
Installera widgetshop på Facebook 

För att kunna ha din widgetshop på Facebook krävs att du har ett Facebook-konto, en 
Facebook-sida och en Facebook-applikation. Det är med hjälp av applikationen vi 
installerar widgetshoppen. Denna instruktionsguide hjälper dig steg för steg genom alla olika 
delar som behövs för att kunna lägga in din egen widgetshop på din Facebook-sida. När en 
sida och en applikation har skapats separat ska de kopplas ihop i steg 4. Om du redan har 
en sida för ditt förlag/företag kan du hoppa vidare till instruktionerna för del 2 – Skapa 
Facebook-applikation. 
 
Innehåll: 

1. Skapa Facebook-sida 
2. Skapa Facebook-applikation 
3. Konfigurera applikation 
4. Koppla ihop applikation och sida 

 

1. Skapa en Facebook-sida 
Denna sida är till för ditt företag, förlag eller den produkt du vill marknadsföra. 

1.1  
Gå till https://www.facebook.com/pages/create.php 

1.2  
Välj vilken typ av verksamhet det är din sida ska representera, för vårt exempel har vi valt 
Lokalt företag eller plats.

https://www.facebook.com/pages/create.php


 
 
 
1.3  
Fyll i adressuppgifterna och klicka vidare till nästa steg

 

1.4  
Följ de angivna instruktionerna för de kommande fyra rutorna och fyll i relevant information, 
eller hoppa över ej relevanta steg.



 



 

  



Efter steg 1.4 är din Facebook-sida är nu klar att använda! 

 

Nästa steg är att skapa en applikation att knyta till din sida. 
 

2. Skapa Facebook-applikation 

2.1 Bli utvecklare 
Det första du måste göra för att få tillgång till de verktyg som behövs för att skapa en 
applikation är att registrera dig som utvecklare. 
Gå till adressen http://developers.facebook.com 
 

http://developers.facebook.com/


2.2  
Klicka på Register i övre högra hörnet och följ anvisningarna.

 

2.3  
Om du precis registrerat dig som utvecklare slussas du direkt vidare till nästa steg 2.4, 
annars när du är inloggad och registrerad går du till samma adress, 
http://developers.facebook.com där menyknappen My Apps visas som du vill klicka på och 
välja Add a New App. 



 

2.4.  
Välj typen Website för den applikation du ska skapa 



 

2.4  
Fyll i ett namn för din applikation och klicka på Create New Facebook App ID 

 

2.5  
Välj en passande kategori (kanske Books?) och klicka på Create App ID 



 

2.6  
Klicka på Skip Quick Start i övre högra hörnet. 

 

Nu är utkastet till din applikation skapad. Nu har du åtkomst till och kan ställa in många 
värden och inställningar. I nästa del kommer vi gå igenom det som minst behövs för att 



installera widgetshoppen. Utforska gärna vidare och lär dig mer om resten av inställningarna 
på egen hand. 

 

3. Konfigurera applikationen 

3.1  
Det första du behöver göra är att skapa en widgetshop på ditt Publit-konto om du inte redan 
har en. I kommande steg kommer du behöva den adress som hittas under Dela-fliken för 
den widgetshop du vill använda. Detta förklaras närmre i steg 3.4! 

3.2  
Gå till Settings och fyll i en epostadress i Contact Email och klicka sedan på + Add 
Platform. 



 

3.3  
Klicka på Page Tab 



 

3.4  
Nya fält har nu lagts till på sidan. Nu är det dags att hämta den adress du fick när du 
skapade din widgetshop. 
 
Öppna gärna ett nytt fönster eller ny tabb i din webbläsare och logga in på ditt Publit-konto. 
Gå till den widgetshop du vill använda och klicka på Dela-fliken. Markera och kopiera den 
adress som står under Hostad URL. 



 

3.5  
Tillbaka i Facebook klistrar du in adressen i fältet för Secure Page Tab URL. 



 

3.6  
Skriv ett namn i fältet för Page Tab Name. Detta namn kommer synas på din 
Facebook-sida, så välj något bra! Spara sedan dina inställningar. 



 

3.7  
Dags att aktivera applikationen! Gå till fliken App Review och klicka på knappen markerad i 
bilden nedan för att göra applikationen publik.

 
Klicka på Confirm för att aktivera applikationen. 



  

Grymt! Nu är det bara det sista kvar, att infoga din applikation på din Facebook-sida! 
 

4. Koppla ihop applikation och sida 
När du har din Facebook-sida på plats, och din applikation är klar är det dags att lägga in 
applikationen som en flik på din Facebook-sida. För att lägga till en applikation du har skapat 
måste du vara administratör för sidan där applikationen ska användas. 
 
 

4.1 
Gå till din applikation, klicka på Dashboard och leta reda på applikationens App ID.

 

4.2  
I följande adress ska du kombinera din applikations App ID och adressen till din widgetshop 
som du angav för Secure Page Tab URL i steg 3.5. 



 
http://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=YOUR_APP_ID&next=YOUR_URL 
 
Ersätt texten YOUR_APP_ID med din applikations App ID. 
 
Ersätt texten YOUR_URL med adressen till din widgetshop. 
 
Den färdiga adressen för vår sida och applikation som skapats i denna guide ser då ut som 
följer: 
http://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=977181552375702&next=https://widget.p
ublit.com/facebook-shoppen_2029 

4.3  
Kopiera och klistra in den färdiga adressen i din webbläsares adressfält och tryck på enter. 

 

4.4  
Du ska nu få upp en ruta där du får välja vilken sida du vill lägga till applikationen på. Om du 
skapat fler sidor eller är administratör för flera sidor syns dessa i listan. Välj din sida i listan 
och klicka på Add Page Tab. 
 
Tänk på att du måste vara administratör för den sida som applikationen ska läggas till på, 
om du inte skapat sidan själv. 



 

4.5  
Gå till din Facebook-sida och leta efter din flik i menyn! 

 

Tadaa! En fullfjädrad webshop, direkt på din Facebook-sida! 
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