
Handboken till FarmUp 2023
Det ska vara lätt att nå ut till fler kunder. Med FarmUp kan du enkelt 
hantera ditt inventarie, skapa och gå med i REKO-ringar och sälja i din 
gårdsbutik. Du kan dessutom sälja till matbutiker och restauranger - allt 
i samma plattform. Med handboken hjälper vi dig att komma igång och 
berättar hur du får ut det mesta av FarmUp. 

Varmt välkommen till FarmUp! 

Vad vill du veta mer om?

1 Registrering och konto 
2 Lägga till varor
3 Försäljning
4 Beställningar och utlämning
5  Betalningar och kostnader 064 - 767 51 85

kontakt@farmup.se 

Kontakta oss för personlig vägledning



1. Registrering och konto
Börja med att ladda ner appen FarmUp för Producenter till din telefon (observera, inte appen FarmUp, som är appen 
man köper genom). Klicka på ikonen till FarmUp för Producenter och starta appen. Tryck på “Bli medlem” för att skapa 
ditt konto. Det tar cirka 10 minuter och är allt som krävs för att du ska kunna börja sälja och ta emot betalningar. 
Beroende på bolagsformen ska ni fylla i den efterfrågade kontoinformationen. I dagsläget går det att sälja i FarmUp som 
enskild firma, aktiebolag, eller ekonomisk förening.

Skapa nytt konto 

1   Inloggningsuppgifter 

Här fyller ni i den mailadress som ni vill använda för kontot, samt väljer ett lösenord. Om andra än ni ska använda kontot 
för att hantera försäljningen, kom ihåg att skapa ett nytt, säkert lösenord som ni kan dela med er av.

2   Företagsuppgifter 

Här skapar ni företagsprofilen som ska visas i appen, med bild, namn och plats.

3   Personuppgifter 

På sektionen Personuppgifter fyller ni i den ansvariges uppgifter. Det är personen som vi kan kontakta angående kontot 
och som har störst ansvar för kontot.

4   Bankkonto 

När försäljningen är igång så kommer utbetalningarna skickas till företagets bankkonto. Ange konto genom att antingen 
fylla i ditt bankkonto, alternativt IBAN-numret som utbetalningarna ska ske till. Ni hittar ert IBAN-nummer på er banks 
hemsida, under kontodetaljer. Om ditt bankkonto inte accepteras av systemet, ange då IBAN-numret, det fungerar alltid. 



2	 Lägga	till	varor
Varor
Under sidan ”Varor” kan ni lägga till och ta bort varor, hantera lagret, och justera priser. Det är det här lagret som visas för 
kunderna när ni startar er försäljning.

Skapa ny vara
För att lägga till en vara klicka på den gröna knappen “Skapa vara”. På nästa sida fyller ni i detaljerna om det du vill sälja.

Det som behövs är: 

1 Varans namn, exempelvis ”Köttbit” eller ”Salmbärssylt” 

2 En liten beskrivning och innehållsförteckning 

3 En tydlig bild (se våra fototips inne i appen för tips på hur ni bäst tar bilder på era produkter)

4 Vad det är för varukategori t.ex. ”nötkött” eller ”grönsaker”

5 Om varan har några allergener 

6 Om den är KRAV-märkt, har, Svenskt Sigill eller har en liknande märkning.

Skapa lagersaldo
När varan är skapad hamnar den i listan på produkter. Klicka på den för att lägga till hur den ska säljas och till vilket pris. 
Börja med att klicka på ”Lägg till förpackningsstorlek”. Här kan ni välja mellan att sälja varan som ”fast vikt”,  ”varierande vikt” 
eller “total vikt”.

Fast	vikt passar produkter där samtliga enheter av produkten är av samma vikt. T.ex. Syltburkar som alla väger 500g.  
Varierande	vikt passar till köttdetaljer och andra produkter där det inte finns en fast vikt.  
Total	vikt anger du ett lagersaldo där kunden kan köpa flera olika viktstorlekar. Vid köp minskas det från det totala 
lagersaldot baserat på vikten kunden valt. 



3	 Försäljning
Fliken ”Försäljning” är samlingsplatsen för REKO-ringar, marknader och gårdsbutiker och är där er försäljning bedrivs. Det är 
här ni hittar befintliga försäljningsplatser som ni enkelt kan gå med i eller skapar en egen försäljningsplats.

Gå med i skapad plats
För att gå med i en existerande plats och börja sälja där klickar ni först på “Gå med/Skapa plats”

Börja med att välj regionen du kommer vara aktiv på. Därefter presenteras ni med en lista av redan existerande platser från 
den regionen. 

När du klickat på den plats du vill gå med i måste du be om tillåtelse om att få sälja där. Personen som skapar en plats blir 
automatiskt administratör för platsen och bestämmer vilka som får sälja där. Klicka på knappen “Skicka förfrågan” för att be 
om tillåtelse.

Som administratör för en plats går du in i medlemslistan inne i platsen för att se alla aktuella medlemmar och förfrågningar.

Skapa ny plats
Om ni istället skulle vilja starta en ny försäljningplats trycker ni på ”Skapa egen plats”. Härnäst fyller du i informationen som 
behövs. Börja med att välja vilken typ av plats det är.

Namnge sedan platsen, exempelvis ”REKO-ring (stad)”. Bilden på platsen är också viktig, då det kan vara vad som fångar 
intresset hos konsumenterna. Välj en ”liggande” bild (den är bredare än vad den är hög. Bilden ska inte ha några tider, utan 
det sköter appen automatiskt. 

Välj sedan adressen för platsen som konsumenter och producenter kommer förhålla sig till. Kan du inte välja en exakt 
adress, ta en närliggande och skriv instruktioner i platsbeskrivningen. 

Slutligen är det dags att välja öppettider för platsen. Klicka på ”Välj tid” för att öppna upp kalendern. 

Börja med att klicka i de dagar du har öppet för en vecka. Tryck sedan på ”Återkommer”, där du kan välja att schemat 
kommer upprepas varje vecka, varannan vecka, varje månad eller om det bara är ett endagsevent.

För REKO-ringar klickar du enkelt i dagen eller dagarna du har öppet och sedan hur ofta det återkommer. Har du exempelvis 
öppet på måndagar på jämna veckor och tisdagar på ojämna, har du också möjlighet att ställa in det. Stöd för varannan 
vecka finns även det, genom att ta ojämna eller jämna veckor. Det låter kanske krångligt men är superlätt när man väl 
kommer igång! 

Säljer du på en gårdsbutik klickar du på samma sätt i dagarna du har öppet och har möjligheten att välja att dagarna gäller 
varje vecka. Slutligen har du möjlighet att välja öppettider, där du kan ha olika schema för olika dagar.



3	 Försäljning,	fort
Börja sälja
Så fort du skapat din plats eller bivit medlem på en, dyker platsen upp i listan. Klicka på den för att börja 
sälja. Nu kan konsumenter börja handla från dig på den valda platsen. 

För att ändra hur tätt inpå utlämningen konsumenter kan göra köp så går ni in på platsens ”Inställningar” 
sida och klickar på ”Ändra köpstopp”. Du kommer också bli ombedd att ställa in köpstoppet varje gång du 
börjar sälja.

När försäljningen är aktiv kommer ytterligare en knapp dyka upp. Trycker du på ”Dela plats” får du en länk 
och färdig text som du exempelvis kan använda på Facebook. Klickar man på den länken hamnar man 
automatiskt in i platsen ifall man har FarmUp installerad, annars blir man skickar dit man normalt laddar ner 
appar. 

Du kommer även enkelt kunna stoppa din försäljning från ”Inställningar” inne i platsen genom att trycka på 
”Pausa försäljning”. Observera att köp som skett måste levereras, där du såklart kan kontakta kunderna i 
appen och försöka hitta en lösning om det behövs. Vi på FarmUp kan även hjälpa till vid behov.



4	 Beställningar	och	utlämning
Ni är nu igång med er försäljning, folk hittar till er plats och börjar boka varor. Nu då? 

Ny order
När det kommer beställningar kommer ni få både en notis i mobilen, samt ett automatiskt 
mail. Ordern kommer också läggas till på er ”Ordrar” sida på platsen som köpet gjordes på. 
På det sättet håller ni koll på vilken plats varorna ska lämnas ut på om ni säljer på flera platser 
samtidigt. 

Utlämning av order
På den valda utlämningsdagen möts ni och kunden upp på bestämd plats. Ni har med er 
varorna och kunden har med sig en unik QR-kod i sin FarmUp-app. Denna kod skannar ni 
genom att starta appens skanner.  Du behöver inte gå in på en specifik order, gå endast in på 
försäljningsplatsen under utlämningstiden och tryck på den gröna knappen som då visas där. 
FarmUp kommer då be om tillåtelse att använda din kamera. Det är viktigt att du godkänner 
det, annars kommer du inte kunna skanna kundernas ordrar. När du skannar en QR-kod får 
då upp en översikt över kunden och vad den handlat. Se till att godkänna ordern när du ger 
kunden sina varor.

Skulle din telefon krångla under utlämningen kan kunden även trycka på knappen ”Jag har fått 
mina varor” som ligger under QR-koden.



5	 Betalningar	och	kostnader
När får jag pengarna? Vilken avgift tar FarmUp? 

Stripe
Alla betalningar hanteras av vårt betalningssystem Stripe. Det är ett säkert system som hanterar hela 
processen från att konsumenten gör en betalning på en plats, till att varje producent får betalt för 
sina varor. Som med de flesta betalningssystem har Stripes betalningssystem både en fast och en 
procentuell avgift för varje betalning de hanterar. 

FarmUp har för närvarande stöd för Klarna och kortbetalningar. Stripe möjliggör köp från flera 
producenter samtidigt och returer. 

Avgift
Avgiften för att förmedla betalningar delas på av konsumenten och producenten. 

Konsumenten betalar en fast avgift på 5 kronor. Med den avgiften kan de handla från hur många 
producenter de vill i samma köp. 

Producenten betalar en avgift på 2% av varuvärdet. 

Datum för utbetalning
Den sjunde i början av varje månad ska pengarna i regel ha kommit in på ditt konto för förgående 
månads försäljning. Den första utbetalningen som sker i FarmUp kan dröja något längre, men 
inte mer än 1 vecka extra. Vill man ha en betalning tidigare kan man begära en via appen till 
självkostnadspris på 5 kr. 

Hemleverans
FarmUp har stöd för hemleveranser direkt till konsument. Avgiften styrs av förutsättningar och 
villkor för regionen.

Försäljning till matbutik & restaurang 
FarmUp tar en avgift på försäljning mot matbutik och restaurang. Avgiften styrs av de villkor vi kan 
förhandla med logistikpartners i er region. 




