en särskild produkt behöver den 
också vara lätt att finna, oavsett förkunskaper. På Anna Stigs 
lista över kommande fokusområden hamnar sökfunktionen 
högt. Olika kunder väljer olika vägar till produkten. Vissa 
använder sökfältet, andra filtrerar sig fram medan ytterligare 
några använder menyn för att nå sin destination.
– Kunden har inte tålamod att gräva hur länge som helst, 
därför är det viktigt att tillhandahålla flera vägar som passar 
olika sökbeteenden. Samtidigt måste man vara medveten om 
att kundernas beteende är något som förändras hela tiden. 
Den största utmaningen är att följa med i svängarna. 
Men för företag som är beredda att göra det finns det mycket 
att vinna. Jag tror att vi bara har börjat skrapa på ytan, säger 
Anna Stig.

– Anna Stig, e-handelschef

1984
grundades Dustin av  

Bo och Ulla Lundevall.

1995
öppnade Dustin 

sin e-handel.

250 000
artiklar (drygt) ryms i

e-butikens sortiment.

90 %
av den totala 

försäljningen sker via 

onlineplattformen.

DUSTIN
I SIFFROR

C A S E
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I N S I K T  2  /  Te k n i k  &  t i l l g ä n g l i g h e t

Hinder gör det svårt 
för företag att handla
Vi har konstaterat att e-handeln mellan företag släpar efter konsumenthandeln. 
Samtidigt borde den digitala B2B-handeln ha goda möjligheter att utvecklas i 
snabb takt då förutsättningarna för att lyckas är bättre nu. Kunderna är redo, de 
tekniska lösningarna är förfinade och lärdomar finns från konsumentföretagens 
digitalisering. Men utvecklingen bromsas av olika barriärer som hindrar företag-
en från att handla digitalt. Dessa hinder måste rivas för att fortsatt tillväxt ska 
vara möjlig.

Trots att det är en självklarhet för många att handla privat via internet, gör fortfarande majoriteten av före-
tagen sina inköp på traditionellt vis. Cirka hälften av de företag som ingick i undersökningen uppger att de 
beställer via telefon och en lika stor andel gör sina inköp i fysiska butiker. Det beror på flera saker, bland 
annat sedan lång tid etablerade inköpsprocesser och att ordrarna ofta är komplicerade i sin utformning. 
Men det avgörande skälet är att fyra av fem av de tillfrågade företagen i partihandeln inte erbjuder 
e-handel i dagsläget. Fler aktörer måste komma in på banan för att den digitala B2B-försäljningen ska 
kunna lyfta.
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”VÅRA KUNDERS BETEENDE FÖRÄNDRAS. 
TIDIGARE VAR DEN PERSONLIGA KONTAKTEN 

VIKTIG, MEDAN DET NU ÄR EN FÖRUTSÄTTNING 
ATT ERBJUDA E-HANDEL. FÖR STORA KUNDER 

INNEBÄR DET EN EFFEKTIVISERING OCH DE 
MINDRE HANDLAR ONLINE AV VANA EFTERSOM 

DE REDAN GÖR DET PRIVAT.”

FÖRETAG SER HINDER 
FÖR ATT HANDLA PÅ NÄTET

6 
av 10

I de fall där digitala erbjudanden 
faktiskt finns lämnar dessa ofta 
mer att önska. Bland de tillfrågade 
företagen svarar sex av tio att de 
ser någon typ av hinder för att göra 
inköp via nätet. Majoriteten anser 
alltså att det finns områden som 
skulle kunna utvecklas för att göra 
det ännu attraktivare att handla 
via internet.

TVÅ HINDER STICKER UT SÄRSKILT TYDLIGT:

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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1
4

AV SMÅFÖRETAGEN 
TYCKER ATT DET 

ÄR KRÅNGLIGT ATT 
BLI KUND

Det finns också utmaningar med de befintliga e-handelskanal-
erna. Sex av tio småföretag ser någon typ av hinder med att 
göra inköp på nätet. Av de barriärer som tas upp står två ut 
särskilt tydligt: komplicerad kundregistrering och betalnings-
processen. Vart fjärde företag upplever att det är krångligt att 
bli kund och vart femte företag saknar det betalsätt de själva 
använder. 

Företagen efterfrågar alltså en enklare köpprocess och ett 
större urval av betalningsalternativ. Respondenterna i under-
sökningen återkommer ofta till hur enkelt det är att handla 
privat. I jämförelse upplevs köpprocessen för företag som 
både krånglig och förknippad med mer administration. Dess-
utom finns färre betalningsalternativ att välja bland. I princip 
samtliga företag anger att faktura är det vanligaste sättet att 
betala och också det sätt som de föredrar. Men faktum är att 
en femtedel av de tillfrågade föredrar andra betalningsalterna-
tiv, såsom kort- och direktbetalning. 

Särskilt företag med hög omsättning uppger att det önskade 
betalsättet saknas. Det är också dessa som är minst nöjda 
med de betalningslösningar som erbjuds i dagsläget. 
Motsvarande mönster går att urskilja bland företag i stor-
stadsregionerna, som i större utsträckning använder olika 
betalningsalternativ. En förklaring till det är att de mer digitalt 
mogna tjänsteföretagen ofta är koncentrerade till storstadsreg-
ionerna. Ju större vana av digitala sammanhang ett företag 
har, desto tydligare kravbild på inköpsprocessen. 

För att den digitala B2B-handeln ska kunna fortsätta utvecklas 
behöver företagen anpassa sig efter sina kunders förändrade 
beteende. Det finns redan ett etablerat konsumentbeteende, 
med höga krav på enkelhet, snabbhet och valmöjligheter. 
Det är rimligt att anta att detta beteende följer med oss i våra 
yrkesroller.

”FÖR OSS ÄR DET MYCKET 
FAKTURERING FORTFARANDE. 
VI MÅSTE TA STEGET MOT FLER 

BETALNINGSLÖSNINGAR.”

”JAG SKULLE GÄRNA SE FAKTURERING 
UTAN AVGIFT ELLER KORTBETALNING.”

AV SMÅFÖRETAGEN FÖREDRAR ANDRA 
BETALNINGSALTERNATIV ÄN FAKTURA

20 % 

(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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”En del företag har så krångliga 
lösningar så det är helt omöjligt 
att logga in, vilket slutar med att 
det inte blir någon bizznizz.”
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”DET MÅSTE BLI LIKA ENKELT SOM 
FÖR KONSUMENT DÄR EN RAD OLIKA 
BETALNINGSLÖSNINGAR ANVÄNDS.” 

(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)

(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)
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AV SMÅFÖRETAGEN 
SVARAR ATT DET 
ÖNSKADE BETAL-
SÄTTET SAKNAS

I N S I K T  2  /  Te k n i k  &  t i l l g ä n g l i g h e t
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”DET HADE UNDERLÄTTAT ATT KUNNA HANDLA 
UTAN ATT REGISTRERA SIG.”

”DET GÄLLER ATT FÖRENKLA VARDAGEN FÖR KUNDEN. 
B2B ÄR MER UTMANANDE ÄN B2C EFTERSOM DET INOM B2B 

STÄLLS HÖGRE KRAV PÅ ATT KUNNA KOPIERA TIDIGARE BESTÄLL-
NINGAR, SNABBORDERFUNKTIONALITET, INDIVIDUALISERADE 

PRISER OCH BÄTTRE SÖKFUNKTIONER.”

”DET ÄR EN UTMANING HUR VI SKA KOMMUNICERA 
RUNT PRISERNA, EFTERSOM MÅNGA KUNDER HAR 

AVTALSPRISER. DET VILL SÄGA: VI HAR OLIKA PRISER 
FÖR OLIKA KUNDER.”

1
5

(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)

(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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För webbgrossisten Trade it North som grundades 2015 
har tillväxten skett snabbt. Under 2017 omsatte företaget 50 
miljoner kronor, en ökning med 150 procent jämfört med före-
gående år. Att verksamheten som specialiserar sig på att sälja 
kvalitativa hushållsprodukter till butiker hade hittat rätt blev 
tydligt under inredningsmässan Formex 2017. 
– Vi fick 300 öppningar på 
mässan. Min kollega som har 
jobbat med sälj i över 15 år 
hade aldrig varit med om något 
liknande. Mycket hade att göra 
med att vi lanserade Roy Fares 
produktlinje, stjärnkonditorn 
känd från tv och har fler än 150 
000 följare på instagram. Det 
gav oss en rejäl boost. Media ville skriva om honom och butik-
erna ville ha hans varumärke. Det öppnade dörren till flera 
butiker som i sin tur ledde till lansering på NK, säger företagets 
vd Ann Carlsson.

E-HANDEL I STÄLLET FÖR UTESÄLJARE 

Att e-handel har varit Trade it Norths kärna snarare än något 
som de har fått anpassa sig till i efterhand är också en fram-
gångsfaktor. Till skillnad från de företag som står inför en 
omställning har de inte behövt fundera över värdet med en 
kringresande säljkår.
– I dag är det inte många företag som har råd att anställa ute-
säljare. Att ha flera stycken av dem som ligger över på hotell 
och leasar bilar är en stor utgift. Trots det är det väldigt många 
medelstora företag som inte ens har påbörjat arbetet med 
en e-shop, de är fast i tänket med en stor organisation med 
ambulerande säljare. Och här kommer vi: tre personer som 
tillsammans omsätter över 50 miljoner kronor.

Med e-handeln har de också kunnat nå ut till nya kunder. En 
av dem är Spis i Kiruna som på grund av sitt geografiska läge 
sällan fick besök av utesäljare. Men via Trade it Norths e-shop

får de tillgång till ett sortiment som tidigare var exklusivt för de 
stora kedjorna i Stockholm och Göteborg.

ENKELHET OCH IGENKÄNNING I FOKUS

I sitt arbete med att etablera en e-handel som lockar till köp 
har Trade it North hämtat inspiration 
från flera håll. En given inspirations-
källa är sajterna som riktar sig till 
privatkunder, och hur den virtuella 
varukorgen styr vårt köpmönster.
– När vi handlar privat vill vi gärna 
testköpa. Vi lägger ner varor i kor-
gen som vi sedan gallrar bort innan 
vi gör beställningen. De som köper 

till företag resonerar på samma sätt som när de handlar privat. 
Därför känns Collectors checkout-system rätt, då det är både 
enkelt för kunden och säkert för oss.
Men Ann Carlsson berättar att de även har tagit lärdom från 
andra, mer oväntade håll. Nämligen internetbankerna.
– Flera av våra kunder är i övre medelåldern och är ovana 
med IT. Att de över huvud taget är på internet är för att bank-
erna har tvingat dem. Vårt första misstag var att vi gjorde 
hemsidan för snygg. Nu när vi arbetar om den är enkelhet och 
igenkänning våra fokusområden. Kunderna ska kunna ta sig 
fram i vårt flöde på samma sätt som de gör på internetbanken. 

IT SKA VARA EN LÖSNING – INTE ETT PROBLEM

Att det finns säljande företag som inte satsar på e-handel för-
vånar Ann Carlsson. Samtidigt förstår hon svårigheterna som 
kommer med att hitta rätt IT-lösning. Om du inte vet vad du vill 
ha kan kostnaderna skena iväg.
– Jag har besökt många företagshemsidor där man kan läsa 
allt om deras sortiment men det går inte att lägga en order. 
Det är helt vansinnigt. Det borde vara en självklarhet. Men det 
finns fortfarande många som sitter i styrelser som inte förstår 
e-handelns kraft. De tror att det är något som de kan vara 
utan. Men tro mig, det funkar inte så längre.

Hur blir man en framgångsrik grossist utan en säljkår? För Trade it North är svaret 
självklart: med en enkel och robust e-handelslösning.

”Min kollega som har jobbat med sälj 
i över 15 år hade aldrig varit med om 
något liknande.”

A R T I K E L

E T T  S Ä L J F Ö R E T A G 

U T A N  S Ä L J A R E

C A S E

2015
grundades Trade it North 

av Henrik Sundgren.

100 %
av all försäljning sker 

genom e-handel.

2016
omsatte företaget 20 

miljoner kronor, 2017 var 

man uppe i 50 miljoner

och satsar på att nå 100 

miljoner 2018.

TRADE IT NORTH 
I SIFFROR
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/ ANDREAS FRITZ
Product Manager B2B Payments 
Collector Bank

C O N V E R T  T I P S A R

F R Å N  S M Y G S T A R T  T I L L  S U C C É

–  N Å G R A  G O D A  R Å D  PÅ  V Ä G E N

01 .

02.
FÅ MED HELA 
ORGANISATIONEN PÅ TÅGET

En av de viktigaste nycklarna till att lyckas 

med sin e-handelssatsning är att få alla i 

verksamheten att arbeta mot samma mål. 

Se därför till att involvera berörda i ett tidigt 

skede, inte minst IT och säljorganisation. Ett 

tydligt syfte kombinerat med transparens och 

tillgänglig information om projektet skapar 

förutsättningar för hela organisationen att 

fokusera på möjligheterna istället för att se 

e-handeln som ett hot.

SÄTT ETT TYDLIGT 
SYFTE OCH MÅL

Börja med att ställa frågorna: varför ska vi 

starta e-handel och vad ska den bidra med 

till vår verksamhet? Med ett uttalat syfte och 

mål blir det mycket lättare att få med sig hela 

organisationen och jobba mot succé. Gör du 

förarbetet ordentligt innan, har du alla förut-

sättningar att lyckas.
”DET FINNS 
NÅGRA SAKER 
SOM STICKER UT 
OCH FÖRENAR DE 
SOM LYCKATS MED 
SIN E-HANDELS-
SATSNING” 

Att vara transparent med priserna eller inte är 

en vattendelare som det diskuteras mycket 

kring. Vissa hävdar att kunderna kommer för-

söka pruta på listpriser, att priserna blir inaktuella 

alldeles för snabbt och att konkurrenterna får 

veta mer än önskvärt. På andra sidan finns de 

som tycker att det är självklart att visa pris-

erna. Konkurrenterna känner ändå redan till 

priserna och avtalspriser går att lösa på olika 

sätt. Att visa priserna gör det möjligt för både 

befintliga och nya kunder att testköpa på ett 

enkelt sätt och utvärdera leverantören innan 

storordern går iväg. Att åsikterna går isär är 

det ingen tvekan om. Rekommendationen är 

att försöka visa priserna om det är möjligt. Om 

det är svårt att lösa, sätt en plan för hur företag-

et kan bli mer transparent med priserna. 

03.

04.

05.
OMFAMNA FÖRÄNDRING

TA SMÅ STEG 
OCH BÖRJA TESTA!

VISA PRISER ELLER INTE?

Låt inte gamla sanningar, processer och 

system stå i vägen eller styra utvecklingen. 

Det kommer krävas ett öppet sinne och en 

vilja att förändra för att lyckas. Några av de 

frågor du behöver besvara är: hur ser våra 

befintliga processer ut, har vi rätt kompetens 

och hur kommer vår befintliga organisation 

att påverkas?

En stor utmaning är att bestämma var man ska 

börja. Vissa företag producerar efter beställ-

ning – hur hanteras en väntetid på sex veckor 

när kunden förväntar sig leverans inom ett par 

dagar? Känns uppgiften övermäktig, börja i 

liten skala och testa, samla kundfeedback och 

utvärdera. Var lyhörd för kundernas kom-

mentarer och ta arbetet framåt steg för steg. 

Ett sätt är att börja med ett antal storsäljare 

eller produktkategorier. Räkna med några 

manuella steg i uppstartsfasen, för att se hur 

e-handeln tas emot av kunderna. 

Att gå från övervägande traditionell försäljning till e-handel kan vara en utmaning. 
Var ska man börja? Ska man ta små kliv eller stora? Andreas Fritz, Product Manager 
B2B Payments på Collector Bank, träffar ofta företag i olika branscher som har 
kommit olika långt i sin digitala omställning. ”Det finns några saker som sticker ut 
och förenar de som lyckats med sin e-handelssatsning” säger Andreas. Här listar 
han de fem viktiga framgångsfaktorer.

mailto:andreas.fritz@collectorbank.se
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och

Snabba leveranser 

A      O      
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Vi har tidigare nämnt köpprocessen som en 
nyckelfaktor för att e-handeln mellan företag 
ska ta fart. Men för att kunna möta kundernas 
förväntningar gäller det att leveransen fungerar 
lika bra som övriga delar av köpupplevelsen.

Att spara tid är en av de största fördelarna med att handla via 
internet. Som konsumenter har vi sedan länge vant oss vid 
att få varan redan efter några dagar och det är ännu en av de 
förväntningar som vi tar med oss in i våra yrkesroller. På frågan 
vilka funktioner som är viktigast vid valet av e-handlare svarar 
hela 73 procent av företagen ”snabba leveranser”. Det är 
också den funktion som efterfrågas i högst utsträckning och 
som därmed blir viktigast att erbjuda.

Detta tyder på att det är lika viktigt för företag som för konsum-
enter att leveransen är snabbfotad, något som kanske inte är 
så förvånande då personer på inköpspositioner i många fall 
även är vana e-handelskonsumenter. Det ter sig naturligt att 
man förväntar sig samma leveransupplevelse i båda rollerna.

Beroende på hur varorna kommer att användas varierar grad-
en av komplexitet i inköpsprocessen. Svenska företag gör 
dagligen inköp av förbrukningsvaror, insatsvaror och annat 
som behövs i den löpande verksamheten. Förbrukningsvaror 
tenderar att vara mer generiska i sin utformning, eftersom de 
används i den operativa verksamheten och därmed är enklare 
och snabbare att köpa in. Insatsvaror, det vill säga varor som 
förädlas i verksamheten, är ofta mer komplexa med högre 
krav på specifik anpassning i inköpsprocessen.

Förbrukningsvaror visar sig också vara det som är vanligast 
att handla via digitala inköpskanaler. Tre av fyra företag uppger 
att det är den typen av varor som de oftast handlar via internet. 
Motsvarande andel avseende insatsvaror är cirka 50 procent. 
Även här kan man se ett geografiskt mönster, då bolag utanför 
storstäderna köper insatsvaror i högre grad.

1. Förbrukningsmaterial

1. Förbrukningsmaterial

2. Resor

2. Resor

3. Insatsvaror

3. Insatsvaror

87 %

67 %

61 %
41 %

45 %
59 %

FÖRETAG STORSTAD 
(andel företag som 
köper respektive 
varutyp via internet)

FÖRETAG
UTANFÖR STORSTAD
(andel företag som 
köper respektive 
varutyp via internet)

CONVERT  /  No 01  /  2017         29

TOPP 3 
INKÖP VIA E-HANDEL

”VI ANVÄNDER REDAN 
E-HANDEL MEN SNABBARE 
LEVERANSER SKULLE GÖRA 

DET BÄTTRE.” 
(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)
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”Det ska gå fort att logga in 
och köpa det du ska. Det ska 
skickas samma dag och levereras 
dagen efter.”
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I N S I K T  3  /  B e h o v  &  f ö r v ä n t n i n g a r

Att generiska och okomplexa varor är enklare att köpa digitalt, 
innebär samtidigt att det finns en större potential för insats-
varor att växa. Men då måste det digitala erbjudandet bli mer 
attraktivt. Undersökningen visar att tre av de fyra viktigaste 
faktorerna vid val av e-handelsleverantör är relaterade till 
erbjudandets utformning.

Genom att fokusera på bättre sökfunktioner och mer detaljerat 
innehåll när man som B2B-företag ska utforma sin digitala för-
säljningskanal, kan man lyckas bättre att motsvara kundernas 
förväntningar. Till det bör också läggas tillgänglig kundtjänst, 
vilket i många fall är ett måste för att kunna sälja komplexa in-

satsvaror. Eftersom en stor del av företagen använder telefon-
en vid inköp ställs höga krav på samma service via kundtjänst 
i digitala kanaler för att köpprocessen ska fungera bra, framför 
allt vid mer komplexa köp. 

Vilken typ av vara som köps avgör alltså till stor grad vilka 
funktioner man behöver fokusera mest på i sin e-handel. 
Generiska produkter ställer högre krav på en snabb och 
enkel köpprocess. Komplexa produkter kan kräva personlig 
kontakt. Men oavsett vara måste leveransen möta kundens 
förväntningar.

ANPASSAT 
INNEHÅLL*

45 %49 %50 %73 %
TILLGÄNGLIG 
KUNDTJÄNST

SÖKFUNK-
TIONER

SNABB 
LEVERANS

TOPP 4 VIKTIGASTE 
FUNKTIONER VID VAL AV LEVERANTÖR

*Exempel på anpassat innehåll kan vara senast köpta varor eller relevanta erbjudanden

(Småföretag som använder e-handel som inköpskanal)
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Medan kollegorna inom järnvaruhandeln öppnade upp fler butiker runt om i landet gick 
Verktygsboden åt andra hållet. 2015 stängde de ner en av sina två butiker för att i stället 
storsatsa på e-handeln.

V E R K T Y G S B O D E N  S T Ä N G D E 

B U T I K E N  O C H  S A T S A D E  P Å  N Ä T E T

C A S E

– Vi fick butiken i Veddige att fungera, men i förhållande till 
arbetsinsatsen gav det inte tillräckligt. Det är oerhört dyrt att 
ha en butik till både privat- och företagskunder som har ett fullt 
sortiment och är bemannad under långa tider. Särskilt i jämför-
else med hur lätt det är att sköta det här genom datorn, säger 
Lars Edwardsson, vd för Verktygsboden. 

Verktygsboden tog sina första steg på digital e-handelsmark 
redan 2004. Men det var inte förrän de lade ner butiken i 
Veddige 2015 som e-handeln tog fart på allvar. Sortimentet 
från butiken använde de för att fylla på lagret som de kunde 
finansiera genom det frigjorda kapitalet. Ett stort och lättillgäng-
ligt lager var en förutsättning för de dagen efter-leveranser 
som i dag är grundbulten för Verktygsbodens e-butik.
– Som företagare har du inte hur mycket tid som helst. Vi såg 
en affärsmöjlighet i en digital B2B-handel där kunden gör 

beställningen på nätet och får leveransen dagen därpå. Hela 
vår affär står och faller på att leveransen är snabb och pålitlig, 
därför är det viktigt att vi har ett stort lager och håller ihop 
våra ordrar.

AFFÄREN VÄXTE PÅ NÄTET

När Verktygsboden lanserade sin e-handel hanterade 
de omkring 50 specialartiklar som var unika på den svenska 
marknaden, och en kundorder innehöll sällan mer än en prod-
ukt. I dag har Verktygsboden över 18 000 artiklar i sitt nätsort-
iment, och en vanlig order kan rymma uppemot 50 produkter 
– lika många som de tidigare hade i hela sitt utbud.
– Häromdagen fick vi två ordrar från ett låsföretag där man 
i beställningen tydligt kunde utläsa att det rörde sig om två 
nyanställda. De köpte precis allt de behövde till sin service-
bil. Allt från plåster till skruvdragare. De fick förstås också en 

1985
grundades bolaget.

2004
öppnade e-butiken.

60 %
av försäljningen kommer 

från e-handel, 30 procent 

från B2B-marknaden.

18 000
artiklar (drygt) ingår i 

e-butikens sortiment.

VERKTYGSBODEN
I SIFFROR

www.collectorbank.se/convert
www.collectorbank.se/convert


CONVERT  /  No 01  /  2017         3534        CONVERT  /  No 01  /  2017 

C A S E
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Ett stort lager 
underlättar 

snabba leveranser.

01.
Håll ihop din order 

– inga spridda 
leveranser.

02.
Var tydlig i produkt-

beskrivningen 
och generös med 

informationen.

03.

LARS EDWARDSSONS

3  B Ä S T A  E - H A N D E L S T I P S

leverans per order till respektive servicebil. Jag upplever att 
orderhållningen kan vara ett problem annars. På många ställen 
händer det att en och samma beställning blir levererade i 
stycken, utspridda i flera ordrar och med leveranser från vitt 
skilda ställen. Där ska vi inte hamna.

SERVICE – ETT VIKTIGT KONKURRENSMEDEL

En övergång från fysisk till digital handel bär med sig många 
möjligheter. Men samtidigt som e-handel öppnar upp för nya 
kunder betyder det också global konkurrens. Och inom de 
områden där man inte kan kompromissa får man hitta nya 
vägar.
– Vi importerar mycket från Kina. Men vi har kontroll över kedj-
an, ser till att det är rätt grejer vi får in och som vi förser våra 
kunder med. Men företag som 
håller i sina pengar kan i princip 
beställa från Kina direkt, då tar 
det kanske två månader och 
det är inte säkert att allt kommer 
fram när man behöver det. Vi 
är garanten för att det fungerar. 
Det är med säkra och snabba 
leveranser som vi kan konkurrera.

INFORMERA MERA

En annan nyckelfaktor på den digitala marknadsplatsen är 
information. Man kan aldrig vara för tydlig i sin produktinforma-
tion, menar Lars Edwardsson. Han minns framförallt när de för 
några år sedan beställde hem ett par hydrauliska hjulramper. 
Produkterna var helt unika på marknaden men dessvärre 

svåra att beskriva enbart med text och bild, det framgick inte 
minst då många kunder ringde upp Lars för att fråga hur den 
nya produkten egentligen fungerade.
– Då kom jag på idén att göra en instruktionsfilm på YouTube. 
Mina kollegor bara skrattade åt mig och tyckte att jag skämde 
ut mig. Men sedan vi publicerade filmen på vår hemsida har 
jag aldrig behövt förklara hur den fungerar. Kunderna ser 
filmen och lägger in sin beställning. Så nu är det ingen som 
skrattar åt mig längre, tvärtom har jag flera kollegor som har 
börjat med det också, säger han.

BUTIKEN BLIR ALLTMER ETT SHOWROOM

Verktygsbodens satsning på e-handeln har gett resultat. I dag 
står den digitala handeln för 60 procent av Verktygsbodens 

totala försäljning, och av detta bidrar 
B2B-marknaden med hälften. 
Tappet som de upplevde efter 
nedläggningen av den andra butik-
en tog de igen efter ett år. Enligt 
Verktygsbodens egna mätningar 
har kunderna som tidigare handla-
de i butiken följt med till nätet. Lars 

Edwardsson är ändå övertygad om att den klassiska butiken 
inte har spelat ut sin roll, snarare har dess funktion förändrats. 
– Vi har lika mycket aktivitet och försäljning i butiken i dag 
som de senaste fem åren. Men vi har också märkt att den 
fysiska handeln blir mer och mer ett showroom. Många av 
våra kunder besöker butiken för att klämma och känna på 
våra produkter, men det är på nätet som de placerar 
sina ordrar.

”Kunderna besöker butiken för att 
klämma på produkterna, men det är 
på nätet som de placerar ordern.” 

www.collectorbank.se/convert
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G Ä S T K R Ö N I K A

G Ö R  S O M 

 F I S K H A N D L A R E N
O C H  L Y C K A S  O N L I N E

Det är fredag eftermiddag och jag står i 
kön till fiskhandlaren för att fixa inköpen 
inför helgen. Kunden före mig hälsas 
med ett artigt leende och frågan ”ska 
det va det vanliga?”. Javisst, det ska det 
men också löjrom och lite annat gott 
eftersom det kommer gäster på middag. 
När det sedan är min tur möts jag av ett 
glatt ”Tjena Anders!”, följt av en stunds 
snack om GAIS innan jag som vanligt får 
förslag på vad jag ska köpa.

Lika säkert som att gaisare är människor 
av det tåligare virket, kommer fiskhand-
laren nästa fredag fråga kunden som var 
före mig om middagen blev lyckad. Och 
jag är lika övertygad om att han aldrig 
skulle komma med förslag om kunden 
inte bett om det. Fiskhandlaren vet 
nämligen vilka vi stamkunder är och vad 
vi förväntar oss.

Som ”expert-generalist” inom B2B-
försäljning och digitalisering får jag 
ofta frågan ”Hur ska vi göra affärer i 
en digitaliserad värld?”, inte sällan följt 
av oroliga kommentarer. Jag kan inte 
speciellt mycket om hur man bygger 
lastbilar eller budgeterar ventilationsin-
stallationer. Men jag vet hur man som 
B2B-företag kan bli bäst på interaktioner 
och transaktioner online. 

Det finns 3 grundläggande frågor som 
många missar men som du bör ställa dig 
om du vill lyckas: 

1. Vem är det jag gör  
affärer med? 

2. Hur ska det kännas  
att göra affärer med mig? 

3. Är det enkelt att bli  
kund hos mig? 

Fiskhandlaren i mitt exempel har be-
stämt hur han vill bli uppfattad och följer 
detta till punkt och pricka. Dessutom har 
han ansträngt sig för att lära känna mig 
och vet hur jag vill bli bemött. Han har 
helt enkelt gjort det enkelt för mig att 
vara kund. Genom att vara lite mer som 
fiskhandlaren har du kommit en mycket 
längre bit på vägen än en skrämmande 
stor andel av världens största företag. 
Enorma resurser slösas dagligen på att 
lösa problem som uppstått till följd av att 
man struntat i det mest grundläggande: 
vad vill kunden?

Men – kanske du invänder nu – det är 
väl stor skillnad på en liten fiskbutik på
Landala torg i Göteborg och global 
digital B2B-försäljning? Nej, faktiskt inte. 
För i slutändan är vi alla bara människor, 
oavsett om vi har en skärm mellan oss 
eller inte. Och som människor vill vi bli 
respekterade, känna oss prioriterade 
och få hjälp som underlättar tillvaron för 
oss. Oaktat om det är artificiell intelli-

gens eller en människa som bemöter 
eller hjälper oss att bli nöjda.

Digitalisering i affärssammanhang hand-
lar kort sagt om hur bra vi som företag 
är på att anpassa oss efter våra kunder 
och att ha koll på vad de jämför oss 
med. Så vill du lyckas online – lär känna 
dina kunder och anpassa dig efter 
vad de vill ha. Med andra ord: gör som 
fiskhandlaren!

/ ANDERS BJÖRKLUND

Anders Björklund är vd och grundare av 

Zooma, ett företag som hjälper kunder 

att skapa bättre affärer genom att göra 

den digitala närvaron till en naturlig del 

av sitt arbetssätt.

”Jag tror att skillnaden mellan 
vårt beteende som privatpersoner 
och i våra professionella roller 
blir allt mindre.”
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(Partihandelsföretag som erbjuder e-handel)
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S L U T S A T S E R  /  Tr e n d e r  &  t e n d e n s e r

Det är uppenbart att e-handeln mellan företag ligger klart efter 
den konsumentinriktade e-handeln. Det finns en stor vana att 
handla digitalt men utbudssidan släpar efter, då enbart vart 
femte företag säljer via e-handel, något som också leder till att 
utvecklingen hämmas. Utöver avsaknaden av digitala försälj-
ningskanaler ser även sex av tio bland de som redan idag 
e-handlar flera barriärer för att de ska öka sina inköp online. 
De områden som behöver åtgärdas i det befintliga utbudet är 
de särskilt krångliga registreringsförfarandena samt avsaknad-
en av de betalsätt som efterfrågas. Det digitala erbjudandet 
behöver alltså både förbättras och förenklas.

En stor del av förtjänsten i att e-handla ligger i tidsbesparing-
en, såväl för företag som för konsumenter. Båda segmenten 
förväntar sig snabba leveranser, vilket är en kravbild som växt 
fram som ett resultat av att de som arbetar i företagen redan 
i dagsläget har god erfarenhet av e-handel, i egenskap av 
konsumenter. Samtidigt använder fortfarande majoriteten av 
köpande företag traditionella kanaler såsom fysisk butik och 
telefon, till viss del på grund av sedan länge etablerade rutiner. 
En annan trolig förklaring är att inköpsprocessen för olika 
typer av varor varierar i komplexitet. Detta beroende på om 
det som köps in är förbrukningsvaror av mer generisk typ som 

55 %
SVARAR ATT INKÖPEN VIA INTERNET 
KOMMER ATT VARA OFÖRÄNDRADE 

Enkelhet, snabbhet och 
flexibilitet en förutsättning 
för fortsatt tillväxt inom 
e-handel B2B

44 %

1 %
SVARAR ATT DE INTE VET

SVARAR ATT INKÖPEN VIA 
INTERNET KOMMER ATT ÖKA 

inte behöver särskilt mycket anpassning, eller om det är mer 
komplexa insatsvaror som förädlas i företagets verksamhet 
och därmed också kräver större handpåläggning i inköps-
processen. Den personliga kontakten kommer med hög san-
nolikhet vara en fortsatt viktig del av det digitala erbjudandet, 
något som också avspeglades i undersökningens resultat.

Viljan att handla digitalt finns redan där. Många företag tror 
också att deras digitala inköp kommer att öka i framtiden. 
Drygt hälften av företagen i undersökningen kommer att handla 

lika mycket under det kommande året, och resterande tror att 
de kommer att öka sina inköp. Framtiden ser därmed ljus ut, 
givet att utbudet kommer ifatt efterfrågan. Det finns en stor 
potential för de företag som väljer att utveckla sitt e-handels-
erbjudande mot B2B-segmentet.

www.collectorbank.se/convert
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S L U T K O M M E N T A R

För bara 10 år sen kunde vi inte föreställa oss allt vi idag gör 
via våra smartphones – hyra en privatlägenhet på andra sidan 
jorden, skicka pengar till vem som helst var som helst, få 
rådgivning av läkare över video eller beställa i princip vad vi 
vill och få det levererat dagen efter. Nu är alla de här sakerna 
självklarheter och vi lägger inte alltid ens märke till de tekniska 
framstegen förrän vi plötsligt ändrat hela vårt beteende. De 
som inte hoppar på det digitala tåget kommer förmodligen inte 
känna av förlusten de första åren men på lång sikt kommer det 
bli svårt att som företag överleva när världen blir mer och mer 
digitaliserad.

När det kommer till e-handel ligger B2B långt efter B2C. Det 
visste vi när vi bestämde oss för att ta fram den här rapporten. 

”JAG ÄR ÖVERTYGAD 
OM ATT VI MYCKET 

SNART KOMMER ATT SE 
EN STOR FÖRÄNDRING I 
HUR FÖRETAG HANDLAR 

AV ANDRA FÖRETAG, 
DÄR DIGITALA GRÄNS-

SNITT KOMMER ATT 
SPELA EN 

AVGÖRANDE ROLL.”

Som de flesta andra har vi också trott att det är marknaden
som inte är riktigt redo. Men redan i början av research-fasen
upptäckte vi att det tvärtom finns ganska höga förväntningar
från de företag som vill köpa, medan man som säljande 
företag tvekar. 

En stor del av skulden kan definitivt tillskrivas oss som tillhanda-
håller de tekniska och finansiella verktygen, där utvecklingen 
också ligger långt efter privatsidan. Därför känns det så 
positivt och glädjande att vi på Collector Bank sedan några 
månader tillbaka har kunnat erbjuda en checkout som är helt 
anpassad för B2B-företagen och som ger en lika häftig köp-
upplevelse som vi är vana vid när vi handlar som konsumenter. 
Jag är övertygad om att vi mycket snart kommer att se en stor 

förändring i hur företag handlar av andra företag, där digitala 
gränssnitt kommer att spela en avgörande roll. Där är enkla 
köpupplevelser och betallösningar en självklar del, vid sidan 
av möjligheten att delbetala eller förlänga krediter. Jag hoppas 
att Collector Bank kan vara både en samarbetspartner och ett 
bollplank för ditt företag i digitaliseringsprocessen. Hör gärna 
av dig till någon av mina kollegor som jobbar med betal-
lösningar och affärsutveckling – vi går en spännande framtid 
till mötes!

/ LIZA NYBERG

CEO, Collector Bank

H Ö G  T I D  A T T  K L I V A  O M B O R D  P Å 

 D E T  D I G I T A L A T Å G E T !

www.collector.se/foretag/betallosningar/kontakta-oss
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Collector är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella 
lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden 
erbjuder vi lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkorts-
tjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar 
betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, 
fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Med en årlig organisk 
tillväxt om 30 % har vi den uthållighet, det mod och den erfarenhet 
som krävs för att tro på idéer och få dem att flyga. 

Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda 
dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamhet-
en bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med 
uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med 
investeringar i FinTech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), 
Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq 
Stockholm.

Undersökningen genomfördes under oktober 2017 genom utskick 
av webbenkät, i kombination med telefonpåminnelser/telefoninter-
vjuer. Sammanlagt har 300 svar samlats in. 100 av enkätsvaren/
intervjuerna kommer från ekonomichefer vid partihandelsföretag 
med fler än 10 anställda. 200 kommer från chefer på ledningsnivå 
i småföretag (1–49 anställda), som svarat i egenskap av köpande 
företag. Utöver datainsamling i form av enkätundersökningen 
gjordes också nio djupintervjuer med chefer i B2B-företag som 
antingen hade e-handel eller höll på att starta upp e-handel.

Berätta för oss vad du vill läsa om i 
nästa rapport.  

Mejla oss på: convert@collectorbank.se 
och dela med dig av tankar och funder-
ingar.

Anmäl ditt intresse nu för att vara 
säker på att inte missa några intressanta 
analyser, artiklar och aktuell statistik. 

Gå in på collectorbank.se/convert 
och registrera dig.

På collectorbank.se kan du läsa mer
om våra tjänster och produkter som
skapar möjligheter för företag och
affärsidéer att utvecklas och växa.

Vill du ha mer information om 
Collectors betallösningar, kontakta:

Josef Bosaeus 
Client Executive
josef.bosaeus@collectorbank.se
Tel. +46 737 12 04 83 

Andreas Fritz 
Product Manager B2B Payments
andreas.fritz@collectorbank.se
Tel. +46 707 81 22 14 

Innehållet i Convert baseras på resultatet från en undersökning 
gjord i samarbete med HUI Research, en ledande insitution för 
forskning om detalj- och partihandel. HUI Research erbjuder, genom 
konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag 
och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhälls-
ekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

OM UNDERSÖKNINGEN

VAD TYCKER DU?

NÄSTA NUMMER 
AV CONVERT

VILL DU VETA MER?

HUI RESEARCH

O M  C O N V E R T

COLLECTORBANK.SE/CONVERT

MISSA
INTE!

OM COLLECTOR BANK

www.collectorbank.se/convert
www.collectorbank.se/convert
mailto:convert@collectorbank.se
mailto:convert@collectorbank.se
www.collectorbank.se
www.collector.se/foretag/betallosningar
mailto:josef.bosaeus@collectorbank.se
mailto:josef.bosaeus@collectorbank.se
mailto:andreas.fritz@collectorbank.se
mailto:andreas.fritz@collectorbank.se
www.hui.se
www.hui.se
www.hui.se
www.collectorbank.se
www.collectorbank.se
www.collectorbank.se/convert
www.collectorbank.se/convert


COLLECTORBANK.SE/CONVERT

www.collectorbank.se/convert



