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VÅRA TIPS

...FÖR ATT GÖRA DIN
NÄTBUTIK MER SÄLJANDE
• Sälj in din affärsidé redan på startsidan.

• Lyft upp en eller flera av dina storsäljande produkter på startsidan. Då kan du öka 
försäljningen ännu mer och gör det jättetydligt för kunden vad du har att bjuda på.

• Sociala medier är din kompis när det gäller marknadsföring. Nyttja tilläggen i Visma 
Webshop för att länka in Youtube-filmer och Facebookflöde.

• Få fler återkommande besökare genom att skapa ett nyhetsflöde på sajten.

• Bloggflödet kan innehålla produktnyheter, bilder från din företagarvardag och information 
om mässorna du besöker.

• Infoga en interaktiv Google Maps-karta på din kontaktsida med din kontaktadress 
utmarkerad.

• Spara utrymme på sajten genom att använd bildspel, till exempel för att lista veckans 
reavaror.

• Presentera betalsätten i din nätbutik så tydligt som det bara går.

• Beskriv hur det fungerar att reklamera en vara.

...MISSAR SOM DU INTE
FÅR GÖRA I DIN NÄTBUTIK
• Alldeles för små artikelbilder.

• Har du en jättestor logotyp eller ditt företagsnamn i gigantiska bokstäver överst på sajten? 
Tänk på att ingen kund vill behöva scrolla på sajten för att se vad det är du säljer.

• Viktig text i bilder i stället för i ren text. Då indexeras inte texten av sökmotorer = färre 
besökare hittar till din sajt via Google.

• Jättestora bilder på dig själv på startsidan. Det är alltid viktigare att lyfta fram ditt 
kunderbjudande på sajten än att lyfta fram dig själv. När en kund surfar in på din nätbutik ska 
den direkt förstå vad du säljer. Vi snackar tre sekunder.

• Fel: Din sajt utgår från vad du gillar, inte vad kunden gillar. 
Rätt: Det handlar inte om vad du vill ha, det handlar om vad kunden vill ha.

• Bakgrundsbilder som tar upp all uppmärksamhet på sajten.

👍

👎
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E-handel har aldrig varit hetare. Det ställer allt högre krav på att nätbutikerna både är snygga 
och säljande. Kristian Sandström har jobbat med att ta fram Vismas nätbutikslösning Visma 
Webshop. Han delar med sig av sina bästa tips på hur du skapar en framgångsrik nätbutik. 

Det är inte konstigt att rekordmånga företagare 
satsar på att sälja på nätet. I dag väljer sju av 
tio svenskar att mer eller mindre regelbundet 
sköta sina inköp på internet. Jag träffade Kris-
tian, för att snacka om Do’s & Don’ts.

KRISTIAN, VAD SKA JAG BÖRJA 
MED NÄR JAG GÖR EN NÄTBUTIK?
– Jag tycker att du alltid ska utgå ifrån din 
affärsidé – vad erbjuder du kunden? Din nät-
butik ska genomsyras av din affärsidé. Detta 
är viktigt både för dig som företagare när du 
utvecklar din verksamhet och så klart även vik-
tigt för kunderna som besöker din sajt. Börja 
med att presentera din affärsidé på sajtens 
startsida. Presentera affärsidén i text så att 
sökmotorerna indexerar allting, speciellt sök-
ord som är affärskritiska för din verksamhet.

VAD ÄR VIKTIGT ATT FÅ MED PÅ 
STARTSIDAN?
– Vi kunder är väldigt otåliga i dag. På tre sek-
under ska jag som besökare kunna få svar på 
tre frågor: Vad kan jag köpa? Vad gör nätbuti-
ken unik? Hur handlar jag?

– Var ärlig på startsidan om vad du erbjuder 
dina kunder. Hur du presenterar ditt erbjudande 
är upp till dig, men du får gärna blanda både 

text, bild och video. Saker du måste få med är 
kontaktuppgifter, företagsnamn, företagslogo-
typ och en länk till en sida där du förklarar hur 
sajten hanterar ”cookies”, textfiler som lagrar 
information om sajtens besökare.

– Artikelbilderna är antagligen de viktigaste 
bilderna du har på din sajt. Du måste presente-
ra minst en artikel för försäljning på startsidan. 
Du bör beskriva artiklarna både med text och 
bild, gärna med flera bilder ur olika vinklar för 
att öka tydligheten för besökaren. Du behöver 
inte använda frilagda bilder på vit bakgrund för 
att ge ett proffsigt intryck. Det kan till exempel 
fungera utmärkt att fotografera produkten med 
din smarttelefon i en hemmamiljö som altanen.

VAD MER MÅSTE JAG FÅ MED PÅ 
SAJTEN?
– Du måste upplysa kunden om vilka frakt- 
och betalsätt du erbjuder. Du bör också vara 
jättetydlig med hur kunden kan reklamera sin 
produkt och under vilka villkor som ångerrätten 
gäller. Detta är viktigt för att kunden ska känna 
sig trygg och våga ta steget till köp. 

Dessutom sparar det dig tid som annars går åt 
att besvara frågor om vad som verkligen gäller 

vid köp på sajten.
 
DÅ HAR JAG SNART EN SÄLJANDE 
SAJT. MEN HUR BLIR DEN SNYGG?
– Lär dig först och främst att fokusera på rätt 
saker. Alla delar av en sida på nätet kan inte 
få uppmärksamhet, det viktigaste bör alltid ta 
mest plats. Många tänker ”det jag precis lade 
ut på sidan är bäst, det ska synas jättemycket”, 
men ställ dig själv frågan om det verkligen är 
det viktigaste för kunden. Tänk också på att 
använda få färger och få typsnitt på sajten, 
så att den känns sammanhängande. Mjuka 
färgkontraster fungerar ofta bäst.

– Text på en sida ska läsas från vänster till 
höger, alltså undvik att centrera text, efter-
som det är svårare att läsa. Man kan säga att 
mycket handlar om ”less is more” – använd till 
exempel inte för många huvudmenyval, lägg 
dem i stället i undermenyer. Sist men inte 
minst, oavsett hur snygg din sajt är, glöm inte 
bort innehållet! ”Content is king” – satsa på 
bra och informativa texter som både upplyser 
besökare och skänker godis till sökmotorerna.

Text: Alexander Rehnborg
Läs mer om Visma Webshop »

CONTENT IS KING

👍

👎

www.vismaspcs.se/produkter/webblosningar/hemsida-och-webbshop/visma-webshop
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HITTA DINA KUNDER 
MED SOCIALA MEDIER
Facebook, Youtube och Twitter är kul på fritiden, men varför inte också tjäna pengar 
till ditt företag när du ändå är inloggad? Sociala medier kan vara bra för att jaga nya 
kunder till ditt företag. Det är gratis, enkelt och effektivt! 

FACEBOOK är fortfarande överlägset hetast i Sverige. Du kan börja med att skapa en Facebooksida till ditt 
företag och marknadsföra den mot dina vänner, sedan handlar det om att posta engagerande innehåll på sidan 
och få spridning på den. Bra bildmaterial och korta, personliga texter fungerar ofta bäst för att locka gillare 
och delningar. Var försiktig med att publicera innehåll du tror kan vara känsligt. Alla inlägg du gör bör förmedla 
en idé eller känsla, som underhåller eller engagerar din målgrupp.

TWITTER är en svårare kanal för ren marknadsföring. Du har endast 140 tecken och Twitteranvändare går 
sällan igång på rena reklaminlägg, typ ”Checka in vår senaste produkt i lagret!”. Försök i stället att satsa på 
mervärde till dina följare. Beskriv ditt liv som företagare och försök att fånga passionen bakom din affärsidé. 
Om du säljer väskor, varför älskar du just väskor?

INSTAGRAM är en bildkanal där en bild verkligen ska säga tusen ord. Du behöver inte ha en bildskön 
företagsverksamhet för att använda kanalen till marknadsföring. Det handlar om att försöka skildra din före-
tagsvardag och göra intryck på människor. Du kanske inte tror att det just du pysslar med är roligt, men om du 
tänker efter så innehåller säkert varje dag flera utmaningar och skratt. Fånga ögonblicken på bild och du kan 
skapa engagemang kring ditt företag som ökar din försäljning.

YOUTUBE Om en bild säger tusen ord, kan en video säga tusen bilder. YouTube är en utmärkt videokanal för 
ditt företag. Du kan till exempel producera produktdemonstrationer, informationsfilmer och kunskapsklipp. Det-
ta skapar både mervärde för dina kunder, kan pryda din hemsida med multimedia och ger dig en ökad synlighet 
i söktmotorerna. Om dina videoklipp blir riktigt populära har du möjlighet att använda Googles annonserings-
system för att tjäna pengar på filmvisningar.

Sälj till nya och gamla 
kunder varje dag 
dygnet runt. 

Din hemsida och webshop är bara några 
klick bort. Från 199 kr/månad. 

Läs mer om Visma Webshop »

PROVA GRATIS

https://vismaspcs.se/produkter/webblosningar/hemsida-och-webbshop/visma-webshop/prova-visma-webshop
https://vismaspcs.se/produkter/webblosningar/hemsida-och-webbshop/visma-webshop
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UPPHOVSRÄTTEN

• Du måste ha tillåtelse eller äga rättigheterna till alla bilder du publicerar på din sajt. Att 
söka efter bilder på Google, ladda ner bilderna och publicera dem på din sajt som om de 
vore dina egna, är alltså inte okej. 

• Försök ta egna bilder. Dagens smarttelefoner och surfplattor har kameror som kan duga till 
både artikelbilder och företagspresentation, men ännu bättre är att använda sig av en bra 
digitalkamera eller riktig systemkamera.  

• Dra nytta av bilder som får lov att användas av allmänheten. Regelverket som styr fria 
bilder kallas Creative Commons. Du kan söka efter Creative Commons-bilder på bland annat 
Google, Flickr och Wikimedia Commons. 

• Licenserna för Creative Commons-bilder kan se olika ut, men viktigast är att du får lov att 
använda bilderna kommersiellt. Vanligtvis ska du alltid uppge upphovsmannen till bilden 
och vilken licensform som gäller. När du publicerar bilden på internet bör du även länka till 
bildkällan och licensförklaringen.  
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OM GOOGLE

TIPS

• På www.sokmotorkonsult.se kan du testa hur bra du har sökmotoroptimerat din nätbutik. 
Välj ”Hur mår din sajt”.

• Google har ett verktyg för webbansvariga som du hittar på www.google.com/webmasters/
Där kan Google kolla din hemsida, men du kan också få översikt över hur många andra 
sidor som har länkar till din hemsida, se hur ofta din sida visats i Googles resultat och 
andra roliga fakta.

• För att analysera dina besökare kan du använda dig av Google Analytics, ett gratisverktyg 
som dessutom går att koppla till Visma Webshop.

• Google erbjuder även sökannonser där du lägger bud för att synas för vissa sökningar, 
Google Adwords.  Läs mer om hur sökannonser fungerar i Google: https://vismaspcs.se/
nyheter/salj-mer-med-annonsering-pa-google.

• Vill du läsa mer om SEO kan du få en grundlig guide på www.sokmotorkonsult.se/
sokmotorkonsult/skola.

• Du hittar självklart mer information på Google, eller så kan du fråga direkt på vårt 
supportforum, https://forum.vismaspcs.se

• Med Google Trender kan du avgöra vilket budskap som fungerar bäst vid vilken tidpunkt på 
din sajt. Du kan bland annat ta fram statistik för sökord och se när i tid som de är mest 
populära. 

🌎

http://www.google.com/webmasters/
http://www.google.com/webmasters/
http://www.youtube.com/watch?v=5x9ZuSjdjhM
http://www.sokmotorkonsult.se/sokmotorkonsult/skola
http://www.sokmotorkonsult.se/sokmotorkonsult/skola
http://www.lindqvist.com/sokmotoroptimering/
https://forum.vismaspcs.se/
https://vismaspcs.se/nyheter/salj-mer-med-annonsering-pa-google
https://google.se/trends/
https://www.google.com/analytics/
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Träffa Tobias som jobbar på Visma Spcs utvecklingsavdelning. På de följande sidorna berät-
tar han om Google och hur du klättrar bland sökresultaten. Många exempel utgår från Visma 
Webshop. Välkommen till Vismas Googleskola!

Att hamna högt bland Googles sökresultat blir 
allt viktigare för företag. Google är inte bara 
ett kraftfullt sökverktyg, utan erbjuder också 
en stor möjlighet för marknadsföring. Det är 
däremot inte helt enkelt att hamna i topp och 
man möter ofta konkurrens från andra som är 
ute efter precis samma sak. 

Visma Webshop gör redan idag med automatik 
mycket arbete i bakgrunden för att hjälpa till 
med att presentera din sida så bra som möjligt 
för Google. Men du kan förbättra resultatet 
ytterligare. 

VARFÖR GOOGLE? 
Google är den största och populäraste sökmo-
torn på internet. I Sverige talar vissa siffror om 
att upp emot 90 % av sökningar på internet 
sker via Googles sökmotor. Svenska språkrådet 
tog 2003 fram ordet googla, som innebär att 
man söker på internet med hjälp av sökmotorn 
Google. 

SÖKMOTOROPTIMERING 
Det finns en del man bör tänka på för att opti-
mera sin sida så att den hamnar så högt upp 
som det går på Google. Sådan här optimering 
kallas för sökmotoroptimering och förkortas 
SEO (efter den engelska benämningen Search 
Engine Optimization). Det finns företag som 
specialiserat sig på detta och erbjuder webb-
platser hjälp att ranka bättre i sökmotorer. Men 
med ganska små medel kan du själv påverka 
ditt resultat på Google.

I Visma Webshop får du emellertid väldigt 
mycket vad gäller detta på köpet. 

ORGANISKA TRÄFFAR & 
SPONSRADE LÄNKAR 
När du söker på Google så får du upp två typer 
av resultat: Sponsrade länkar och organiskt 
sökresultat.

Överst med gul bakgrund, och ibland även ute 
till höger, så visas de sponsrade länkarna. Det 
är länkar som är köpta via Google AdWords, 
ett verktyg för att kunna köpa ord och fraser 
som folk söker på. 

Under de sponsrade länkarna överst på sidan 
visas de organiska sökresultaten. Dessa re-
sultat kan du inte köpa dig till, utan här lyfter 
Google fram relevanta webbsidor som upp-
skattas av läsarna. Jag kommer att fokusera 
på hur du kan ranka högre bland de organiska 
sökresultaten.

HUR VISAS DIN SIDA PÅ GOOGLE? 
När du gör en sökning på Google så visas en 
titel, hemsideadressen och en beskrivning för 
varje sökresultat. Detta är information som du 
själv kan påverka.  

RANKA HÖGRE PÅ GOOGLE
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VÄLJ EN BESKRIVANDE TITEL 
Visma Webshop består titeln av två delar. För-
sta delen, den innan bindestrecket, är namnet 
på den specifika sidan. Den andra delen är den 
generella titeln som kan ändras under Inställ-
ningar – Avancerat. 

I den generella titeln kan det vara bra att uppge 
webbplatsens eller företagets namn, och du 
kan även ta med information om företagets 
geografiska läge eller andra speciella inrikt-
ningar eller erbjudanden. 

Det är även viktigt att försöka ha med viktiga 
och relevanta ord i titeln. Med viktiga och re-
levanta ord tänker jag på ord eller fraser som 
du vill att dina sidor ska ranka på bland sök-
resultaten. Därför ska du försöka få med dem 
när du namnger dina sidor. 

BESKRIV DINA SIDOR 
En beskrivning av dina sidor ger Google en 
sammanfattning av vad sidorna handlar om. 
Om en sidas titel innehåller bara ett par ord 
eller fraser, så innehåller en beskrivning några 

 meningar som förklarar sidans innehåll. I 
de flesta fall visas beskrivningen av en sida 
i sökresultatet. Skriv därför en beskrivning som 
både är informativ och som väcker intresse. 

Visma Webshop tar automatiskt de första 160 
tecknen som finns i första elementet, räknat 
från vänstra kolumnen och neråt, som inne-
håller text (text eller text med bild-elementet) 
och gör det till beskrivning för just den sidan. 
Var därför extra noga med vad du skriver där. 

”Som sagt, tänk i för-
sta hand att du ska 
skriva innehåll för 
dina användare, inte 
för Google. Har du 
användarvänliga tex-
ter så kommer även 
Google att gilla din 
sida.”

SÖKORD, DOMÄN & INNEHÅLL

TÄNK UT VILKA ORD DU VILL 
SYNAS PÅ 
När du vill optimera din sida för Google är det 
viktigt att tänka ut vilka specifika ord eller fra-
ser som du vill ranka högt på bland Googles 
resultat. Du behöver med andra ord sätta dig 
in i dina potentiella kunders huvud och fundera 
på: Om jag vore kund – vad skulle jag söka på 
för ord eller fras för att hitta just ditt företag 
eller dina produkter? 

VÄLJ ETT DOMÄNNAMN 
Adressen till din hemsida, det som kallas do-
män, har stor betydelse för ditt sökresultat. 
Du bör ha en personlig .se-adress och i Visma 
Webshop kan du beställa en sådan via Inställ-
ningar – Domän – Beställ ny domän. 

Det vanligaste är att man har sitt företagsnamn 
som adress. När du arbetar med att optimera 
din sida för Google är det dock viktigt att alltid 
ha i bakhuvudet att din sida ska vara bra för 
dina besökare, så gäller även domänadressen. 
Det ska vara en adress som dina besökare kan 
förknippa med dig och som är enkel att komma 
ihåg. 

SKRIV FÖR DINA BESÖKARE 
Innehållet är såklart det allra viktigaste på din 
sida. Det måste vara ett innehåll som besö-
karna finner intressant och som gör att de vill 
stanna på din sida, och såklart även återkomma 
till den. 

När du lägger upp innehåll på din sida ska du i 
första hand tänka på att ge dina besökare en 
bra upplevelse. I bakhuvudet bör du emeller-
tid även ha med dig sökmotoroptimering och 
i denna del ska jag ge lite tips på vad du ska 
tänka på. 

H1, H2 OCH H3 
När man pratar om rubriker i sökmotoroptime-
ring så pratar man om något som heter H1, H2, 
H3 och så vidare. Detta är olika taggar som 
man sätter på sina rubriker och som skrivs in 
i koden bakom det man ser när man besöker 
hemsidan. H1 är den översta rubriken och den 
allra viktigaste för Google. Du bör ha en sådan 
på varje sida. Du ska däremot inte ha fler än 
en per sida. Denna rubrik bör innehålla de vik-
tigaste sökorden/sökfrasen för just den sidan.  
H2 och H3 är underrubriker och de kan du ha 
flera av på varje sida. 

VAD SKA JAG SKRIVA I MINA 
RUBRIKER? 
Återigen, i första hand ska du skriva så att det 
ser bra ut för dina besökare. Det är såklart vik-
tigt att ha en kort och slagkraftig rubrik som 
lockar besökarna till vidare läsning. För att op-
timera för Google bör du däremot försöka ha 
med dina sökord i rubrikerna, och framför allt i 
H1 som är den viktigaste rubriken. 

HUR SKRIVER JAG BRA TEXTER? 
De sökord som du vill synas på hos Google bör 
vara representerade flera gånger på din sida. 
Viktigt att du däremot tänker på att de inte kan 
läggas in hur som helst utan bör återfinnas i ett 
korrekt sammanhang. 

Om du exempelvis säljer fotbollar och skriver 
in ”fotbollar, fotbollar, fotbollar, fotbollar” så 
kommer det förmodligen ge dig sämre placering 
hos Google. Om du däremot väver in fotbollar 
i ett sammanhang, exempelvis ”Hos oss fin-
ner du bra och billiga fotbollar”, ger det bättre 
resultat. Google är även så smart att du kan 
använda dig av synonymer för att på så sätt få 
en mer läsvänlig text för dina besökare. 

Som sagt, tänk i första hand att du ska skriva 
innehåll för dina användare, inte för Google. 
Har du användarvänliga texter så kommer även 
Google att gilla din sida. Du måste dock tänka 
på att dina sökord behöver finnas represente-
rade, helst på flera ställen, på din sida. 

HUR OFTA SKA JAG UPPDATERA 
MIN SIDA? 
Google tar hänsyn till hur många besökare du 
har, så för att besökarna ska återkomma med 
jämna mellanrum är det klokt att relativt ofta 
försöka uppdatera din sida. En sida som upp-
dateras ofta blir såklart mer intressant för en 
återkommande besökare. Tänk däremot på att 
det du uppdaterar verkligen ska ha nytta och 
vara intressant, så du inte uppdaterar bara för 
uppdaterandets skull. 
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SEO FÖR BILDER 
Att sökoptimera bilder är ofta underskattat och 
inte något man tänker på i första hand. Det är 
däremot något man borde ha med i tanken för 
det är trots allt möjligt att få besökare till sin 
sida via Googles bildsök också. Bilder inklude-
ras allt oftare i vanliga sökningar i Google och 
hamnar då mitt bland sökresultaten.  

FÅ MED DINA SÖKORD – ÄVEN PÅ 
BILDER 
Precis som när du skriver text och rubriker på 
din sida bör du försöka ha bilder som matchar 
dina sökord så du kan skriva in sökord i bildens 
beskrivning. Det du skriver i Bildnamn på en 

bild i Visma Webshop kommer att bli bildens 
titel och synas när besökare håller musen över 
bilden. 

Den texten kommer även lägga sig i något som 
kallas för ALT-attribut och som är viktigt för 
Google, men som inte syns för besökare. 

En beskrivning av bilden är också viktig för att 
besökare med synskador, som inte har möjlig-
het att se bilden, ändå ska kunna förstå vad 
bilden symboliserar då de har program som lä-
ser upp innehållet. 

ÖKA BILDENS VÄRDE MED TEXT 
Du ska försöka ha bilder som är relevanta till 
innehållet på den sidan som bilden är placerad 
på. Om texten på sidan där bilden ligger be-
handlar samma ämne, och innehåller samma 
sökord som du skrivit i Bildnamn på bilden, så 
kommer bilden att rankas högre hos Google. 

Återigen – tänk på att Google försöker ge de 
som söker så relevanta träffar som möjligt på 
just det som deras besökare söker på. 

BILDER

Det som av många anses som det viktigaste 
för att komma högt på Google är att andra hem-
sidor länkar till din sida. Att andra länkar till din 
sida ser Google som att andra tycker sidan är 
bra och således vill dela med sig av den. Det 
ökar sannolikheten för att din sida ska klättra 
i Googles sökresultat och ranking. 

HUR FÅR JAG ANDRA ATT LÄNKA 
TILL MIN SIDA? 
Detta kan vara svårt. Rent krasst gäller det att 
ha en bra och intressant sida som gör att an-
dra människor länkar till den. Det gäller däre-
mot inte bara att ha kvantitet på antalet länkar 
utan det måste också finnas kvalité och rele-
vans, med andra ord är det inte bra om vilka 
sidor som helst länkar till din sida. 

Ha ett så kallat ”länkbete”: Det innebär att 
du har något på din sida som väcker uppmärk-
samhet och skapar intresse, exempelvis en täv-
ling eller ett roligt filmklipp.

Om du aktivt vill jobba med att få länkar till din 
sida kan du exempelvis läsa mer om de olika 
metoderna på sokmotorkonsult.se. 

KAN JAG SJÄLV SKAPA LÄNKAR? 
Ja, du bör försöka sprida din sida via olika me-
dier. Använd dig gärna av sociala medier, så-
som Facebook och Twitter för att göra reklam 
för din sida och länka till den. Med ett intres-
sant inlägg och en intressant sida kan man hop-
pas att ditt inlägg sprids vidare och att fler där-
för gör inlägg om det. 

I Visma Webshop finns det ett element som lå-
ter dig visa ditt företags tidslinje från Face-
book. Detta hjälper dig att driva trafik från din 
nätbutik till Facebook och vice versa. Allt för 
att skapa intresse och öka trafiken kring din 
sida. 

Du kan även lägga upp material på Googles 
tjänster och därifrån länka till din sida. Du kan 
exempelvis registrera företaget på Google 
Maps, Google Places eller lägga upp filmer på 
Youtube med länkar till din sida. Youtube-filmer 
går också utmärkt att lägga in på din sida med 
hjälp av elementet Youtube. 

TÄNK PÅ HUR DU LÄNKAR INTERNT 
PÅ DIN SIDA 
Förutom att andra sidor länkar till din sida så 
är det normalt att man har internlänkar på sin 
webbplats. Med intern länk menas en länk som 
går till en sida inom samma webbplats. 

När du, exempelvis från din förstasida, länkar 
till en annan sida på din webbplats så uppfat-
tar Google den sidan du länkar till som mer vik-
tig än de andra. Ju fler interna länkar det går 
till en sida, ju viktigare uppfattar Google den 
och ju högre kommer den i Googles sökresul-
tat när du jämför med dina andra undersidor. 
Tänk såklart på att inte överdriva utan skapa i 
första hand länkar som underlättar för dina be-
sökare. 

LÄNKAR



10

REGLER

E-HANDELSLAGEN
Lagen skyddar konsumenten när den handlar på nätet. Läs mer om lagen på 
www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Konsumentlagar/E-handelslagen/

DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN
Viktig lag som du bör ha koll på. Läs mer om lagen på  
www.konsumentverket.se/lag-ratt/lagar/om-distans--och-hemforsaljningslagen/

COOKIES (KAKOR)
De flesta webbplatser har kakor som spårar hur besökare beter sig på sajten. Om du 
använder Visma Webshop behöver du inte fundera på detta, eftersom vårt nätbutiks-
verktyg alltid innehåller en sida som förklarar användningen av kakor. För alla er 
andra: Se till att ni informerar era besökare om hur ni använder kakor. Det är lag på 
det i dag: www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Coo-
kies-kakor/



http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Konsumentlagar/E-handelslagen/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler-/#1
http://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/
http://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/
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KUNDREGISTER
Kunder som handlar i din nätbutik behöver uppge information om sig själva för att 
du ska kunna fakturera dem. Men vad säger egentligen lagen om hur och vilka 
personuppgifter du får lagra i din nätbutik?

DATAINSPEKTIONEN SVARAR:

• Du får lagra personuppgifter i ett kundregister utan kundens samtycke, om det är
nödvändigt för att t.ex. kunna leverera en vara eller ett nyhetsbrev som kunden har
begärt.

• Du behöver inte informera kunden om hur du behandlar personuppgifter, så länge som
det ingår i normal kundservice. Exempel på det kan vara att skicka ut reklam till kunder
som har handlat i din nätbutik.

• Vill du däremot använda kundens personuppgifter i andra sammanhang som kunden inte
förväntar sig, måste du informera kunderna om detta.

• Du får registrera personnummer om det krävs för t.ex. kreditgivning. Kreditgivning kan
vara att kunden köper en vara från dig mot faktura.
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Det finns vissa personuppgifter som definieras som ”känsliga”. Hur vet man vilka?

DATAINSPEKTIONEN SVARAR:

• Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personuppgifter
som rör hälsa eller sexliv. Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och
läkarbesök.

• Normalt sett får du aldrig spara känsliga uppgifter. Om du av något skäl tror att du måste
göra det för att driva din nätbutik, kräver det samtycke från kunden. Om du får OK att
lagra känsliga uppgifter av en kund så måste dessa hanteras säkert, t.ex. bakom en
inloggning som bara du har tillgång till.

• Tänk på att känsliga uppgifter kan ”uppstå” indirekt, t.ex. om din nätbutik säljer
kampanjmaterial för ett politiskt parti eller en kyrka. Naturläkemedel mot migrän eller
ett smalt sortiment av sexleksaker är två andra exempel. Om du är tveksam över vad
som gäller för ditt sortiment så bör du kontakta Datainspektionen och fråga: www.
datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Hur länge får jag lagra personuppgifter i kundregistret?

DATAINSPEKTIONEN SVARAR:

• I regel får du inte lov att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet
med uppgiftslagringen.

• Om du t.ex. har levererat en vara till kunden och kunden har betalt för varan, har
affärsrelationen mellan dig och kunden avslutats. I teorin är det då också lämpligt
att ta bort kundens personuppgifter. I praktiken har du som företagare dock
bokföringsskyldighet och måste därför fortsätta lagra personuppgifterna för att kunna
leverera rätt information till Skatteverket vid redovisning.

• Du kan också vilja skicka ut reklam till kunden i fortsättningen eller föra statistik över din
kundgrupp. I det fallet har lagringen av personuppgifter ett nytt syfte och motiverar då att
fortsätta lagra uppgifterna.



REGLER

https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/
https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/
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SÅ TAR DU BETALT 
I DIN NÄTBUTIK
Hur väljer du bästa betalsättet? Vi presenterar fördelar och 
nackdelar med några vanliga betalsätt: 

FAKTURA

+ Liten administrativ del, men samtidigt inga avgifter
– Lite osäkrare då du inte kan garantera att du får betalt

PAYSON

+ Snabbt, enkelt, säkert, bekvämt
– Liten avgift tillkommer

FÖRSKOTT TILL BANKKONTO

+ Ett alternativ till Payson, ingen avgift och du får pengar innan varorna skickas
– Lite bökigare för kunden

POSTFÖRSKOTT

+ Säkert
– Kräver liten avgift och är inte speciellt snabbt

KONTANT

+ Skickar du inte varorna, utan låter kunderna i närområdet hämta dem?
Då är kontant betalning ett säkert alternativ.

– Det är inte så mycket ”nätbutik” över betalningssättet.



✉



💰

💳



Vi tar ditt företagande personligt
Sedan 1984 har vi gjort det enklare att starta 

och driva företag. Idag använder så många som 56% 
av landets småföretag våra program. Dessutom kan vi 
stolt berätta att vi står bakom det som idag är landets 

mest köpta ekonomiprogram.

Att vi numera är ett ganska stort företag är 
ingenting du kommer att märka av när du pratar med oss. 

Det spelar nämligen ingen roll hur stora och tekniskt 
framstående våra produkter är, hos oss kommer du alltid att 

mötas av människor. Människor som på riktigt vill hitta 
den bästa möjliga lösningen för din undervisning.

VISMA SPCS AB
Sambandsvägen 5, 351 94 Växjö

0470-70 60 00 • info@vismaspcs.se
www.vismaspcs.se 

www.facebook.com/vismaspcs

https://www.facebook.com/vismaspcs
www.vismaspcs.se



