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Inledning	  
 
Wordpress	  är	  ett	  av	  nätets	  mest	  populära	  verktyg	  för	  att	  skapa	  
bloggar	  och	  hemsidor.	  Det	  används	  på	  mängder	  av	  webbplatser,	  
många	  av	  dem	  svenska.	  	  
I	  dagsläget	  är	  det	  faktiskt	  världens	  mest	  använda	  verktyg,	  då	  över	  60	  
miljoner	  hemsidor	  har	  Wordpress	  i	  grunden.	  

WordPress	  är	  licensierat	  som	  öppen	  källkod	  (GPLv2),	  vilket	  innebär	  
att	  man	  kan	  sprida	  och	  använda	  koden	  helt	  utan	  kostnad.	  

Tanken	  med	  den	  här	  guiden	  är	  att	  ge	  dig	  en	  snabb	  men	  detaljerad	  
grundkurs	  i	  Wordpress.	  Du	  kommer	  lära	  dig	  tillräckligt	  för	  att	  bygga	  
en	  egen	  webbplats,	  uppdatera	  den	  med	  innehåll,	  hantera	  användare	  
med	  olika	  behörigheter	  och	  anpassa	  webbplatsens	  utseende	  och	  
funktioner	  med	  teman,	  insticksmoduler	  och	  widgets.	  	  

Guiden	  är	  skriven	  för	  WordPress	  version	  4.4,	  varför	  skärmdumpar	  
kan	  skilja	  sig	  från	  hur	  äldre	  eller	  nyare	  versioner	  ser	  ut.	  Förfarandet	  
har	  dock	  varit	  detsamma	  för	  alla	  senare	  utgåvor.	  
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Innan	  du	  börjar	  
	  
För	  att	  kunna	  göra	  en	  installation	  av	  Wordpress,	  så	  behöver	  du	  först	  
ett	  webbutrymme	  av	  lämplig	  sort,	  vanligtvis	  från	  ett	  webbhotell.	  
Några	  av	  de	  största	  och	  bästa	  webbhotellen	  i	  vår	  del	  av	  världen	  är	  
One.com,	  Binero.se,	  och	  Loopia.se,	  men	  alla	  hotell	  med	  "LAMP-‐
servrar"	  ska	  duga.	  
	  
Linux	  
Apache	  
MySQL	  
PHP	  
	  
Oftast	  framgår	  det	  inte	  på	  webbhotellet	  i	  klartext,	  men	  om	  det	  står	  att	  
de	  har	  Linux/Apache-‐servrar	  och	  MySQL-‐databaser	  så	  ska	  de	  i	  regel	  
fungera	  för	  ändamålet.	  
	  
När	  du	  har	  bestämt	  dig	  för	  ett	  webbhotell,	  behöver	  du	  följande	  
uppgifter	  till	  hands	  för	  att	  kunna	  installera	  Wordpress:	  
	  
FTP-‐inloggningsuppgifter	  
Består	  av	  ett	  värdnamn	  ("host")	  samt	  ett	  användarnamn	  och	  
lösenord.	  
	  
MySQL-‐databas	  inloggningsuppgifter	  
Här	  behöver	  du	  värdnamn	  (t.ex	  mysql.binero.se),	  databasnamn,	  
användarnamn	  samt	  lösenord.	  Uppges	  inte	  värdnamn	  kan	  det	  
istället	  gå	  bra	  att	  använda	  "localhost"	  som	  värd.	  
	  
Från	  vissa	  webbhotell	  som	  One.com	  får	  man	  automatiskt	  lösenord	  till	  
en	  MySQL-‐databas,	  medans	  man	  hos	  andra	  får	  skapa	  en	  databas	  
manuellt	  via	  deras	  kontrollpanel.	  	  
	  
För	  installationen	  behövs	  även	  ett	  FTP-‐program	  på	  din	  dator	  för	  att	  
överföra	  filerna	  från	  din	  dator	  till	  webbutrymmet.	  Vi	  kan	  
rekommendera	  programmet	  Filezilla,	  som	  är	  gratis	  och	  finns	  för	  både	  
Windows	  och	  Apple.	  
	  
Här	  kan	  du	  ladda	  ned	  programmet:	  www.filezilla-‐project.org	  
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Hämta	  senaste	  versionen	  av	  WordPress	  
	  
När	  du	  har	  alla	  uppgifter	  redo,	  är	  det	  dags	  att	  hämta	  hem	  filerna	  som	  
behövs	  för	  WordPress.	  
	  
Engelsk	  version:	  	  https://wordpress.org	  
	  
Svensk	  version:	  https://sv.wordpress.org	  
	  
Filen	  fås	  som	  en	  komprimerad	  mapp	  (.zip)	  på	  endast	  ca	  7-‐8	  MB.	  
	  
När	  filen	  är	  nedladdad,	  packa	  upp	  filen	  för	  att	  kunna	  använda	  alla	  
filerna	  som	  behövs	  för	  Wordpress.	  
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Installationen	  kan	  börja	  
	  
Nu	  har	  du	  allt	  du	  behöver	  för	  att	  kunna	  installera	  WordPress	  på	  ditt	  
webbutrymme.	  Det	  finns	  genvägar	  för	  installation	  som	  i	  regel	  kan	  
fungera	  bra,	  men	  inte	  alltid.	  Därför	  går	  vi	  igenom	  det	  "riktiga"	  sättet	  
genom	  att	  göra	  en	  manuell	  installation.	  
	  
Ange	  installationsuppgifter	  
	  
I	  mappen	  "WordPress"	  som	  skapats,	  så	  finns	  en	  fil	  vid	  namn	  	  
wp-‐config-‐sample.php	  som	  innehåller	  installationsuppgifter.	  Öppna	  
filen	  med	  ett	  textredigeringsprogram	  (t.ex.	  "Anteckningar").	  
	  

	  
	  
Som	  du	  kan	  se	  nedan	  så	  finns	  följande	  rader,	  där	  du	  sätter	  in	  
inloggningsuppgifterna	  för	  din	  MySQL-‐databas.	  
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För	  att	  öka	  inloggningssäkerheten	  bör	  du	  sedan	  skapa	  
"autentiseringsnycklar	  och	  salt"	  och	  spara	  dessa	  längre	  ned	  i	  filen	  
wp-‐config-‐sample.php	  
	  
Besök	  sidan	  nedan	  så	  skapas	  automatisk	  koden	  åt	  dig:	  
https://api.wordpress.org/secret-‐key/1.1/salt/	  
	  
Markera,	  kopiera	  och	  ersätt	  hela	  koden	  i	  filen	  med	  den	  nya	  koden:	  
	  
	  

	  
	  
	  
Nu	  är	  alla	  nödvändiga	  uppgifter	  ifyllda.	  Var	  noga	  med	  att	  inte	  råka	  ta	  
bort	  tecken	  som	  parenteser,	  semikolon	  etc	  av	  misstag,	  för	  om	  ett	  
enda	  viktigt	  tecken	  i	  filen	  är	  fel	  kommer	  installationen	  inte	  att	  
fungera.	  	  
	  
Spara	  filen	  med	  ändringarna	  och	  byt	  namn	  på	  den	  från	  wp-‐config-‐
sample.php	  till	  kort	  och	  gott	  "wp-‐config.php"	  
	  
Klart!	  Nu	  är	  vi	  redo	  att	  ladda	  upp	  filerna	  och	  få	  igång	  sajten.	  
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Ladda	  upp	  filerna	  till	  webbutrymmet	  
	  
Nu	  ska	  du	  ansluta	  till	  ditt	  webbutrymme	  via	  FTP.	  Då	  får	  vi	  öppna	  vårt	  
FTP-‐program	  (t.ex.	  Filezilla)	  och	  ange	  inloggningsuppgifter...	  
	  

	  
	  
Om	  "Platshanteraren"	  inte	  öppnas	  automatiskt,	  klicka	  på	  ikonen	  
längst	  upp	  till	  vänster	  i	  programmet.	  	  
	  
Börja	  med	  att	  trycka	  på	  "Ny	  plats"	  och	  skapa	  ett	  bokmärke,	  så	  slipper	  
du	  slå	  in	  uppgifterna	  varje	  gång	  du	  ska	  ansluta	  till	  ditt	  webbhotell.	  
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Ett	  FTP-‐program	  består	  av	  två	  fönster	  bredvid	  varandra.	  Det	  vänstra	  
visar	  filer	  lokalt	  på	  din	  dator	  och	  det	  högra	  filerna	  på	  webbutrymmet	  
du	  har	  anslutit	  dig	  till.	  
	  
Bläddra	  dig	  fram	  till	  de	  båda	  platserna	  du	  vill	  överföra	  mellan.	  	  
	  
Vänstra	  fönstret	  ska	  visa	  innehållet	  i	  mappen	  "wordpress"	  och	  det	  
högra	  rätt	  mapp	  på	  webbutrymmet	  (heter	  t.ex	  "public_html"),	  eller	  
om	  det	  inte	  syns	  några	  mappar	  när	  du	  ansluter	  dig	  så	  befinner	  du	  dig	  
troligen	  automatiskt	  i	  det	  vi	  kallar	  för	  "rooten".	  
	  
Markera	  alla	  filerna	  i	  mappen	  "wordpress"	  (kortkommando	  ctrl+a).	  
Högerklicka	  på	  någon	  av	  de	  markerade	  filerna	  och	  välj	  "skicka".	  
	  

	  
	  
Nu	  överförs	  filerna	  till	  ditt	  webbutrymme.	  	  
	  
När	  överföringen	  är	  klar,	  kan	  du	  avsluta	  FTP-‐programmet.	  	  
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Aktivera	  installationen	  
	  
Sista	  steget	  är	  att	  aktivera	  WordPress	  och	  skapa	  en	  första	  användare.	  
Det	  gör	  du	  direkt	  i	  webbläsaren.	  
	  
Surfa	  till	  domännamnet	  eller	  platsen	  där	  du	  laddat	  upp	  hemsidan	  
(t.ex.	  www.firstcode.se),	  så	  möts	  du	  av	  följande	  formulär...	  
	  

	  
	  
Här	  anger	  du	  namnet	  på	  din	  hemsida,	  t.ex.	  "Bengts	  Hemsida"	  
	  
Användarnamn	  och	  lösenord	  använder	  du	  sedan	  vid	  inloggning	  till	  
hemsidan,	  så	  lägg	  det	  på	  minnet!	  Försök	  att	  inte	  använda	  "admin"	  
som	  ditt	  användarnamn,	  av	  säkerhetsskäl.	  Ett	  förslag	  på	  lösenord	  är	  
angivet,	  men	  du	  kan	  ändra	  till	  ett	  enklare	  om	  du	  så	  önskar.	  	  
	  
Tryck	  på	  knappen	  "Installera	  WordPress"	  när	  du	  är	  klar.	  
	  



www.firstcode.se	   	   	   	  
	  

9	  

WordPress	  är	  installerat!	  
	  
Väntade	  du	  dig	  fler	  steg?	  Ledsen	  att	  göra	  dig	  besviken.	  För	  nu	  är	  
WordPress	  installerat	  och	  du	  kan	  logga	  in	  och	  börja	  snickra	  hemsida,	  
stoppa	  in	  bilder,	  texter	  och	  annat	  skoj	  som	  hör	  en	  hemsida	  till.	  
	  
	  

	  
	  
Adressen	  du	  besöker	  i	  din	  webbläsare	  för	  att	  logga	  in	  är	  
domännamn.se/wp-‐admin	  
	  
Ingen	  extra	  mjukvara	  behövs,	  utan	  du	  hanterar	  hädanefter	  din	  
hemsida	  direkt	  från	  en	  webbläsare.	  Det	  finns	  även	  gratis	  
smartphoneappar	  för	  både	  iPhone	  och	  Android,	  så	  att	  du	  kan	  
uppdatera	  din	  hemsida	  på	  språng.	  	  
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Det	  här	  är	  vad	  du	  möts	  av	  när	  du	  loggar	  in...	  
	  

	  
	  
Det	  kanske	  ser	  överväldigande	  ut,	  men	  du	  lär	  dig	  fort	  vad	  knapparna	  
används	  till.	  Vänstermenyn	  innehåller	  alla	  de	  viktigaste	  funktionerna.	  
	  
Inlägg	  
Om	  din	  hemsida	  har	  en	  blogg,	  så	  kallas	  publicerade	  texter	  för	  
"inlägg".	  Tekniskt	  sett	  är	  inlägg	  och	  sidor	  detsamma,	  men	  man	  har	  
valt	  att	  skilja	  på	  dem	  då	  de	  används	  på	  olika	  platser/sätt.	  
	  
Media	  
Alla	  uppladdade	  bilder,	  filmer,	  pdf:er	  osv	  kan	  du	  hantera	  här.	  
	  
Sidor	  
Här	  kan	  du	  skapa	  och	  redigera	  innehållet	  på	  alla	  hemsidans	  sidor	  
som	  är	  mer	  eller	  mindre	  statiska.	  T.ex.	  kontaktsidan.	  
	  
Kommentarer	  
Om	  du	  vill,	  kan	  du	  låta	  besökarna	  skriva	  kommentarer	  till	  dina	  sidor	  
och	  inlägg.	  En	  funktion	  som	  mest	  används	  till	  bloggar.	  
	  
Utseende	  
Det	  mesta	  med	  hemsidans	  utseende	  kan	  du	  sköta	  här.	  Teman,	  
bakgrund,	  sidhuvud,	  menyer	  och	  widgets.	  Här	  finns	  även	  en	  
"redigerare"	  där	  du	  kan	  se	  och	  redigera	  källkoden	  till	  hemsidans	  
tema.	  Ett	  tema,	  är	  en	  komplett	  designmall	  som	  finns	  att	  ladda	  ner	  och	  
installera.	  	  
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Tillägg	  
De	  flesta	  påbyggnadsfunktioner	  installeras	  i	  form	  av	  tillägg	  
("plugins").	  Det	  finns	  plugins	  för	  allt	  från	  att	  visa	  klockan	  till	  att	  
hantera	  sociala	  nätverk	  med	  tiotusentals	  användare.	  
	  
Användare	  
WordPress	  har	  flera	  olika	  användarbehörigheter.	  Man	  kan	  skapa	  
flera	  användarkonton	  så	  att	  fler	  kan	  hjälpa	  dig	  hantera	  hemsidan.	  
	  
Verktyg	  
Från	  början	  finns	  här	  inte	  så	  mycket	  användbart,	  men	  många	  plugins	  
man	  installerar	  lägger	  till	  menyval	  här	  under.	  
	  
Inställningar	  
Här	  kan	  du	  ställa	  in	  det	  mesta	  på	  din	  hemsida.	  Var	  dock	  väldigt	  
försiktig	  med	  att	  ändra	  inställningarna	  för	  URL	  (!).	  Skriver	  du	  fel	  här	  
så	  kommer	  du	  inte	  att	  kunna	  logga	  in	  på	  hemsidan,	  utan	  måste	  logga	  
in	  direkt	  till	  din	  databas	  och	  manuellt	  rätta	  till	  felet.	  
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Skapa	  och	  redigera	  en	  sida/inlägg	  
	  
När	  sajten	  är	  nyinstallerad	  finns	  en	  exempelsida	  redan	  skapad,	  som	  
du	  kan	  klicka	  på	  för	  att	  börja	  redigera.	  Du	  kan	  antingen	  byta	  titel	  på	  
den	  befintliga	  sidan,	  eller	  skapa	  en	  ny	  sida.	  
	  

	  
	  
Här	  möts	  du	  av	  en	  redigerare,	  likt	  Word.	  Det	  finns	  ett	  fält	  för	  titel,	  där	  
du	  anger	  rubrik	  och	  namn	  på	  sidan,	  samt	  ett	  större	  fält	  för	  innehållet	  
på	  sidan.	  Innehållet	  kan	  redigeras	  genom	  att	  markeras	  och	  klicka	  på	  
knappar	  i	  verktygsfältet	  för	  att	  få	  fet/kursiv/högercentrerad	  text	  och	  
så	  vidare.	  
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Som	  du	  kan	  se	  på	  föregående	  bild,	  så	  finns	  det	  till	  höger	  två	  flikar:	  
"Visuell	  /	  Text".	  Genom	  att	  klicka	  på	  dessa	  kan	  du	  bläddra	  mellan	  att	  
visa	  HTML-‐koden	  för	  innehållet	  och	  det	  visuella	  resultatet.	  När	  man	  
klipper	  och	  klistrar	  innehåll	  från	  andra	  källor	  till	  den	  visuella	  
redigeraren,	  så	  kan	  det	  ibland	  komma	  med	  konstiga	  tecken,	  
radbrytningar	  och	  annat.	  När	  man	  blir	  van	  kan	  man	  gå	  in	  direkt	  i	  
koden	  via	  fliken	  "text"	  och	  redigera	  sådant	  manuellt.	  Det	  är	  även	  ett	  
utmärkt	  sätt	  att	  lära	  sig	  grundläggande	  HTML	  på.	  
	  
Permalänk	  är	  den	  adress	  ("URL")	  som	  besökaren	  kan	  slå	  in	  i	  
webbläsarens	  adressfönster	  för	  att	  komma	  direkt	  till	  sidan.	  Denna	  
kan	  du	  ibland	  själv	  använda,	  när	  du	  skall	  skapa	  direktlänkar	  till	  en	  
specifik	  sida.	  Men	  det	  är	  inget	  krav,	  då	  WordPress	  har	  flera	  genvägar	  
för	  att	  skapa	  länkar,	  som	  vi	  ska	  gå	  igenom	  senare.	  
	  
Lägga	  in	  bilder	  på	  en	  sida	  
	  
WordPress	  har	  något	  som	  kallas	  Mediabibliotek,	  där	  man	  kan	  ladda	  
upp	  bilder	  och	  dokument	  på	  hemsidan.	  Detta	  kan	  även	  nås	  direkt	  
från	  redigeraren	  av	  en	  individuell	  sida	  eller	  inlägg.	  	  
	  
Tryck	  en	  gång	  i	  innehållet	  där	  du	  skulle	  vilja	  stoppa	  in	  en	  bild,	  så	  att	  
du	  ser	  en	  blinkande	  markör.	  

	  
Tryck	  sedan	  på	  knappen	  Lägg	  till	  media,	  
så	  öppnas	  ett	  fönster	  för	  att	  infoga	  
media.	  Du	  kan	  antingen	  välja	  en	  redan	  
uppladdad	  bild,	  eller	  lägga	  till	  en	  ny.	  
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När	  du	  markerat	  en	  av	  bilderna	  du	  vill	  ha,	  så	  visas	  avancerade	  
alternativ	  för	  bilden	  till	  höger	  i	  en	  grå	  ruta.	  	  
Om	  du	  likt	  på	  bilden	  ovan,	  inte	  ser	  alla	  alternativ,	  så	  går	  det	  att	  i	  det	  
fönstret	  scrolla	  ner	  lite	  så	  ser	  du	  allt.	  	  
	  
Där	  kan	  du	  välja	  justering	  (om	  bilden	  ska	  "flyta"	  bredvid	  texten),	  om	  
bilden	  ska	  vara	  klickbar	  med	  länk	  till	  en	  specifik	  adress,	  samt	  
storlek.	  	  
	  

	  
Bildtext,	  Titel	  osv	  är	  inget	  som	  syns	  med	  blotta	  ögat	  på	  hemsidan,	  
utan	  är	  extrainformation	  för	  bland	  annat	  sökmotorer.	  Dessa	  kan	  du	  
låta	  vara	  tomma	  om	  du	  vill.	  
	  
När	  du	  har	  gjort	  dina	  val,	  trycker	  du	  på	  "Infoga	  på	  sida"	  
	  
Är	  du	  nu	  i	  fliken	  "visuell"	  så	  ser	  du	  ungefär	  hur	  bilden	  kommer	  att	  se	  
ut	  i	  texten.	  	  	  

Storlek	  på	  bilder	  beskrivs	  i	  pixlar.	  En	  pixel	  är	  en	  färgprick	  på	  en	  
skärm	  och	  dagens	  datorskärmar	  finns	  i	  en	  uppsjö	  av	  storlekar.	  Man	  
kan	  behöva	  leka	  lite	  med	  bilder	  för	  att	  få	  in	  en	  känsla	  för	  storlekar	  
på	  webben.	  	  
En	  "sidebar"	  (list	  till	  höger	  eller	  vänster	  på	  en	  hemsida)	  är	  i	  regel	  
300px	  bred,	  och	  text/bildbredden	  på	  en	  blogg	  ca	  700-‐800	  px.	  
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Lägga	  in	  länkar	  på	  sidor	  
	  
En	  mycket	  viktig	  funktion	  på	  webbplatser,	  är	  "länkar".	  Det	  är	  text	  
eller	  bild	  som	  leder	  vidare	  till	  annat	  material	  på	  webben.	  På	  engelska	  
kallas	  de	  för	  "anchors"	  eller	  "ankare",	  vilket	  framgår	  av	  koden	  för	  en	  
länk	  i	  HTML,	  som	  ser	  ut	  som	  nedan...	  
	  

	  
	  

Nu	  har	  du	  alltså	  lärt	  dig	  din	  allra	  första	  "tagg",	  vilket	  man	  kallar	  
kodsnuttar	  i	  HTML	  för.	  De	  flesta	  taggar	  har	  en	  början	  och	  ett	  slut,	  
med	  ett	  material	  som	  det	  innesluter.	  	  
	  
1.	  Markera	  en	  bit	  av	  texten	  som	  du	  vill	  ska	  länka	  någonstans:	  
	  

	  
	  
2.	  Sedan	  trycker	  du	  på	  ikonen	  som	  liknar	  en	  kedja:	  
	  

	  
3.	  Skriv	  adress	  (URL),	  eller	  välj	  en	  av	  dina	  befintliga	  sidor	  
	  

	  

<A	  href="www.sajten.">Text	  som	  leder	  vidare</A>	  
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Glöm	  inte	  att	  publicera!	  
	  
För	  att	  ändringarna	  du	  har	  gjort	  ska	  bli	  
synliga	  för	  hemsidans	  besökare,	  så	  måste	  du	  
först	  publicera	  sidan.	  Till	  höger	  om	  
innehållet	  finns	  en	  knapp	  som	  heter	  
"Publicera".	  Har	  du	  redan	  en	  publicerad	  sida	  
som	  du	  ändrat,	  heter	  knappen	  istället	  för	  
"Uppdatera".	  
	  
Där	  kan	  du	  även	  välja	  ett	  datum	  längre	  fram	  i	  
tiden,	  så	  publiceras	  sidan	  automatiskt	  när	  
datumet	  infaller.	  
	  
Sidattribut	  berättar	  för	  sidan	  i	  vilken	  
ordning	  din	  sida	  skall	  visas	  i	  vissa	  menyer,	  
men	  det	  används	  sällan.	  De	  flesta	  av	  oss	  vill	  
skapa	  våra	  menyer	  manuellt	  istället,	  som	  vi	  
går	  igenom	  strax.	  
	  
Utvald	  bild	  används	  flitigt	  hos	  bloggar	  eller	  i	  
hemsidesteman	  där	  många	  bilder	  används.	  
Anger	  du	  en	  utvald	  bild,	  så	  blir	  det	  en	  sidhuvudsbild/ikon	  som	  syns	  i	  
samband	  med	  innehållet.	  På	  bilden	  nedan	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  
snyggt	  det	  kan	  bli,	  men	  det	  beror	  helt	  på	  vilka	  funktioner	  som	  stöds	  i	  
ditt	  tema..	  
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Installera	  teman	  ("Designmall")	  
	  
Det	  som	  gör	  dynamiska	  webbplatser	  som	  Wordpress	  så	  himla	  bra,	  är	  
att	  designen	  är	  skild	  från	  innehållet.	  Man	  kan	  enkelt	  ändra	  utseendet	  
på	  hela	  hemsidan	  utan	  att	  behöva	  göra	  något	  med	  innehållet.	  
	  
De	  filer	  som	  innehåller	  utseendet,	  kallas	  för	  "teman".	  Det	  finns	  teman	  
som	  kostar	  pengar,	  men	  över	  2000	  teman	  finns	  att	  ladda	  ner	  och	  
använda	  helt	  gratis	  från	  www.wordpress.org/themes/	  
	  
Om	  ditt	  webbhotell	  tillåter	  det,	  så	  kan	  man	  oftast	  installera	  dessa	  
teman	  direkt	  från	  Wordpress,	  vilket	  vi	  ska	  göra	  nu...	  
	  
1.	  Välj	  "Utseende	  -‐	  Teman"	  i	  vänstermenyn.	  	  
	  
Här	  kan	  du	  se	  förhandsvisning	  av	  alla	  installerade	  teman.	  Vill	  du	  
använda	  ett	  av	  de	  teman	  som	  redan	  är	  installerade,	  så	  för	  du	  musen	  
över	  det	  och	  klickar	  på	  "aktivera".	  	  
	  
2.	  Klicka	  på	  "Lägg	  till	  nytt"	  
	  

	  
Här	  kan	  du	  söka	  efter	  nya	  teman	  att	  använda.	  De	  som	  visas	  är	  exakt	  
desamma	  som	  på	  WordPress	  hemsida.	  
	  
När	  du	  har	  hittat	  ett	  som	  kan	  passa	  dig,	  så	  för	  du	  musen	  över	  det	  och	  
trycker	  på	  knappen	  "Installera".	  Nu	  laddas	  alla	  filerna	  ned	  från	  
Wordpress.org	  till	  ditt	  eget	  webbutrymme.	  
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3.	  Aktivera	  ditt	  nya	  tema	  
	  
Temat/designen	  är	  dock	  ännu	  inte	  synligt	  på	  din	  hemsida.	  Först	  när	  
du	  har	  aktiverat	  det,	  så	  får	  din	  hemsida	  ett	  nytt	  utseende.	  
	  

	  
	  
Bli	  inte	  förvånad	  om	  hemsidan	  inte	  alls	  ser	  ut	  som	  på	  
förhandsvisningen!	  Varje	  tema	  har	  i	  regel	  helt	  unika	  inställningar	  som	  
måste	  göras	  för	  att	  få	  det	  hela	  att	  se	  ut	  som	  du	  vill.	  Har	  du	  ingen	  text	  
eller	  bild	  inlagd	  så	  får	  den	  inte	  heller	  lika	  elegant	  utseende	  som	  du	  
kanske	  förväntar	  dig.	  	  
Vissa	  teman	  fungerar	  bättre	  än	  andra,	  så	  i	  början	  kan	  det	  vara	  
enklare	  att	  testa	  sig	  fram	  bland	  olika	  teman	  istället	  för	  att	  slänga	  sig	  
in	  och	  börja	  ändra	  inställningar.	  
	  
Förhandsvisning	  vs	  verkligt	  resultat:	  

	  

	  
	  

Överkurs:	  Om	  du	  vill	  installera	  ett	  tema	  manuellt,	  ladda	  ned	  det	  
och	  packa	  upp	  filen.	  Ladda	  sedan	  upp	  hela	  mappen	  via	  FTP	  till	  ditt	  
webbutrymme	  och	  lägg	  den	  i	  "/wp-‐content/themes/".	  Logga	  
därefter	  in	  i	  WP	  och	  aktivera	  temat.	  
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Installera	  plugins	  ("insticksmoduler")	  
	  
De	  grundläggande	  funktionerna	  i	  WordPress	  är	  relativt	  få	  till	  antalet.	  
Vill	  man	  ha	  utökad	  funktionalitet	  så	  använder	  man	  sig	  av	  "Plugins",	  
vilket	  är	  påbyggnadsfunktioner	  som	  installeras	  på	  samma	  sätt	  som	  
teman	  och	  ger	  WordPress	  nästintill	  oändliga	  möjligheter...	  
	  
I	  skrivandets	  stund	  finns	  det	  42260	  stycken	  gratis	  tillägg	  hos	  
WordPress,	  men	  inte	  alla	  av	  dessa	  fungerar	  till	  just	  din	  utgåva	  av	  
Wordpress.	  Istället	  för	  att	  visa	  hur	  installationen	  går	  till	  (som	  är	  
densamma	  som	  för	  teman),	  så	  ska	  vi	  lära	  oss	  hur	  man	  urskiljer	  
lämpliga	  tillägg	  för	  just	  din	  hemsida.	  
	  
1.	  Bestäm	  funktionen	  du	  behöver	  
	  
En	  vanlig	  funktion	  på	  en	  hemsida,	  är	  ett	  kontaktformulär	  att	  ha	  på	  sin	  
kontaktsida.	  Via	  formuläret	  kan	  besökaren	  skicka	  dig	  ett	  e-‐post	  
direkt	  från	  sidan,	  utan	  att	  logga	  in	  på	  sitt	  e-‐postprogram.	  Därför	  tar	  vi	  
detta	  som	  ett	  exempel.	  	  
	  
2.	  Sök	  bland	  tillgängliga	  tillägg	  
	  
Besök	  www.wordpress.org/plugins/	  och	  sök	  (på	  engelska)	  efter	  
funktionen	  du	  söker,	  i	  vårt	  fall	  "simple	  contact	  form".	  
	  

	  
	  
Nu	  får	  du	  en	  lista	  över	  matchande	  tillägg.	  Som	  du	  kan	  se	  så	  finns	  det	  
ofta	  hundratals	  olika	  att	  välja	  på,	  men	  vi	  behöver	  bara	  ett.	  
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Varje	  plugin	  har	  en	  kort	  
presentation,	  betyg	  samt	  
lite	  annan	  information.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Det	  mest	  relevanta	  är	  vilken	  version	  av	  WordPress	  som	  tillägget	  är	  
kompatibelt	  med.	  Detta	  är	  dock	  ingen	  lag,	  utan	  oftast	  fungerar	  det	  
utmärkt	  även	  med	  nyare	  WP-‐utgåvor.	  	  Plugins	  som	  endast	  är	  
kompatibla	  upp	  till	  version	  2.x.x	  är	  dock	  väldigt	  sällan	  
funktionsdugliga	  idag.	  
	  
De	  plugins	  som	  har	  väldigt	  många	  "active	  installs"	  är	  ofta	  ett	  bra	  
alternativ,	  men	  eftersom	  de	  har	  blivit	  så	  populära	  så	  har	  utvecklarna	  
ofta	  kommit	  på	  att	  det	  finns	  pengar	  att	  tjäna.	  Därför	  är	  risken	  stor	  att	  
dessa	  innehåller	  mycket	  reklam	  och	  uppmaningar	  om	  att	  uppgradera	  
till	  en	  bättre	  "pro"-‐version,	  som	  då	  kostar	  pengar.	  
	  
Trycker	  du	  på	  ett	  plugin,	  så	  ser	  du	  flikar	  med	  mer	  information	  om	  
hur	  tillägget	  fungerar,	  ser	  ut	  samt	  skall	  installeras.	  
	  

	  
	  
När	  du	  har	  hittat	  ett	  tillägg	  som	  du	  tror	  skulle	  passa,	  loggar	  du	  in	  i	  
WordPress	  på	  din	  hemsida	  och	  installerar	  det	  under	  menyvalet	  
"Tillägg".	  Sök	  ordagrant	  efter	  namnet	  "Very	  Simple	  Contact	  Form"	  så	  
hittar	  du	  rätt.	  	  
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Använda	  "shortcodes"	  för	  att	  placera	  innehåll	  
	  
En	  vanlig	  funktion	  hos	  vissa	  plugins	  ,	  är	  det	  som	  kallas	  "shortcodes".	  
Vårt	  nyinstallerade	  tillägg	  för	  ett	  kontaktformulär	  vet	  exempelvis	  
inte	  vart	  formuläret	  ska	  placeras	  någonstans	  på	  din	  hemsida.	  	  
Därför	  använder	  vi	  oss	  av	  en	  shortcode	  som	  anger	  vart	  i	  innehållet	  
(eller	  koden)	  som	  den	  nya	  funktionen	  ska	  visas.	  
	  

Skapa	  en	  ny	  sida	  som	  heter	  
"kontakt".	  Skriv	  lite	  information	  och	  
dina	  kontaktuppgifter.	  Längst	  ned	  på	  
sidan,	  klistrar	  du	  in	  koden	  [contact]	  
och	  publicerar	  sidan.	  
	  
[contact]	  är	  den	  shortcode	  som	  detta	  
plugin	  använder	  för	  att	  placera	  sitt	  
innehåll.	  

	  
Shortcodes	  är	  unika	  för	  varje	  plugin	  som	  använder	  dem.	  För	  information	  om	  
hur	  de	  lyder	  och	  används,	  så	  hänvisar	  jag	  till	  informationssidan	  för	  
respektive	  plugin.	  	  
	  
Om	  allt	  stämmer,	  ska	  din	  kontaktsida	  nu	  har	  fått	  ett	  kontaktformulär.	  
	  
De	  mejl	  som	  skickas	  via	  formuläret,	  landar	  hos	  den	  e-‐postadress	  som	  
är	  angiven	  som	  administratör	  under	  menyvalet	  "inställningar	  -‐	  
allmänt".	  
	  
Den	  observante	  har	  kanske	  märkt	  att	  rubrikerna	  i	  formuläret	  är	  på	  
engelska	  och	  inte	  svenska.	  Tillägget	  i	  fråga	  har	  inget	  menyval	  för	  att	  
ändra	  detta,	  så	  har	  du	  andra	  önskemål	  får	  du	  antingen...	  
	  
1.	  Avinstallera	  ditt	  plugin	  och	  försöka	  på	  nytt	  med	  ett	  annat	  
2.	  Installera	  ytterligare	  ett	  plugin	  som	  gör	  sajten	  flerspråkig	  
3.	  Gå	  in	  på	  "tillägg	  -‐	  redigerare"	  och	  ändra	  direkt	  i	  källkoden	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



www.firstcode.se	   	   	   	  
	  

22	  

Lathund	  HTML	  
	  
<strong>Fetmarkerad	  text</strong>	  
	  
<em>Kursiv	  text</em>	  
	  
<br>	  eller	  <br/>	  	  Radbrytning.	  	  
Kan	  i	  sidredigeraren	  ersättas	  med	  &nbsp;	  för	  extra	  radbrytningar	  
eller	  blanksteg.	  Se	  till	  att	  du	  är	  i	  fliken	  "text"	  när	  du	  skriver	  detta.	  
	  
<span>Stycke</span>	  
	  
<p>	  eller	  <p/>	  Nytt	  stycke,	  vilket	  ger	  dubbel	  radbrytning.	  Kan	  ibland	  
även	  användas	  på	  samma	  sätt	  som	  <span>	  och	  innesluta	  ett	  stycke:	  
<p>Ett	  eget	  stycke</p><p>nästa	  stycke</p>	  
	  
<div>Text/innehållsruta</div>	  	  	  	  Observera(!)	  att	  du	  måste	  ha	  lika	  
många	  begynnande	  som	  avslutande	  taggar	  av	  dessa,	  annars	  kan	  det	  
bråka	  med	  temats	  layout.	  Testa	  att	  lägga	  in	  en	  extra	  "</div>"	  eller	  två	  
på	  en	  sida	  så	  får	  du	  se	  hur	  konstigt	  det	  kan	  bli...	  
	  
<a	  href="http://www.doman.se">Länktext</a>	  
	  
<img	  src="http://www.doman.se/bild.jpg">	  
	  
<h1>Stor	  rubrik</h1>	  
<h2>Mellan	  rubrik</h2>	  
<h3>Mindre	  rubrik</h3>	  
<h4>Minst	  rubrik</h4>	  
	  
Dessa	  kallas	  för	  "taggar".	  De	  kan	  skrivas	  både	  med	  stora	  eller	  små	  
bokstäver,	  dvs	  <div>	  eller	  <DIV>	  fungerar	  lika	  väl,	  men	  praxis	  är	  att	  
använda	  små	  tecken.	  	  
	  
Värden	  inuti	  en	  tagg	  kallas	  för	  "attribut",	  exempel:	  	  
href	  (länkadress),	  src	  (bildadress),	  alt	  /	  title	  (hjälptext),	  style	  (CSS)	  
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Lathund	  CSS	  
	  
Inuti	  en	  tagg	  kan	  man	  lägga	  till	  CSS	  ("Stylesheet"	  eller	  "Stilmall")	  med	  
hjälp	  av	  attributet	  "style"	  enligt	  följande:	  
	  
<div	  style="color:	  #ccc;	  text-‐align:center;">	  textruta	  </div>	  
	  
CSS-‐taggar	  -‐	  Fler	  hittar	  du	  på	  http://www.w3schools.com/cssref/	  
	  
color:	  #ccc;	  	  	   	   Textfärg	  
background:	  #ccc	  	  	   Bakgrundsfärg	  
width:	  200px;	   	   Bredd	  på	  bild	  eller	  div	  
height:	  auto;	   	   Höjd	  på	  element	  
font-‐size:	  14px;	  	   	   Teckenstorlek	  
font-‐family:	  Verdana;	  	  	  	  	  	  Teckensnitt	  
float:	  left;	  	   	   	   Vänster-‐	  eller	  högerjustera	  en	  bild/div	  
border:	  5px	  solid	  #ccc;	  	  	  Ram	  runt	  bild	  eller	  div	  
text-‐align:	  center;	  	   Centrera	  innehållet	  i	  en	  div	  
margin:	  5px	  0	  0	  10px;	   Marginal:	  top	  right	  bottom	  left	  
padding:	  0	  0	  0	  5px;	   Inre	  ram:	  top	  right	  bottom	  left	  
box-‐shadow:	  2px	  2px	  5px	  #ccc;	   Skugga	  bakom	  bild	  eller	  div	  
	  
Färger	  anges	  i	  HTML	  eller	  CSS	  med	  hexadecimala	  tecken.	  Dessa	  består	  
av	  3	  eller	  6	  tecken:	  	  #000	  eller	  #000000	  (svart)	  
http://www.colorpicker.com	  	  
	  
Sist	  kommer	  en	  CSS-‐inställning	  för	  bakgrundsbild	  som	  sträcks	  ut	  
eller	  trycks	  ihop	  för	  att	  täcka	  bakgrunden	  1	  gång	  utan	  upprepning,	  
vilket	  kräver	  tre	  olika	  CSS-‐attribut	  i	  följd:	  
	  
background-‐image:	  url('http://www.doman.se/bild.jpg');	  
background-‐repeat:	  no-‐repeat;	  
background-‐size:	  cover;	  	  	  	  
	  
	  


