
Shoppingmöjligheter på Instagram 
Instagram och Facebook är digitala plattformar som ständigt utvecklas. Så sent som i maj 2020 
gick Facebook ut med nyheten att de håller på att lansera helt nya verktyg för företagare, 
nämligen Instagram Shops och Instagram Checkout. Med hjälp av dessa kommer företag att 
kunna starta en onlinebutik gratis på Facebook och Instagram, och konsumenten kommer också 
att kunna slutföra köpet direkt i appen utan att behöva gå vidare till en annan webbplats. Alla 
funktioner som utvecklas syftar till att underlätta processen för såväl företagare som konsument. 
En annan funktion som är på väg att utvecklas är Live Shopping som innebär att produkter 
kommer att kunna säljas under en livesändning. Idag är dessa funktioner ännu inte tillgängliga för 
oss i Sverige men kommer förstås att bli tillgängliga inom en snart framtid. 

Vi kommer i denna del att prata om Instagram Shopping som är det verktyg som du redan nu kan 
använda om du har en online-butik. 

Vad är Instagram Shopping?
Instagram Shopping lanserades under 2018 och är ett effektivt verktyg som hjälper dig att 
minska avståndet mellan konsument och produkt. Dina kunder kan enkelt klicka sig vidare, direkt 
på bilden på din produkt till sidan på din webbplats för personen kan slutföra köpet. Instagram 
Shopping gör det nämligen möjligt för dig som har en webbshop att tagga dina produkter i dina 
inlägg och ha en produktfeed på din Instagramprofil. Du ser om ett inlägg innehåller så kallad 
produkttaggar genom den lilla varukorgen som syns i högra hörnet på bilden. När en man trycker 
på en produkttagg eller en produktdekal i en Story öppnas en produktbeskrivningssida med 

• en eller flera bilder av produkten
• en beskrivning av produkten 
• produktens pris 
• en länk som tar kunden direkt till webbplatsen där produkten kan köpas

Kom igång med Instagram Shopping

Steg 1 – Var kvalificerad för Shopping på Instagram 
Vissa kriterier måste uppfyllas för att du ska kunna använda Instagram Shopping. 
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• Säljer ditt företag fysiska varor? Svaret på den här frågan behöver vara ja. 

• Följer det våra handelsriktlinjer? Du hittar riktlinjerna längst ner på den här webbsidan. 

• Är ditt Instagram-konto ett företagskonto? Troligtvis har du redan ändrat till ett 
företagskonto – har du inte g jort det följer du stegen i del 2.  

• Är ditt konto anslutet till en Facebook-sida? Svaret på den här frågan behöver vara ja. 

Steg 2 – Anslut en katalog
Nu behöver du ansluta din företagsprofil på Instagram till en Facebook-katalog. Detta gör du 
genom Business Manager – titta på hela del 10 först för att få grundkunskaperna om Business 
Manager. Gå till business.facebook.com och sök på “Kataloghanteraren”. Klicka sen på “Create 
Catalog”, välj “E-handel” och följ därefter instruktionerna. 

Steg 3 – Registrera dig för Instagram Shopping 
När ditt konto och din katalog är kopplade går du till Instagram-appen och registrerar dig för 
Shopping. Gå till profilinställningarna, tryck på “Företag” och sedan “Konfigurera Instagram 
Shopping”. Tryck sedan på “Kom igång” och välj därefter din katalog. Processen att bli godkänd 
tar normalt några dagar, ibland tar det längre tid. När du godkänts får du en avisering från 
Instagram och kan då slutföra konfigurationen av Shopping.

Steg 4 – Skapa ditt första shopping-inlägg eller shopping-händelse 
Nu kan du börja lägga till produkttaggar och dekaler på dina inlägg och Stories. Skapa ett inlägg 
som vanligt och tryck sedan på “Tagga produkter” för att lägga till en produkt från din katalog. 
Du kan ha upp till 5 produkttaggar per inlägg med en bild eller video. Har du ett inlägg med 
flera bilder eller videor kan du totalt ha upp till 20 produkttaggar. Det är också möjligt att nu gå 
tillbaka till tidigare inlägg och lägga på produkttaggar.

Steg 5 – Håll koll på statistiken
När du kommit igång med dina Shopping-inlägg kan det vara bra att börja hålla koll på 
statistiken. Du hittar fliken för Statistik på din profil och här kan du se hur det går för dina 
Shopping-inlägg och din Shopping-stories. 
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