
 IT Jul: 
Handla, laga mat, 

julhälsningar

IT Café #5



Varför handla på nätet
• Det är snabbt och smidigt att göra en beställning. 

• Det är (förhoppningsvis) en snabb och smidig leverans av 
produkterna. 

• Kunden behöver inte resa för att fysiskt besöka butiken som man 
måste för att besöka en vanlig affär. 

• Det finns ofta ett större utbud i e-butiken än i den fysiska butiken. 

• Det är ofta ett lägre pris på produkterna i en e-butik, vilket 
exempelvis kan bero på att företaget slipper dyra lokalhyror för en 
butik med centralt läge och utbetalning av löner för den personal 
som ska sköta om butiken.



Nackdelar som kunder kan 
uppleva med att handla på nätet
• Den största nackdelen som många finner oroväckande är att betala via Internet med 

kreditkort där man måste uppge personlig information. Folk litar inte lika mycket på en dator 
som man kanske skulle göra på en verklig människa i en butik. Dessutom så kan det kännas 
jobbigt att inte ha ett konkret ställe dit du kan vända dig om något inte går som det ska, till 
exempel med en reklamation, byte eller återköp. Här är det viktigt att förstå att det faktiskt är 
säkrare att handla med kreditkort online och att det till och med kan vara farligt att räcka över 
sitt kort till en främling i en vanlig butik. Dessutom så har bra butiker en väl fungerande 
kundtjänst så visst kan man komma i kontakt då det behövs. Därmed är denna nackdel inte alls 
en nackdel för den som tar reda på hur det verkligen ligger till! 

• En nackdel med online shopping är om man beställer från ett annat land så kan det tillkomma 
tullavgifter medan det är tullfritt inom EU. Många vill fortfarande se och röra vid det som de 
köper för att få en bättre uppfattning om vad de lägger sina pengar på. Om man köper över 
Internet så är ju det inte direkt en möjlighet. Dessutom så kan du alltid återvända till butiken om 
det skulle uppstå ett problem med varan du köpt. Andra föredrar att tala med en riktig person 
istället för att sitta och läsa en massa information som krävs för att slutföra köpet. En annan 
nackdel med e-handel är att du måste vänta några dagar, ibland till och med veckor, för att få 
det du har beställt. 

• Man konkurrera bort lokalhandel

http://seotree.se/e-handel/nackdelar-som-kunder-upplever-med-att-handla-pa-internet


Handla på nätet
1. Sök 

1. Kolla kvalitet 

2. Kolla pris/rabatter 

2. Bestäm från vem du vill handla 

3. Gör en beställning 

4. Betalning 

5. Hämta varor



Sök - sökmotor

• google.com 

• bing.com 

• ask.com 

• yahoo.com 

• duckduckgo.com

http://google.com
http://bing.com
http://ask.com
http://yahoo.com
http://duckduckgo.com


Jämför kvalitet/priser
• Bäst i test: http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/ 

• eller skriv:“best in test <vara>” eller “bäst i test 
<vara>” 

• Exempel:  

• best in test smartphone 

• bäst i test dammsugare 

• Jämför priser: sök efter <vara>

http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/


Priskontroll



Rabatter på nätet

• cuponation.se 

• Bli en kund - få rabatt nästa gång när du handla! 

• Black Friday 2016 25-27 November

http://cuponation.se
https://www.rabatterat.se/blackfriday?gclid=CjwKEAiAmJvBBRDKpP724LigwngSJAAYRJXBRK2z7v5JfmxVtyAc2vUjpY-qOkmYZCims-gCDqRZtRoCQKDw_wcB


Bra WEBsidor
• http://www.internetstart.se/shopping.asp 

http://www.internetstart.se/shopping.asp
http://www.internetstart.se/shopping.asp


Elsa Billgren 10 favorit 
webshoppar för inredning

• http://elsa.elle.se/10-favoritwebshoppar-for-inredning/ 

• http://www.olssonjensen.com/ 

• https://www.artilleriet.se/sv/start 

• http://www.finelittleday.com/our-philosophy.html 

• https://www.rum21.se/ 

• https://www.blocket.se/ 

• https://www.refurn.se/#/furniture 

• https://www.oscarclothilde.com/ 

• http://dustydeco.com/products 

• http://www.herrjudit.se/brandstationen/

http://elsa.elle.se/10-favoritwebshoppar-for-inredning/
http://www.olssonjensen.com/
https://www.artilleriet.se/sv/start
http://www.finelittleday.com/our-philosophy.html
https://www.rum21.se/
https://www.blocket.se/
https://www.refurn.se/#/furniture
https://www.oscarclothilde.com/
http://dustydeco.com/products
http://www.herrjudit.se/brandstationen/


Upplevelse
• smartbox.se 

• upplevelsepresent.se 

• greatdays.se 

• liveit.se 

• myday.se

http://smartbox.se
http://upplevelsepresent.se
http://greatdays.se
http://liveit.se
http://myday.se


Extra kostnader
• Våra avgifter för närvarande (exempel från Ellos) 

• Fraktkostnad                    49,90 kr 

• Postförskottsavgift          49 kr 

• Faktureringsavgift          19 kr 

• Retur frakt                             45 kr 

• Webbretur frakt                   35 kr 

• Hemkörning kväll kl 17-21    95 kr 

• Express24                             69 kr 

• Outlösta paket                 199 kr 

• Hemleverans DHL dag       195 kr 

• Hemleverans DHL kväll      595 kr 

• EU paket                           600 kr

Kolla  extra kostnader

Handla från utlandet Råd o Rön 

http://www.radron.se/guider/handla-smart-fran-utlandet/


Ångerrätt/Säkerhet
• Konsumentverket om ångerrätt 

• När du säljer varor eller tjänster på nätet, via telefon eller hembesök är du 
skyldig att erbjuda konsumenter 14 dagars ångerrätt. 

• Tänk på det här

• Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför 
företagets affärslokal. 

• Säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp innan 
du köper en vara eller tjänst. 

• Ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot varan. Om du köper en 
tjänst räknas ångerfristen från den dag du ingick avtalet. 

• Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte när 
du köper en resa eller en specialtillverkad produkt. 

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Angerratt/


Ångerrätt



Säker betalning

Betal via faktura 
MasterPass 
Klarna 
PayPal 
….



Julrecept
• tasteline.com 

• Leilas 

• Arla 

• ICA 

• julmaten.se 

• Mitt kök 

• Green Kitchen Stories (vegetariska rätter) 

• Ica (vegetariska rätter)

http://tasteline.com
http://www.leila.se/recept/julbak/index1,21.htm
http://www.arla.se/sok/jul/
http://www.ica.se/recept/jul/
http://julmaten.se
http://mittkok.expressen.se/sok/?q=jul
http://www.greenkitchenstories.com/recipe-index/
http://www.ica.se/recept/vegetarisk/jul/


Julhälsingar
• Julhälsning på Sociala Media 

• Fixa ett eget julkort (eget foto) 

• Skicka ett e-mail 

• Köpa “Julhälsning"

http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=5834884181165&source=jl999&utm_medium=internal_email&utm_source=pickup&utm_campaign=receivercontent


IT PRESENTER
• Dela med: 

• READLY.COM 

• netflix.com eller HBO.com 

• spotify.com 

• Chromcast/AppleTV 

• Surfplatta 

• Smarttelefon

http://readly.com
http://netflix.com
http://hbo.com
http://spotify.com


Sälj/shopping favoriter
• blocket.se/tradera.se  : Sälj bil och andra saker, handla begagnade barnbilstol, tripp-trapp stol .. 

• lauritz.com   (PH5 lampa, sälj möbler och små  saker) 

• Kläder: zalando.com, peterhahn.se nelly.com boost.com  

• Böcker: adlibris.se , bokus.se, amazon.co.uk  

• Blandat: amazon.co.uk  och amazon.de  

• Design: designonline.se  

• Kök: koket.se 

• Barn: bamba.se polarnopyret.se lekmer.se  

• Resor: hotels.com,travellink.se, norwegian.se sas.se sl.se skanetrafiken.se sj.se ryanair.se wizzair.se  

• Apotek: apotea.se  

• Skönhetsprodukter: kicks.se eleven.se  

• sport: sportamore.se  

• Förbrukningsmaterial: inkclub.se  

• Blommor: interflora.se   

http://blocket.se
http://tradera.se
http://lauritz.com
http://zalando.com
http://peterhahn.se
http://nelly.com
http://boost.com
http://adlibris.se
http://bokus.se
http://amazon.co.uk
http://amazon.co.uk
http://amazon.de
http://designonline.se
http://koket.se
http://bamba.se
http://polarnopyret.se
http://lekmer.se
http://hotels.com
http://travellink.se
http://norwegian.se
http://sas.se
http://sl.se
http://skanetrafiken.se
http://sj.se
http://ryanair.se
http://wizzair.se
http://apotea.se
http://kicks.se
http://eleven.se
http://sportamore.se
http://inkclub.se
http://interflora.se


Prova att handla 
• Sök en produkt på nätet 

• Kolla kvalitet 

• Kolla pris 

• Kontrollera extra kostnader 

• Black Friday 25-27 November (amazon.co.uk)

http://amazon.co.uk

