
 

ANVÄNDARGUIDE 

PROSPEKT  

Support via telefon Support via e-post 

031-725 50 50 support@creditsafe.se 
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Creditsafes prospektering hjälper dig som arbetar med nykundsbearbetning, direktreklam  
eller telemarketing att hitta rätt potentiella kunder att kontakta. Syftet med tjänsten är att  
på ett enkelt och överskådligt sätt kunna söka fram nya lönsamma målgrupper att bearbeta. 

Tjänsten inkluderar dagsaktuell information om alla bolagsformer - totalt 1,9 miljoner svenska företag.  
Du väljer själv urval efter en rad kriterier (exempelvis geografi, ekonomi, bransch) och exporterar sedan  
din lista med en mängd företagsinformation.  
 
 
 

Huvudsakligt användningsområde 

1. Selektera fram prospekturval
2. Selektera fram träfflista
3. Ta fram statistik 

Några av fördelarna med tjänsten
   Exakta urval genom att kombinera flera kriterier
   Högsta möjliga adresskvalitet - vilket ger få returer
   Daglig uppdatering av information
   Möjlighet att söka på detaljerade SNI-koder 
   Betala endast för nytillkomna prospekt
   Exkludera företag som saknar telefonnummer
   Exkludera kunder genom att importera ditt kundregister och matcha urval mot befintlig kundstock
   Exportfilen innehåller dessutom en stor mängd företagsinformation som du kan använda för  

analyser eller uppdatering av ditt affärssystem

Hitta dina bästa leads och få fler  
kunder med vår prospekteringstjänst



      ANVÄNDARGUIDE PROSPEKT 3

Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Snabbstart 

Steg 1: Mina register 
Innan du börjar använda vår prospekteringstjänst bör du besluta dig för om du vill importera ditt kundregister 
för att alltid matcha nya prospekt mot ditt kundregister. Fördelen med detta är att du automatiskt exkluderar 
befintliga kunder från prospektuttagen. Du sparar ditt kundregister under fliken ”Mitt register”.

Väljer du att spara ditt kundregister kommer alla prospekturval att matchas mot detta register. Väljer du att
inte spara ditt kundregister kommer ett fiktivt kundregister att skapas beståendes av alla unika exporterade 
prospekt. Syftet med detta är att säkerställa att du aldrig betalar mer än en gång för ett unikt prospekt.  
 
Du kan välja Excel eller txt-format på det kundregister du önskar ladda upp. Filen får bara innehålla 
organisationsnummer utan bindestreck.

 

Steg 2: Skapa ditt prospekturval
Tjänsten är indelad i fem olika kategorier: 

   Bransch
   Geografi
   Ekonomi
   Special
   Resultat

Med hjälp av de första fyra kategorierna väljer du vilka parametrar som ska ingå i ditt urval. Sökningen  
utgår från samtliga registrerade företag i Sverige. För varje val du gör minskar sedan antalet prospekt  
i din selektering. Ju fler parametrar du väljer desto smalare blir din målgrupp. Behöver du hjälp med  
sökningen kan du föra muspekaren över sökfältet, på vissa kategorier har vi även skrivit ut söktips.
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Översikt
Detta är en informationsruta som hjälper dig i arbetet med val av prospektparametrar. Översikten innehåller 
en summering över antalet valda parametrar per kategori samt en räknare över antalet valda prospekt. Det är 
först när du uppdaterar räknaren som urvalet görs. Du kan även välja att uppdateringen sker genom att bocka 
i checkboxen ”Auto. räknare”.

Vill du återställa sökningen kan du antingen klicka på krysset för respektive kategori  
eller välja att klicka på texten ”Rensa alla”. 

Resultat
Denna sida presenterar en sammanfattning över alla valda parametrar i ditt urval. Med hjälp av denna översikt 
kan du enkelt gå tillbaka och justera gjorda parameterval. När du är nöjd med ditt urval kan du även analysera 
det djupare genom att 1) visa en träfflista med alla företag/filialer i ditt urval eller 2) editera ditt urval genom 
att manuellt ta bort de företag/filialer som du inte vill ta med i ditt urval. Träfflista och editera urval påverkar 
inte antalet betalda prospekt utan det är först när du exporterar dina prospekt som avräkning sker.  
 

Exportera/spara
När du är nöjd med din selektering kan du exportera den till Excel eller en CSV-fil. I samband med detta kan du 
även välja att spara ditt parameterval. Detta för att du enkelt ska kunna använda tidigare urval för framtida 
selekteringar, kampanjer eller liknande utskick till nytillkomna företag. När du exporterar prospekt görs en 
avräkning och antalet nytillkomna prospekt räknas av från betalt antal prospekt. 
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Söktips: Bransch
 
I denna kategori väljer du bransch. Utöver SNI-trädet kan du söka på binäringar, filialer samt  
på nyckelord i verksamhetstexten. Här kan du läsa mer om de fyra olika sökalternativen:
 
Sök på binäring 
Om du väljer en specifik bransch i SNI-trädet kommer även företag som har denna bransch som binäring 
att inkluderas i ditt urval. 

Inkludera filialer
Väljer du att inkludera filialer adderas ditt prospektsök med de filialer som matchar din sökning. Filialer 
till de företag du söker fram adderas alltså inte automatiskt, utan måste aktivt läggas till i selekteringen.

	 Tips!	Du	måste	inkludera	filialer	för	att	kunna	använda	”Antal	anställda	–	filialer”	under	ekonomi.

Sök på verksamhetstext
Använd denna för att exempelvis 1) hitta företag där sökorden inte matchar en specifik bransch eller  
2) om sökningen i SNI-trädet fått för stor träffbild. Genom att söka på verksamhetstext begränsas 
urvalet till att endast omfatta företag som har vald SNI-kod plus de sökord du angett i verksamhetstext. 

	 Tips!	Använd	mellanslag	om	du	vill	söka	på	mer	än	ett	ord	(bil	verkstad	reparation).	Observera	att 
	 samtliga	ord	du	anger	måste	ingå	i	verksamhetstexten.	

Sök i SNI-träd 
Välj att manuellt klicka i alla branscher som du vill inkludera eller sök på valfria ord i sökfältet. 

	 Tips!	Du	kan	endast	söka	på	ett	ord	i	taget.	Du	kan	utöka	sökningen	så	att	den	omfattar	fler	branscher	 
	 genom	att	göra	upprepade	sökningar	med	ett	ord	i	taget.	
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Söktips: Geografi   I denna kategori definerar du vart dina prospekt ska vara lokaliserade, exempelvis om du vill hitta  
företag i närområdet eller i hela Sverige. Sök på postnummer/intervall eller på län, kommun och postort. 

Sök på postnummer 
I detta sökfält anger du ett eller flera postnummer. Du kan även välja att söka på postnummerintervall.
 

 Tips!	Ange	semikolon	(;)	när	du	vill	söka	på	flera	specifika	postnummer	(45932;45939).	  
Ange	två	punkter	(..)	för	att	söka	med	intervall	(45932..45939).

Sök på geografiskt område 
Detta sökfält möjliggör sökning på län, kommun och postort. Du kan välja att markera område  
i GEO-trädet eller söka på områden i sökfältet.

 Tips!	Du	kan	endast	söka	på	ett	område	per	sökning.	Antal	träffar	anges	nedanför	sökfältet.



      ANVÄNDARGUIDE PROSPEKT 7

Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Söktips: Ekonomi   I denna kategori väljer du ekonomiska parametrar. Du kan definera företagens omsättning,  
antal anställda och riskpoäng samt välja mer specifika ekonomiska parametrar på aktiebolag. 

 

  Parametrar för samtliga bolagsformer 
Här väljer du omsättningsintervall samt intervall för antal anställda.

	 Tips!	Använd	tangenten	”ctrl”	för	att	välja	flera	specifika	intervall.	 
	 Använd	tangenten	”shift”	för	att	välja	en	serie	intervall.

Bolagsformer AB/HB/KB och EF (Riskintervall)
Med hjälp av denna parameter kan du exkludera företag med hög risk och som löper stor risk att gå i konkurs. 
Skalan är från 0‐100 där intervallet 0-20 innebär hög risk och 81-100 mycket liten risk.

Specifika parametrar för aktiebolag 
Eftersom aktiebolag lämnar in bokslut har vi fler räkenskapsuppgifter för denna bolagsform och du kan 
därmed selektera på fler uppgifter. Sökning av dessa parametrar exkluderar inte andra bolagsformer. Vid  
urval på dessa parametrar kommer alltså även andra bolagsformer med (om de uppfyller urvalskraven du  
ställt i övrigt). Vill du bara få ut aktiebolag kan du styra detta under ”Special.”

Fler	bra	tips: 
   Hitta	tillväxtföretag	genom	att	söka	på	företag	med	positiv	nettoresultatförändring/avkastning	på	eget	kapital. 
   Hitta	lönsamma	företag	genom	att	söka	på	företag	med	ett	positivt	resultat	före	ränta	och	skatt. 
   Sök	på	stora	företag	genom	att	selektera	på	företagets	aktiekapital. 
   Ange	kommatecken	(,)	för	att	söka	med	dec	imaler.	T.ex:	5,3 
   Ange	semikolon	(;)	när	du	vill	söka	på	flera	specifika	värden.	Ett	specifikt	värde:	4,5.	Två	specifika	värden:	4,5;10. 
   Ange	två	punkter	(..)	för	att	söka	med	intervall.	Ett	intervall:	25..50.
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Söktips: Special  
Med hjälp av denna kategori kan du begränsa ditt urval till att exempelvis endast inkludera företag  
med telefonnummer eller företag med serveringstillstånd. Du kan även välja på 32 olika bolagsformer. 
 
Registreringsdatum 
Här väljer du ålder på företagen, genom att ange datum (intervall) då företaget registrerade sin verksamhet. 

 Tips!	Denna	parameter	kan	användas	för	att	hitta	nystartade	företag	inom	en	viss	bransch.	Du	kan	söka 
	 på	intervall	samt	ett	eller	flera	specifika	datum.	Ange	två	punkter	(..)	för	att	söka	med	intervall.	Exempelvis	 
	 för	att	hitta	nystartade	företag	mellan	1	januari	till	31	december	2021	sök	efter:	20210101..20211231.

Bolagformer i ditt urval 
Här väljer du vilka bolagsformer du vill inkludera i ditt urval. Utöver aktiebolag, enskild firma, handels-  
och kommanditbolag så finns det totalt 32 bolagsformer som du kan välja mellan. Du hittar dem genom  
att klicka upp listan med “alla” under övriga. 

Det finns även möjlighet att selektera och göra specifika val utifrån om företaget har:  
    Serveringstillstånd

   Reklamspärr
   Telefonnummer
   Certifikat 
   Koncerntillhörighet
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Ditt resultat är klart!  
När du är klar med ditt urval får du på sista sidan fram en sammanfattning.  

Här kan du enkelt ändra parameterval samt visa en träfflista med alla företag i ditt urval. Träfflistan  
och eventuella ändring av urval påverkar inte antal betalda prospekt, utan det är först när du klickar  
på exportera dina prospekt som avräkning sker. 

När du är nöjd med din selektering exporterar du dina leads till en excel eller CSV-fil.


