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WordPress Manual 

Logga in 
För att logga in skriv wp-admin i URL:en efter ditt domännamn och klicka på Logga in. 

 

 

Skriv in det användarnamn och lösenord som du fått. 

 

Byta lösenordet eller lösenord som inte fungerar 
Har du glömt ditt lösenord eller om det inte fungerar klicka på Glömt lösenord under 
inloggningsrutan. Skriv in ditt användarnamn eller din mailadress så kommer du få ett mail med en 
länk där du kan skapa ett nytt lösenord. 
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Panel 
När du är inloggad så hamnar man i panelen som ser ut ungefär så här: 

 

Innehållet i vänstra panelen kan variera beroende på vilka tilläggsprogram (plugin) som används på 
hemsidan och lite annat. 
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Skriva en nyhet/blogginlägg 
För att skapa en nyhet eller ett nytt blogginlägg klicka på Inlägg i vänsterpanelen och sedan på 
Skapa nytt. 

Börja att fylla i de tomma textfälten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik (1) 
I rutan Ange titel här skriver du in nyhetens/inläggets rubrik. 

Undvik att använda exakt samma rubrik som du haft till någon tidigare nyhet.  

Innehåll (2) 
Själva innehållet i nyheten skriva du in i den stora textrutan. Här skriver du in text, lägger in bilder, 
skapar länkar osv. 

Förhandsgranska (3) 
Knappen Förhandsgranska ger dig chans att se hur nyheten/inlägget kommer att se ut innan det 
publiceras. 

Publiceringsalternativ (4) 
Här hittar man funktionen som gäller statusen för nyhetens/inlägget.  

Vid Status ser man vilken status som nyheten har just nu. Alternativen som finns är Utkast (inlägget 
inte har publicerats och förblir ett utkast för dig), Publicerat (inlägget har publicerats live på din 
hemsida) och Väntar på granskning (utkastet väntar på granskning av en redaktör före publicering). 
Om man vill ”avpublicera” ett inlägg så ändrar man det här genom att välja Utkast.  

1 
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Schemalägga en nyhet 
För att schemalägga ett inlägg för publicering på en framtida tid eller ett datum klickar du på 
Redigera i publiceringsområdet bredvid orden "Publicera omedelbart". Du kan också ändra datum 
för utgivning till en dag i förfluten tid. Ändra inställningarna till önskad tid och datum och klicka på 
OK. 

Kategorier 
Om din hemsida har många nyheter eller kanske olika verksamhetsgrenar kan det vara bra att 
kategorisera sina nyheter.  

Finns det redan en lämplig kategori så är det bara att välja den i listan under kategorier. För att 
skapa en ny kategori klickar man på + Lägg till ny kategori. Skriv in namnet på kategorin och sedan 
på Enter.  

Publicera nyhet 
När nyheten/inlägget är klart så måste man klicka på Publicera för att den ska dyka upp på 
hemsidan. Har du gjort en ändring i en nyhet står det istället Uppdatera på knappen.  

Innehållet (editorn) 
Att jobba med själva innehållet i nyheten/inlägget är enkelt. I rutan skriver man in sin text eller 
klistrar in oformaterad text som man kopierat. Ovanför textfönstret kan det finnas olika knappar om 
hemsidan använder olika plugin eller tillägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriker (5) 
För att göra en rubrik välj bland de format som finns i listen vid Stycke. Rubrikerna ser inte alltid ut 
exakt som de visas i editorn så förhandsgranska för att få en korrekt bild av utseendet på rubriken. 

Länkar (6) 
För att skapa en länk från en text eller bild markera texten eller bilden och klicka på länkknappen. 
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Skriv in en URL eller klistra in en kopierad länk. 

Om länken leder till en annan hemsida än den egna, klicka sedan på kugghjulet till höger. 

 

Bocka i rutan vid Öppna länk i ny flik för att ett nytt fönster ska öppnas när man klickar på länken. 

Bilder (7) 
För att lägga in en bild i nyheten/inlägget klicka på Lägg till media (7). Då öppnas ett nytt fönster 
där du ser alla bilder som redan är uppladdade till hemsidans mediabibliotek.  
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För att använda en redan uppladdad bild, markera bilden 
och klicka på Infoga i innehåll, längst ner till höger. 

Hamnar bilden fel i nyheten eller om du vill ändra storleken 
på den kan man dra och flytta den och förändra storleken 
genom att dra i hörnen. För att ändra justeringen klicka på 
bilden och välj något av alternativen som dyker upp.  

Man kan också klicka på pennan och få ytterligare 
redigeringsalternativ. 

 

Här kan man göra ytterligare ändringar och sedan klicka på Uppdatera för att det ska slå igenom. 

Övrigt 
Det finns fler editeringsalternativ. Prova dig fram tills innehållet ser ut som du tänkt det. 

Glöm inte att Publicera eller Uppdatera när du är klar. 
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Sidor 
För att administrera själva sidorna på hemsidan klickar man på fliken Sidor i vänstermenyn. 

 

För att se alla sidor som är uppsatta klicka på Alla sidor. 

Skapa ny sida 
Skapa en ny sida gör man genom att klicka på Skapa ny. 

Du får då en ny sida med en likadan editor som när man skapar ett inlägg. 

Skriv sidans rubrik/titel och fyll sidan med innehåll och publicera den när du är klar. 

Undersida - För att skapa en undersida välj vilken sida som ska vara överordnad i högerspalten, 
under Sidoattribut. 
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Redigera befintlig sida 
För att redigera en redan befintlig sida, gå till Sidor > Alla sidor. Hovra över sidornas namn och 
under den du vill redigera, välj Redigera.

 

Då öppnas sidan i redigeringsläget. Antingen är det bara att göra ändringen och uppdater eller så 
ska vi först lära oss vad SiteOrigin är. 

Lägga till sidor i menyn 
I Wordpress är det vanligast att sidorna inte automatiskt hamnar i menyn på hemsidan. Vilket gör 
att man själv lägga till sidan i menyn.  

I vänstermenyn, klicka på Utseende och Menyer.  

Välj rätt meny 
Ibland har webbsidan flera menyer som används på olika sätt. Därför måste man först välja i vilken 
meny sidan ska infogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rullgardinsmenyn vid Välj en meny att redigera: välj rätt meny och klicka på Välj. 

För att lägga till en ny sida i menyn, bocka i rätt sida till vänster (7). Ser du inte din nya sida, 
klicka på Visa alla eller på Sök och skriv in sidans rubrik. 

När du valt rätt sida klicka på Lägg till i menyn. 

Sidan hamnar längst ner i den valda menyn. För att få den på rätt ställe, ta tag i den och dra den 
till rätt ställe. Du kan också välja att göra den till en undersida genom att dra in den lite till höger 
under den överordnande webbsidan. 

När du är nöjd, klicka på Spara meny, längst till höger. Nu ligger din sida i menyn på hemsidan. 
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Göra en ny sida med SiteOrigin  
Använd gärna Page Buildern SiteOrigin när du gör en ny sida med mer innehåll än bara text.  

Ovanför det stora fönstret för innehållet klickar man på Page Builder (K).  

 

Klicka på Editera Live och börja lägga in innehåll. Från sidan kan man också lägga till en Rad, genom 
att klocka på Row (L). 

 

Sen är det bara att lägga in olika widgets, se längre fram i manualen. 

  

K 
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Spara utkast 
Under tiden du jobbar med den nya sidan kan det vara bra att spara den ibland. Välj att spara som 
ett utkast tills det är dags att publicera den. Gör det genom att klicka på Spara utkast, långt upp 
till höger på sidan. 
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I listan med alla sidor ser man att det är ett ukast eftersom det står --- Utkast efter sidans titel. 

 

Förhandsgranska 
För att se hur det kommer att se ut klickar man på Förhandsgranska när man är på sidan. 

Publicera 
När sidan är klar klickar man på Publicera. Sidan hamnar inte automatiskt i menyn så det måsta man 
göra innan man ser den i menyn. Hur du gör det hittar du här. 
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