
Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant 
av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Sälj digitalt med  
enkel e-handel



I det föregående materialet gick vi igenom 10 - 20 - 70 regeln, lärde oss mer om hur man 
attraherar kunder organiskt - dvs utan att betala för trafiken. Vi lärde oss grunderna i att 
skriva för sociala medier och att skapa rörligt material av vårt befintliga material som bilder 
och filmklipp från mobilen.  
Vi använde också olika analysverktyg för att försäkra oss om att det material vi skapar 
verkligen är det som kunderna / publiken vill ha och söker efter. 
 
 
  

Repetition

I detta block ska vi gå igenom  

• Idén med e-handel

• Facebookbutik

• Businessmanager

• Adsmanager

• Faceboopixeln 

• Betald trafik

• Säljtratten 

• Att skapa en sälj-maskin som jobbar medan du sover

- Landningssida 

- E-postlista 



Var är vi nu?

Vi har analyserat nuläge och utgångsläge. Vi har tagit reda på vad 
kunderna söker efter och var det finns sökvolymer.

Vi har lärt oss marknadsföring i sociala medier, vi har gått igenom 
både skillnaden i hur marknadsföring i sociala medier fungerar 
jämfört med traditionell annonsering och hur man rent praktiskt 
skapar, text, bild och film för sociala medier. 



Vi ska komma fram till en möjlig lösning utifrån de egna 
förutsättningarna. Hur kan jag enklast skapa en digital lösning där 
jag kan sälja och ta betalt för mina varor och produkter online? 

Vi ska skapa en tratt - en säljtratt där vi matar öppningen med 
relevant trafik och i trattens botten gör affärer. 

Resultatet ska bli goda affärer genom ett nytt praktiskt system.



Idén med e-handel

Att sätta upp en e-handel och sedan sätta sig i soffan och vänta på beställningar fungerar 
väldigt sällan. En fungerande, lönsam e-handel behöver precis som en fysisk butik 
skötas om. Fördelarna är dock många. Eftersom den fysiska handeln sjunker samtidigt som 
e-handeln stadigt ökar är det väl värt att fundera på vilka digitala lösninga man själv skulle 
kunna erbjuda. 

 

Nackdelar med e-handel 
 

• Ny teknik att hantera

• E-handeln behöver underhållas

• Marknadsföringen behöver ställas om

• Betalsystem behöver kanske ändras

• Leveranser

• Returer

• Kundtjänst



• E-handeln är alltid öppen. Kunden kan handla när hen vill och är inte alls beroende av dina  
öppettide. 

• Personalkostnaden är vanligtvis lägre eftersom att den tid du betalar för pesonal kan användas mer 
effektivt. Personalen kan hantera beställningar som gjorts t ex under helgen. Jämför det med att du 
skulle ha haft personal i en fysisk butik under samma helg.  

• Lokalkostnaden är oftast också lägre än för en fysisk butik.  

• Kunden slipper trängas med andra i en butik, vilket i Coronatider är en stor fördel. 

• Kunden kan få hemleverans. 

• Du har möjlighet att sälja saker till personer som bor på helt andra platser än där du bor. 

• Det är tidsbesparande för kunden och du kan använda just detta som ett säljargument. 

• Bättre kundservice och kundupplevelse då kunden själv kan läsa t ex en innehållsförteckning i  
lugn och ro. 

• Du kan helt slippa problemet med kunder som inte betalar, påminnelser osv.  

Fördelar med e-handel



Enkla sätt att prova på ”E-handel”

Det finns många sätt att driva e-handel. Det viktiga är att DU hittar ett sätt som passar DIG!  
 
Det är långt ifrån alla verksamheter som passar för en stor e-handelslösning. Din verksamhet kanske  
behöver något helt annat än en stor butik. Du behöver kanske bara en enkel bokningsfunktion, ett  
sätt att ta emot beställningar och betalningar eller bara ett digital skyltförnster.  
 

 
 

Din e-handelslösning kan t ex vara

• Webbutik, egen eller hyrd version

• Facebookbutik

• Instagramshopping

• Tidsbokningar via Facebook

• Webbsida med formulär 

 



Min digitala lösning
Så här skulle jag kunna sälja online:

Så här skulle jag kunna ta betalt:

Så här skulle jag kunna leverera:



Behöver du läsa på ytterligare, få mer hjälp så finns alltid Facebooks egna informationssidor.  
Du hittar dem här: facebook.com/business/help
 
Till hjälpavsnittet för butiker på facebook: https://tinyurl.se/2yp 

 
 

Facebookbutik

Så här ser en facebookbutik ut. Du kan lägga till varor manuellt eller koppla mot en befintlig e-handel. 
 
Du kan välja att betala på din webbsida - då skapas en länk direkt till varan i din e-handel.  

Du kan också välja att ett meddelande skapas och skickas till dig och därefter gör du och kunden upp 
om affären. Det här alternativet anvnder du om du inte har en färdig e-handel.  

Kravet är att det är fysiska varor du säljer. 

Butiken får en egen adress som du kan använda, och hänvisa kunder till. 
 
 



Så här lägger du till en Facebookbutik
Gå till din Facebooksida.  
Klicka på inställningar (se bild) 

 
 

Klicka på Mallar och flikar i vänsterkolumnen 

 
 



Välj mallen Shopping eller välj att endast lägga till Butiksfliken
 
 

Under inställningar gör du dina val. Du kan också navigera tillbaka till din Facebooksida (startsida)  
Klicka på butik och gör valen därifrån.  
 
Du kommer att ombes att godkänna Facebooks villkor samt välja land, valuta och hur köpen skall  
genomföras. du kan välja att genomföra köpen i en befintlig webbutik eller genom meddelanden  
(den enklaste formen för dig som saknar annan e-handelslösning)  

Grattis, du har nu en e-handel!
Nu går vi till startsidan, klickar på hantera katalog / hantera butik och lägger till produkter. 
 
Använd den stora + symbolen med texten ”Lägg till produkt”

Har du en webbutik så kan du koppla dessa två butiker. Gå till din hemsidas avsnitt för tillägg och sök 
tillägg för Facebook.  
 
Använder du Woocommerce heter tillägget t ex: Facebook for WooCommerce, tillägget kommer att 
sköta installationen av Facebookpixeln och uppdatering av katalogen.  
 



Instagram shoping
 
Anslut en katalog till ett Instagram-företagskonto

Om du säljer fysiska produkter kan du ansluta din katalog på Instagram-företagskontot för att konfigurera Instagram-shopping. 
Du kan tagga produkter från din katalog i inlägg och händelser på Instagram med Instagram-shopping. Användarna kan trycka 
på taggarna för att visa priser och beskrivningar eller handla från ditt flöde.

Innan du börjar

Kontrollera att ditt företag finns på en marknad som stöds och uppfyller våra handelspolicyer.
Se till att du har konverterat din Instagram-profil till ett företagskonto och att den är ansluten till en Facebook-sida.
Skapa en katalog och lägg till produkter att använda för Instagram-shopping. Det måste vara en katalog för e-handel 
(produkter), inte ytterligare en lagertyp.
Du måste ha ett Business Manager-konto och vara administratör för det.
Samma Business Manager-konto bör äga ditt Instagram-företagskonto, Facebook-sidan som är länkad till det samt din katalog. 
Det gör att alla tre resurser kan ansluta inom företaget.
Anslut din katalog till ett Instagram-företagskonto.
Gör så här för att ansluta din katalog till ett Instagram-företagskonto i Kataloghanteraren:

Gå till Kataloghanteraren

Välj den katalog du vill ansluta till Instagram-företagskontot.
På sidan Fallbeskrivningar väljer du Instagram-shopping. Om Instagram-shopping inte visas på sidan ägs inte din katalog av ett 
företag. Du måste först ansluta den till ett Business Manager-konto i Kataloghanteraren under Inställningar.
Välj Lägg till en ny Instagram-företagsprofil.
I popup-fönstret loggar du in på ditt Instagram-företagskonto.
Du har nu anslutit en katalog till ditt Instagram-företagskonto.

När du har anslutit ditt konto och din katalog öppnar du Instagram-appen och registrerar dig för shopping. Gå till 
profilinställningarna, tryck på Företag och sedan på Shopping på Instagram. Följ stegen för att skicka ditt konto till granskning. 
Denna process tar normalt några dagar, men ibland kan det ta längre tid. Du kan alltid gå till Shopping i inställningarna för att 
visa granskningsstatusen.

När du har godkänts får du aviseringar från Instagram. Slutför konfigurationen under Shopping för att börja tagga produkter.



Businessmanager
Business Manager är platsen där du kan hantera all marknadsförings- och annonsaktivitet på Facebook. 
Funktionen är utformad för alla storlekar och gör att du kan skapa annonser, hantera flera resurser som 
Facebook-sidor och Instagram-profiler samt enkelt dela åtkomst till dessa resurser inom teamet och med 
externa partner. Det här är kontrollpanelen för alla avancerade funktioner som Facebookerbjuder (gäller 
även instagram). 

 
 

Kataloghanteraren - Hantera produkter, produktuppsättningar

Ads Manager - Skapa och hantera annonser 

Eventmanager - Hantera och skapa Facebookpixel 

 

Bilder och videor 

Butiksplaster 

Fakturering 

Företagsinställningar 

 
 



Ads Manager
Skapa och hantera dina annonser på mobila enheter eller datorn.
Ads Manager är utgångspunkten för att köra annonser på Facebook, Instagram, Messenger eller Audi-
ence Network. Det är ett allt i ett verktyg för att skapa annonser, hantera när och var de ska köras och 
spåra hur väl dina kampanjer går. Ads Manager är ett effektivt annonshanteringsverktyg, men det är 
utformat för annonsörer med alla nivåer av erfarenhet.



Facebookpixeln
Facebookpixeln är en liten kod som installeras på din webbplats. Pixeln är länken mellan facebook 
/ instagram och din webbsida. Pixeln spårar och håller ordning på dina kunder / besökare. Med pix-
eln kan du återannonsera (reetargeting) och rikta annonser på facebook/instagram till personer som 
besökt din webbsida. Du kan rikta annonser till personer som lagt saker i varukorgen men inte fullföljt 
köpet eller till personer som handlat tidigare. Facebookpixeln behöver tid på sig för att samla in data. Ju 
längre tid pixeln varit installerad, desto mer data har den och det gör att du kan skapa bättre och mer 
lönsamma annonser ju mer tid pixeln haft på sig att jobba.  

Facebookpixeln hanterar du via Eventsmanager - Datakällor  
För att skapa en ny pixel väljer du: Lägg till ny datakälla. 
 
Adress: https://business.facebook.com/events_manage

 
 

I kataloghanteraren styr du dina produkter och produktuppsättningar. 
Här kan du till exempel skapa grupper så som t ex Jul, där du separerar och samlar ditt speciella 
julsortiment. I Ads Manager kan du sedan välja att annonsera bara den här kategorin innan och fram 
till jul. Kanske har du nytta av att göra olika samlingar som Damskor, Herrskor, Barnskor eller vad annat 
somkan vara relevant för din verksamhet. 
 
Adress: https://business.facebook.com/products/

Kataloghanteraren



Säljtratten
När du nu har beslutat dig för hur du ska jobba för att bli digital, när du har din ”e-handel” på plats på 
papper här intill är det dags att jobba för att få in kunder och få dem att genomföra ett köp.  
En genomsnittlig svensk e-handel konverterar ca 2% av trafiken. Det vill säga att 2 av 100 besökare
 genomför ett köp. Du behöver alltså få in mycket trafik, urskilja vilka som är dina kunder och få dem att 
genomföra ett köp. Tratten illustrerear hur du fyller den med trafik och ut kommer köp/beställningar = 
pengar. 
-Ju mer trafik du fyller i tratten desto mer pengar kommer ut ur tratten.   

Betald trafik Organisk trafik

Köp

Betallösning

Intresse

Övervägande

Erbjudande



Ditt digitala nätverk ska fungera som en maskin. 
När du har allt på plats ska det sköta sig själv, så 
att när du är ute i sociala medier och intresserar 
människor för din verksamhet ska de hamna i din 
tratt av sig själva. De som verkligen är dina kunder 
kommer ut längst ner i tratten där de också beta-
lar för en vara eller tjänst. 

Driv trafik in i tratten och fånga upp de mest  
intresserade
 

Låt kunden skriva upp sig för ett nyhetsbrev 
 
Det kan du göra genom att: 

- Erbjuda ett Quiz 

- En freebe 

- En e-bok 

- En pdf med tips  

- Eller något annat som har ett värde för kunden

Kundens e-post hamnar automatiskt på din lista 
för nyhetsbrev. 
 
Nu skickas automatiskt en serie mail med be-
stämda mellanrum, där du delar med dig av infor-
mation och erbjudanden som är extra fördelaktiga 
för den nya kunden. 

Skicka manuellt nyhetsbrevet på utvalda tider 
med ett bra erbjuddande som är lätt att köpa = 
konvertering. 

Det fina med den här delen av maskinen är att när 
du väl fått in kunden på e-postlistan har du inte 
längre någon kostnad för att kontakta hen.  
 
Det ska vara smidigt för kunden att beställa / 
genomföra köpet. 

De kunder du inte lyckas få in på nyhetsbrevet 
men som ändå är intresserade kommer att fångas 
upp av Facebookpixeln.  
Så fort du haft digital kontakt med dem,  t ex att 
att de besökt din hemsida eller Facebooksida 
skickas automatiskt återannonsering till dem. 

Allt det här sker automatiskt medan du gör an-
nat! 
 
Ju bättre tratt du skapar, desto fler kunder och 
mer effektivt sälj!

Tips! 

•  Jobba bort hinder för köp som tex tjorviga  
mellanled och många klick.

• Jobba på ditt erbjudande.

Maskinen



Vi ska titta mer på Mailchimp men kom ihåg att det finns fler liknande tjänster. Mailchimp är en smidig 
lösning för att skapa och administrera e-postlistor, skapa nyhetsbrev, landningssidor och annonser. 
Du kan alltså använda mailchimp för att annonsera både på Google och Facebook.  
 
Malichimp är gratis upp till 2000 mail i månaden. Därefter kostar tjänster 9,99 USD / månad.  
Med mailchimp kan kunden när som helst själv avsluta prenumerationen på ditt nyhetsbrev. 
Du behöver inte själv hålla ordning på alla e-postadresser.  
 
I Mailchimp kan du sätta upp en serie e-post meddelanden som skickas automatiskt till en ny kund, när 
kunden skriver upp sig på listan så händer det här av sid själv utan ”handpåläggning”  och din säljma-
skin jobbar på utan att du behöver göra något. 
 
 
 

Mailchimp



Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som är kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev. 
Material får inte kopieras, säljas eller användas i andra utbildningar än våra egna. 

Kontakta oss

Snigelpost

Volgsjövägen 31 
912 32 Vilhelmina

Telefon:  0940 - 36066

Epost
sara@idenfors.se

christopher@idenfors.se

Romeo: info@kodfem.se

Sociala medier

facebook.com/IdenforsIdenfors

twitter.com/IdenforsAB

instagram.com/idenforsab

http://idenforsab.tumblr.com

se.pinterest.com/idenfors


