
Grattis till ert 
Goda kreditbetyG
 
Tack för att du valt Bisnodes kreditbetyg för att visa upp din kreditvärdighet. 
Ett bra kreditbetyg visar att ditt företag är framgångsrikt och tryggt. Förklara 
för kunder, leverantörer och medarbetare vad betyget betyder och att ni 
är ett företag man kan lita på och göra affärer med.

Här har vi samlat allt du behöver veta för att få din logotyp och vilka riktlinjer 
som finns. Vi tipsar även om hur du kan använda den på bästa sätt.

Kreditbetygen finns i tre färger. Rött för aktiebolag, grönt för enskilda 
firmor blå för och handels- och kommanditbolag. 

Lycka till önskar vi på Bisnode.



Vid normal arbetsbelastning bör ni inom två arbetsdagar efter att ni mottagit er 
orderbekräftelse få ett mejl med era inloggningsuppgifter. Dessa uppgifter loggar 
ni sedan in med på www.bisnode.com/logotyp. I inloggat läge kommer ni sedan 
kunna hämta er Kreditbetygslogotyp. OBS, titta även i skräpposten.

1   I mejlet med era inloggningsuppgifter, klicka på länken www.bisnode.com/logotyp

2    Du kommer då till www.bisnode.com/logotyp, där du längst till höger kan 
logga in (enklast är att kopiera lösenordet från mejlet och klistra in).

3    Första gången du loggar in kommer du att få godkänna de allmänna villkoren 
längst ner på sidan.

så här får du din loGotyp



4    Du kommer också att få skriva in ett nytt lösenord, klicka sedan på knappen 
logga in. Enklast är att kopiera lösenordet från mejlet och klistra in i rutan 
nuvarande lösenord.

5    Du kommer då in i vår kundportal. Där klickar du på den aktiva produkten  
kreditbetygslogotyp. I ett nytt fönster eller i en ny flik kommer du in på  
produkten ”Kreditbetygslogotyp”

så här får du din loGotyp



6   Klicka på den kreditbetygslogotyp som du önskar ladda ned.

7    Kreditbetygslogotypen öppnas nu i ett nytt fönster kopiera http-koden för 
att infoga på din webbplats eller hämta bild för att spara ned på er dator och 
infoga i till exempel en dokumentmall.

så här får du din loGotyp



så här kan du använda din loGotyp
Vi erbjuder kreditbetygslogotypen i olika filformat 
för olika användningsområden. För att hjälpa dig att 
använda rätt filformat på ett korrekt sätt följer här 
några instruktioner.

kreditbetyGsloGotyp för webbplats
Kreditbetygslogotyper för webbplats uppdateras 
dagligen och för att den alltid ska vara aktuell är 
det viktigt att du använder de html-koder som finns 
under respektive logotyp.

Så här lägger du in html-koden på webbplatsen:
•	 Välj svenska eller engelska.
•	 Välj den storlek som passar längden på ditt före-

tagsnamn.
•	 Välj vit eller transparant bakgrund. Tänkt på att välja 

vit bakgrund om färgen som logotypen ska läggas 
på är mörk. Annars kommer inte texten att synas.

•	 Kopiera http- eller https-koden (används vid kryp-
terade sidor).

•	 Infoga koden på önskad plats med hjälp av ett 
webbverktyg. Kontakta din webbyrå så hjälper de 
dig.

kreditbetyGsloGotyp för e-postsiGnatur 
och dokumentmallar
Kreditbetygslogotyper i png-format går att använda 
i till exempel faktura-, offert-, brevmallar och e-post-
signatur. Kopiera vald kreditbetygslogotyp och infoga 
i önskad mall.

Så här infogar du kreditbetygslogotypen i e-postsig-
naturen i Outlook:
•	 Spara ner vald png-bild på svenska eller engelska.
•	 Gå in i Outlook.
•	 Välj Verktyg ➞ Alternativ ➞ E-postformat ➞  

Signaturer.
•	 Välj sedan att redigera den signatur du vill ha  

kreditbetygslogotypen i.
•	 I redigeringsläget klickar du där du vill ha kredit-

betygslogotypen.
•	 Välj Infoga bild och ange vald gif-bild.
•	 Spara e-postsignaturen.

har du fråGor?
Välkommen att kontakta vår support. 

Telefon 08-519 013 50
E-post merit@bisnode.com

Företagsnamn
Org.nr 00000000-0000
Högsta kreditvärdighet sedan ”årtal”
© Bisnode ”datum”

ExEmpEl på KrEdITbETyGSlOGOTyp för 
wEbbplATS.

ExEmpEl på KrEdITbETyGSlOGOTyp för 
dOKumEnT Och TrycK

ExEmpEl på KrEdITbETyGSlOGOTyp för  
E-pOSTSIGnATur.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
© Bisnode 2015



riktlinjer för loGotypen
Vi tycker det är roligt att du valt att använda vår 
kredit betygs logo typ i din egen marknadsföring. Att 
vara ett kreditvärdigt företag är ett bevis på att ditt 
bolag är stabilt, att du har nöjda kunder och arbetar 
med bra leverantörer. Självklart ska du då skylta 
med det på din webbplats, på fakturor, broschyrer 
och andra tänkbara platser. 

känsla och kvalitet
Vi tar ut en kostnad för att använda kreditbetygs-
logotypen. Detta gör vi av flera skäl.
 
•	 Vi vill säkerställa att kreditbetygslogotyperna 

skyddas genom en enhetlig logotyp för samtliga 
användare. 

•	 bibehålla känslan av kvalitet som kreditbetygslogo-
typen står för med ett enhetligt utseende. 

•	 Vi uppdaterar automatiskt kreditbetygslogotypen 
för webb dagligen med aktuellt datum av kvalitets-
skäl samt på grund av krav på oss från vår tillsyns-
myndighet finansinspektionen. 

olika filformat
Förutom kreditbetygslogotypen i html-kod levererar 
vi även logotypen i formaten eps, png och gif. Logo-
typen i html-kod innehåller förutom information om 
kreditvärdighet även företagsnamn och datum. Detta 
är inte tekniskt möjligt i de andra formaten.

För att undvika eventuella missförstånd följer på 
nästa sida några enkla regler, riktlinjer och tips för 
användningen av Bisnodes kreditvärderingssymboler.

skyddat varumärke
Observera att Bisnodes kreditvärderingssystem är 
ett registrerat varumärke för Bisnode och är skyd-
dat av varumärkeslagstiftningen. Den som inte följer 
regler och riktlinjer gör sig skyldig till varumärkes-
intrång och begår därmed en brottslig handling 
och är bland annat skyldig att ersätta den skada 
som uppkommer hos den som innehar rätten till 
ett varumärke. Ett exempel på varumärkesintrång 
är att använda ett varumärke utan licens. Ett annat 
exempel är publicering eller återgivande av kredit-
betygslogotyp (AAA, AA, A) i strid mot licensvillkor 
och riktlinjer.

tryck
För trycksaker (till exempel folder, broschyr och 
brevpapper) används logotypen i eps-format. Den 
är vektoriserad och kan användas i vilken storlek 
som helst.

färGer
Kreditbetygslogotypen finns i färg eller grå. Logo-
typen ska företrädesvis användas i färg men finns 
även i grå för exempelvis enfärgstryck. 

bakGrund
Kreditbetygslogotypen kan anvädas med transpa-
rant eller vit bakgrund. Om logotypen läggs på en 
mörkare färg ska en vit bakgrund användas för att 
den svarta texten ska synas. Detta är för att säker-
ställa en så korrekt och tydlig exponering av logoty-
pen som möjligt.

storlekar på kreditbetyGsloGotypen
Kreditbetygslogotypen med undertexten högsta 
kreditvärdighet ska företrädesvis användas. När 
logotypen blir mindre än 25 mm får den inte använ-
das då den blir svårläst. I dessa fall används den 
enkla logotypen men alltid med ©Bisnode och aktu-
ellt årtal. Logotypens minsta storlek är 15 mm.

friutrymme
Friutrymme är den yta kring kreditbetygslogotypen 
som ska vara fri från övriga objekt, såsom texter, 
bilder och färgplattor. Utrymmet är till för att sä-
kerställa en tydlig exponering av din kreditbetygs-
logotyp. Bokstavens bredd bestämmer hur litet 
det minsta friutrymmet runt logotypen ska vara. Ju 
större fritt utrymme kring logotypen desto tydligare 
exponering.

15 mm25 mm

Friyta



så här använder andra sin loGotyp 
Här ser du några exempel på hur andra kreditvärdiga företag använ-
der sina logotyper.

Om man visar sin kreditvärdigehet på firmabilen kommer 
många att se den.

det är populärt att visa sin kreditvärdighet på sin webbplats. 
Våra livelogotyper har alltid datum så att alla vet att kredit-
betyget är färskt.

man kan också trycka sin logotyp på kontorsmaterial och 
give aways. Varför inte på en mugg som de gjort här?


