
IDAG FINNS NÄSTAN ALLA PÅ NÄ-

TET. MEN HUR VIKTIGT ÄR DET 

EGENTLIGEN FÖR DIG SOM LITEN 

FÖRETAGARE I BYGGBRANSCHEN?

DET BLIR VANLIGARE och vanligare att små företag i bygg-
branschen skaffar en egen hemsida och idag finns bara ett 
fåtal byggare som inte på något sätt går att hitta på Inter-
net. Om du bestämt dig för att ditt företag ska ha en hem-
sida eller om du inte vet ifall den du redan har är optimal 
kan du få lite tips här. 

Oavsett vad du får höra från säljare som gärna vill bygga 
din hemsida eller vad du själv tycker är snyggt och häftigt, 
är komplexiteten på hemsidan inte det allra viktigaste för 
dig. Det kommer inte ens på andra plats. Det finns andra 
saker som avgör om din hemsida bidrar till att du får bättre 
lönsamhet. För det är ju det allt handlar om, eller hur?

Jag vill ha en egen hemsida men hur gör jag?
Det går att få en egen hemsida på Passagen eller andra lik-
nande webbtjänster. Det är gratis och går ganska fort men 
det finns nackdelar. Du får ingen egen adress till hemsidan 
vilket du får om du skaffar en egen domän. Lägger du hem-
sidan på Passagen blir adressen till den exempelvis www.
passagen.se/ollesbygg. Om du istället registrerar domänen 
ollesbygg.se och skaffar ett eget konto på ett webbhotell 
blir adressen http://www.ollesbygg.se/. Dessutom kan du 
ha flera e-postadresser under domänen: info@ollesbygg.se, 
olle@ollesbygg.se, etc. 

Om du vill registrera ett eget domännamn är första steget 
att komma på ett bra namn. Domännamnet bör vara beskri-
vande och lätt att komma ihåg. Det är bra om det är lätt att 
förstå hur det stavas. För att hitta en ledig se-domän kan du 
gå till http://www.iis.se/. Där finns en söktjänst som du kan 
använda för att se om dina namnförslag är lediga. De flesta 
webbhotell erbjuder liknande söktjänster och kan dessutom 
registrera domänen åt dig, vilket är en bra idé för då behö-
ver du inte fundera på all administration. Du kan naturligtvis 
också registrera din domän under andra toppdomäner än 
.se, exempelvis .com eller .nu.

När du bestämt dig för ett domännamn och kontrollerat 
att det är ledigt, kan du börja fundera på hur hemsidan ska 

byggas och vem som ska göra det. Det finns några saker 
som är viktiga att tänka på innan du bestämmer dig.

•	 Säkerställ att det är du och ingen annan som har kon-
trollen över hemsidan när den är klar. Det finns många 
mer eller mindre oseriösa företag som erbjuder ganska 
billiga lösningar, men där du i princip är deras gisslan 
efteråt. Du får skriva långa kontrakt med höga årliga 
kostnader för att de tar hand om din hemsida och när 
du vill ändra något på sidorna kostar det skjortan.

•	 Det är viktigt att du själv kan redigera innehållet. Det är 
bättre att du betalar lite mer för ett system som har en 
enkel administrationsdel än att du ska anlita någon per 
timme varje gång du vill ändra en text eller 
byta en bild.

•	 Tänk efter både en och två gånger extra innan du låter 
någon göra din hemsida gratis. Grannens grabb tycker 
säkert att han är världsbäst på att bygga hemsidor, men 
riskerna med att anlita honom är stora. Den som gör nå-
got gratis tenderar att inte prioritera arbetet efter ett tag 
och det blir svårt för dig att klaga på något som du inte 
betalar för. Se din hemsida som en del av ditt reklam-
material som kostar en del. Du betalar säkert för visitkort 
och annonser och en hemsida innebär också en kostnad.

•	 Ta hjälp med designen. Om du inte har en logotyp, låt 
någon kunnig göra en. Om du redan har logga och annat 
reklammaterial, se till att din hemsida har liknande utse-
ende så att besökarna känner igen sig. En hemsida behö-
ver inte vara avancerad men det får inte se ut som något 
som ett barn satt ihop. Hemsidan återspeglar ditt företag 
och du vill säkert att den ska se proffsig ut. Domännam-
net och hemsidan är en del av ditt varumärke!

En se-domän kostar någon hundring per år i avgift. 

Det kostar några hundralappar att registrera den be-

roende på om du gör det själv eller låter webbhotel-

let sköta det. Webbhotell har ibland kampanjer med paket där 

registrering, första årets domänavgift samt en startkostnad 

för kontot ingår. Vad sedan själva webbhotellskontot kostar 

är olika beroende på vilka tjänster som erbjuds. Det kan kosta 

en tia i månaden och det kan kosta mycket mer. För en vanlig 

enkel hemsida är inte kraven på funktioner så stora så du bör 

klara dig med ett billigt enkelt alternativ.

Här är ett verkligt exempel från ett webbhotell. Dessa priser 

gäller vid samtidig beställning av webbhotellskonto.

Årsavgift domän .eu eller .se  95 kr

Uppläggningsavgift  115 kr

Årsavgift webbhotell (lägsta pris)  144 kr

Priset för att få en hemsida byggd och publicerad varierar 

mycket. Fråga gärna andra företagare om hur de gått till-

väga och om de är nöjda med resultatet och priset. Innan du 

frågar olika leverantörer om ett pris, är det bra om du tänkt 

igenom vad du vill ska finnas på hemsidan och om du vill 

ha hjälp med att skaffa webbhotell, skapa e-postkonton och 

den grafiska formgivningen.  

VAD KOSTAR DET

Ett exempel från en annan hemsida. Det här är vad man ser när 

man klickat på Kontakt. Och vad är Newsfeed?

Snygg hemsida. Innehåller det man vill veta utan att vara överar-

betad.

”Bygg din hemsida så 
att den hjälper dig i din 
marknadsföring genom 
att du syns på nätet”

Text: Mia Lund
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HEMSIDA OCH  E-POST  
SOM ETT VERKTYG  I DITT FÖRETAG



Vad ska finnas på hemsidan?
Hemsidan ska ge besökaren inblick i företaget. Man ska 
kunna bilda sig en uppfattning om vilka tjänster som er-
bjuds. Tryck gärna lite extra på vad ditt företag är bäst på. 
Ange om du har särskilda kunskaper eller certifieringar. Tala 
om hur lång erfarenhet du har. Här gäller det att inge förtro-
ende och visa att det du säljer är av bra kvalitet. 

Och glöm inte det allra viktigaste: dina kontaktuppgifter 
och vilket geografiskt område du arbetar i. Det finns förvå-
nansvärt många hemsidor utan tydliga uppgifter om var 
företaget finns och hur man får kontakt med det. Om du 
publicerar en e-postadress, måste du också läsa din e-post. 
Att inte läsa och svara på e-post är jämställt med att inte lyfta 
luren när det ringer. Jag har slutat räkna hur många gånger 
jag försökt kontakta företag via e-post och inte fått svar. Det 
har hänt att jag frågat varför när jag till slut ringer, och fått 
svaret att man inte ens vet om att det finns en e-postadress 
på hemsidan. Rimlig tid att få svar på en förfrågan via e-post 
är 1 – 2 dagar.

Lägg in namn och foto på alla medarbetare och om möjligt 
kontaktuppgifter till var och en. Ta gärna med referenser i 
form av bilder på tidigare jobb. Tänk bara på att fråga res-
pektive kund om du får lägga upp bilder på jobbet du gjort. 

Uppdatera din hemsida regelbundet. Lägg in lite nya bil-
der då och då, skriv om pågående jobb eller annat särskilt 
som kan vara av allmänt intresse. Se till att den alltid känns 
aktuell och genomarbetad. Texten ”under konstruktion” 
eller liknande är helt onödig. En hemsida är alltid ett pågå-
ende arbete men den kan ändå vara publicerbar. Om den 
inte är det ska den inte läggas ut alls. En halvfärdig hem-
sida med i värsta fall gammal information ger ett oproffsigt 
intryck och snarare stjälper än hjälper.

E-posten som verktyg
Använd alltid ditt eget domännamn som e-postadress. Om 
du har domänen ollesbygg.se finns ingen anledning att ha 
en hotmail-adress. Ditt domännamn är en del av ditt varu-
märke och det sprider du enklast genom att använda det. 
Självklart ska uppgifter om e-post och hemsida finnas på 
allt tryckt material, framför allt på visitkorten.

Om du nu blir kontaktad av en presumtiv kund via 
e-post bör du svara på samma sätt, åtminstone när det 
gäller den första kontakten. Ring inte om du inte absolut 
måste eller kunden uttryckligen ber om det. Om kunden 
hade velat ha en diskussion per telefon i det här läget 
hade han ringt dig.

Använd ditt e-postkonto som arkiv. Du kan dokumentera 
överenskommelser och annat som du och din kund eller le-
verantör har diskuterat. Du kan också meddela ändringar i 
avtalat arbetet i ett e-postmeddelande. Det är oerhört myck-
et bättre än muntligt, men gäller det omfattande ändringar 
är ett påskrivet avtal naturligtvis bättre. Om du har kommit 
överens om något muntligt och du vill ha det lite bättre do-
kumenterat kan du skicka ett meddelande med innehållet 
”så här uppfattade jag vårt samtal…”. Be att få ett svar som 
bekräftelse och spara konversationen. Det uppfattas ofta 
som mindre formellt än ett skriftligt påskrivet avtal.

Lägg till en signatur i dina meddelanden. En signatur är 
en liten sidfot med dina kontaktuppgifter som infogas i dina 
meddelanden. Där kan du lägga ditt namn, företagsnamn, 
adress till hemsidan, din logotyp och telefonnummer.

Använd inte stora bilder, färgade eller mönstrade bak-
grunder och absolut förbjudet är animerade bilder. Dina 
meddelanden får inte se ut som dagisteckningar. Blinkande 
gubbar och stora smileys kan vara kul i privata meddelan-
den men inte annars.

När din hemsida är klar och publicerad vill du att den ska 

hittas av dem som söker efter de tjänster du erbjuder. Det 

är inte så komplicerat egentligen. Sökmotorer går igenom 

de webbplatser som finns och indexerar dem, d v s sparar 

information om på vilka hemsidor vissa ord finns. Om du vill 

att Google ska hitta just din hemsida när man söker på orden 

”renovera kök” och ”Stockholm”, måste du se till att dessa 

ord finns i texten på din hemsida. Du kan också betala för att 

synas på sökmotorer, exempelvis Google. Priset beror bland 

på antalet sökord du vill betala för. Du får också bättre pla-

cering i listan på träffar om många andra webbplatser länkar 

till din hemsida, så det lönar sig att vara med i katalogtjäns-

ter och andra listor på Internet.

SÖKOPTIMERING

Här finns mycket bra information om företaget och hur man job-

bar. Det finns ett bildgalleri och kontaktinformation. Layouten är 

enkel och texten lättläst.

”Använd din e-post 
som arkiv. E-posta 
överenskommelser så 
är det automatiskt 
dokumenterat.”
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