
Allmänt om hemsidan och Wordpress

Brantevik.se är baserad på  Wordpress (WP).
Från Wickipedia: ”Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och 
innehållshanteringssystem. Det distribueras under en GNU General public-licens och kan laddas 
ner och användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste publiceringssystemen på marknaden 
och finns på tusentals bloggar och webbplatser.
Wordpress går även att anpassa fritt med hjälp av olika tillägg (plugins) och teman. Sedan augusti 
2015 finns över 39 000 tillägg  och knappt 2 000 teman tillgängliga på Wordpress webbplats som 
utvecklats av dess användare.”

Det finns massor med teman för WP att välja mellan. Många är gratis, men jag har valt att utveckla 
med Genesis teman från Studiopress, för att få en säker och välfungerande webbplats. Studiopress 
garanterar kontinuerlig uppdatering och funktionalitet. 

Det är ganska enkelt att skriva inlägg och lägga upp bilder man väl gjort det några gånger, även om 
det kan verka krångligt till att börja med.

Användare
Användare kan tilldelas olika roller beroende på vilka uppgifter man har. De som är aktuella i vårt 
fall är administratör och författare. Administratören kan göra allt i programmet, skriva inlägg eller 
ändra hela utseendet. Två personer i styrelsen bör vara administratörer för att kunna hantera 
ändringar, lägga till nya användare mm. Författare kan skriva, redigera och radera inlägg. Ladda 
upp egna bilder och redigera dessa. Författare kan inte ändra designen, varför risken att oavsiktligt 
förstöra något är minimal. 
De som har administratörsroll skall även ha en författarroll som i princip alltid används utom när 
något skall ändras eller om nya användare skall läggas upp.

Lösenord
När du blir upplagd som användare får du en länk till din mail för att ange lösenord. Ändra detta till 
något som är svårt att gissa. Helst på bokstäver och siffror som t ex ”yTx78-Cx”. Även till synes 
perifera hemsidor som vår är utsatta för intrångsförsök. Det har gjorts 3 000 sådana på Brantevik.se 
bara under sommaren. Hackare finns överallt.

Inlägg
Löpande publiceringar kallas för ”inlägg” i WP.  På hemsidan finns olika kategorier av inlägg, som 
styr var de dyker upp. Ett inlägg kan märkas med flera kategorier:

• Nyheter visas överst på hemsidan i bildspelet. Måste alltid förses med en utvald bild för att 
synas där.

• Kalender visas i rutan kalender på hemsidan. Inlägg med kalender kan också märkas med 
nyheter om det skall synas i bildspelet.

• Anslagstavlan visas på denna.
• Styrelsen visas på sidan som finns under rubriken ”Internt” i menyn. Denna syns bara om du

är inloggad och kan användas för t ex styrelseprotokoll eller intern kommunikation. 
• Bild och film visas i bildgalleriet.

Det fasta innehållet finns på ”sidor” och kan inte ändras av den som har rollen författare.



Steg för steg

Inloggning 

Bläddra till sidfoten på hemsidan och klicka på ”LOGGA IN”

Du kommer då till denna bild:

Skriv ditt användarnamn och lösenord samt siffran. Kryssa gärna i ”Kom ihåg mig” så blir det 
enklare att logga in nästa gång.



Panelen

Detta är panelen som visas när du loggat in. Använd helst bara de alternativ som är pilmarkerade i 
bilden nedan. 

Siffrorna syftar på avsnitt som följer nedan.



1. Skriv ett nytt inlägg under kategori nyheter

1. Välj inlägg i panelen.
2. Du får en lista på dina inlägg.
3. Välj skapa nytt
4. Panelen för inlägg visas (Bild nedan)

1. Välj alltid kategori(er) först.
2. Skriv inläggets rubrik
3. Skriv texten i rutan. Det går bra att skriva text i en ordbehandlare och sedan kopiera in.
4. Spara som utkast. (Det går också bra att förhandsgranska. Det visas då som det kommer att 

se ut på hemsidan. Förhandsgranskningen visas i nytt fönster. Stäng detta för att gå tillbaka 
till skrivpanelen.)

5. Se nedan.



5. Välj bild som skall visas i bildspelet på första sidan. Bläddra ner på sidan så att du ser denna
bild till höger. Klicka på ”Ange utvald bild” 

Bilder ur mediabiblioteket visas. Det finns olika kategorier av bilder för olika ändamål.

6. Välj kategorin ”Utvald bild 1140 x 300”. De är anpassade i storlek efter bildspelet.

7. Välj en lämplig bild. En miniatyr av vald bild visas uppe till höger.
8. Klicka på ”Ange utvald bild.



9. Du kommer tillbaka till panelen för inlägg. Den utvalda bilden visas nere till höger. Det går 
att ta bort bilden och välja en ny genom att göra om proceduren.
Publicera inlägget.

Se nedan hur man lägger in bilder och PDF-filer eller gör ett inlägg privat.



Hur man lägger in bilder och PDF-filer i ett inlägg

1. Klicka på ”Lägg till media”

2. Mediabiblioteket visas. Välj kategori ”Bild för inlägg”. Välj storlek medium längst ner till höger.

3. Klicka på bilden för att ange dess placering.

 



Hur man lägger in en PDF-fil

1. Klicka på ”Lägg till media”

2. Välj mediakategori PDF

3. Klicka på ”Infoga innehåll”

4. Koden för att visa PDF fogas in i textrutan. OBS! Ändra inte i koden.



Hur man gör ett inlägg privat för att det bara skall kunna ses av inloggade användare.
 Bra för t ex styrelseprotokoll.

1. När inlägget är färdigskrivet. Klicka på ”Synlighet. Redigera”

2. Markera ”Privat”  och klicka sedan på ”OK”.  Inlägget publiceras och  kan nu bara ses av den 
som är inloggad.


