
Hjälp till att undvika 
tvister och chargebacks.

Ibland kan något gå fel med en beställning.  

Här är vår praktiska guide som hjälper dig att undvika tvister och chargebacks.



Problem tillhör vanligtvis en av följande 
tre kategorier:

•  Vara inte mottagen 
En köpare betalar för en vara, men får den aldrig.

•  Inte som i beskrivningen 
En köpare får en vara som skiljer sig betydligt från säljarens beskrivning av varan när 
beställningen gjordes. 

•  Obehörig transaktion 
Ett köp har gjorts utan kontoinnehavarens medgivande.

Möjliga resultat för dig:

Våra tips för att förhindra  
tvister och chargebacks.

Ange kontaktuppgifter 
Köpare kanske inte inleder en tvist eller chargeback 
om de kan prata med dig om problemet. Ange en 
e-postadress eller ett telefonnummer, eller ring 

köparna i förväg när du säljer dyrare artiklar..

1

Föreslå hur tvisten ska lösas 
Om en kund säger att han eller hon kommer 

att registrera en chargeback hos sin 
kortutfärdare kan du be honom eller henne 

att inleda en tvist i Problemhanteringscenter 
på PayPal istället. Det ger dig och köparen 

möjlighet att samarbeta och hitta en lösning.

2

Svara snabbt 

Ingen tycker ju om att vänta. Svara snabbt 
och professionellt på alla rimliga frågor från 

köparen.

3

Ha en tydlig returpolicy
Kontrollera att dina retur- och 

återbetalningspolicyer är lätta att hitta och 
förstå.

4

Bedrägerier

I sällsynta fall kan de här problemen vara 
tecken på bedrägeri. I vår guide om att undvika 
bedrägeri finns många bra tips på hur du 
identifierar och förhindrar bedrägeri och svindel.

Krav

Om tvisten inte går att lösa kan båda parterna 
trappa upp den till ett krav inom 20 dagar. I det 
här steget blir PayPal direkt involverade och 
vi kommer att fatta ett beslut baserat på den 
informationen vi fått in.

Chargeback

Köparen kan be sin kortutfärdare att återkalla  
en betalning, det kallas en chargeback. I så fall 
ber köparen sin bank om återbetalning och 
säljaren involveras inte direkt.

Tvist

Om en kund betalat för en vara men inte fått 
den, eller har fått varan men den skiljer sig 
markant från beskrivningen, kan han eller hon 
inleda en tvist i Problemhanteringscenter. 
Oftast beror de här problemen på enkla 
missuppfattningar eller mänskliga misstag.



Undvik tvister och minimera  
förluster med de här tipsen:

Vara inte mottagen1

Uppge realistiska leveranstider 
Realistiska leveransdatum kan undvika att 
kunder alltför snabbt ber om en chargeback  
eller inleder en tvist.

Skicka varan med spårning på nätet
Vanliga fraktkvitton visar bara att varan har 
skickats iväg. Därför rekommenderar vi att du 
använder en leveranstjänst som erbjuder spårning 
på nätet. Då kan du bekräfta att varorna levererats.

Om den sammanlagda försäljningen gäller 5 000 kr 
eller mer bör du skicka varan rekommenderad. Det 
säkerställer att kunden får sin beställning och den 
obetydliga utgiften är väl värd pengarna.

Beställ fraktförsäkring
Det finns många saker som kan gå fel under transporten. Därför är det 
viktigt att köpa fraktförsäkring för varor som är ömtåliga eller dyra.

Fraktförsäkring tjänar två syften:

• Försäkringen gäller om varan försvinner eller skadas.

•  Den innehåller spårnings- och leveransinformation. Kunden kan se att 
beställningen är på väg och du får veta när paketet har levererats.

Om du stöter på fraktproblem lämnar du in ett försäkringskrav hos 
transportföretaget. Tänk på att du, kunden eller transportföretaget kan 
rapportera krav. Detaljerade anvisningar om hur du går vidare med ett krav 
finns hos transportföretaget



Tänk på undantagen i försäkringen

Typ av paket, deklarerat värde och/eller transportföretaget 
kan begränsa ansvaret för förlust eller skada. Prata med 
transportföretaget så att du har rätt täckning.

Vänta med att skicka iväg högriskbeställningar

Var försiktig när du levererar över natten. Bedragare ber ofta 
om leverans över natten, så att de kan sälja dyra varor så fort 
som möjligt. Därför rekommenderar vi att du väntar 24 till 48 
timmar med att skicka iväg dyra och efterfrågade varor (särskilt 
när du levererar utomlands).

Använd din egen frakttjänst

Använd inte kundens transportföretag när du skickar 
beställningar med posten. Bedragare omdirigerar ofta paket till 
andra adresser efter leveransen, vilket gör att säljarskyddet inte 
längre gäller.

Var försiktig när du väljer eller agerar  
som drop shipper

Eftersom du ansvarar för leveransen av kundens beställningar 
ska du välja en erkänd drop shipper för att undvika förluster. 
Var försiktig med drop shipper-företag i högriskländer. Om du 
är en drop shipper ska du ha en granskningsprocess för alla 
leverantörer. Lagerhantering och produktgarantier bör ingå.  
Det säkerställer att varorna finns i lager och att du levererar 
varor av hög kvalitet.

Utfärda returer snabbt och tala om för kunder när 
produkter är slut på lagret

Om en vara är slutsåld uppdaterar du annonsen så att kunderna 
kan se det. Ange ett uppskattat datum för när varan kommer 
in eller ange tydligt att val av en slutsåld produkt utgör en 
förhandsbeställning.
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Ha bilder och detaljerade beskrivningar

Fotografera dina produkter från flera olika vinklar. Beskriv dem 
detaljerat och korrekt så att kunderna vet vad de kan förvänta sig.

Avslöja brister

Redogör tydligt och korrekt för alla funktionella defekter och 
skönhetsfel på varor.

Besvara alla frågor, snabbt och klart

Om du känner till ett problem som kan påverka kunderna ska 
du informera dem om det. Om du till exempel vet att leveranser 
kommer att försenas på grund av dåligt väder meddelar du det.  
Då kan kunder hitta svar på frågor utan att ens inleda en tvist.      

Om en köpare kontaktar dig om ett problem kan en hjälpsam 

attityd och positiv kommunikation kanske förhindra att ett litet 

problem växer till ett större.

Se till att ditt företagsnamn syns tydligt 
på fakturor

Ett tydligt företagsnamn hjälper kunderna att 
känna igen debiteringen.

Kontakta kunderna innan du levererar
Kontakta kunderna och dubbelkolla 
leveransinformationen.
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