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Palmstierna	  Wordpressguide	  
Hej!	  Vad	  kul	  att	  du	  vill	  hjälpa	  till	  med	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com.	  Det	  första	  du	  behöver	  
göra	  är	  att	  bestämma	  vad	  du	  vill	  göra.	  Allt	  som	  är	  på	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida	  handlar	  naturligtvis	  om	  släkten	  Palmstierna.	  	  

Det	  här	  kan	  du	  göra:	  

• Redigera	  artiklar	  om	  din	  släktgren	  (Fliken	  ”Vår	  historia”)	  

• Lägga	  upp	  nya	  artiklar	  och	  fotografier	  om	  din	  släktgren	  (Fliken	  ”Vår	  historia”)	  

• Skriva	  artiklar	  om	  exempelvis	  släktgårdar	  (Fliken	  ”Vår	  historia”)	  

• Redigera	  information	  om	  vårt	  adelsbrev,	  släktvapen	  och	  valspråk	  (Flikarna	  ”Adelsbrev”,	  ”Vapensköld”	  och	  ”Valspråk”)	  

• Lägga	  upp	  artiklar	  som	  relaterar	  till	  vår	  släkthistoria	  (Fliken	  ”Vår	  historia”)	  	  

• Du	  kan	  också	  lägga	  upp	  posts	  på	  evenemang	  som	  du	  tycker	  vore	  roligt	  om	  släktingar	  kom	  på	  

• Helt	  nytt	  förslag	  på	  något	  du	  tycker	  saknas	  

Bestäm	  vad	  du	  vill	  bidra	  med	  och	  när	  du	  har	  gjort	  det,	  maila	  palmstiernska@gmail.com	  med	  dina	  idéer.	  

	  

	   	  



2	  
W

Wordpressguide	  -‐	  Palmstiernska	  Släktföreningen	  
	  

Innehåll	  
SKAPA	  WORDPRESS-‐KONTO	   3	  
SKAPA	  KONTO	  MED	  BLOGG	   3	  
SKAPA	  KONTO	  UTAN	  BLOGG	   3	  
BLI	  ADMINISTRATÖR	   4	  
HITTA	  PÅ	  WORDPRESS	   5	  
TOPP-‐MENYN	   5	  
LÄSARE	  (ENG.	  READER)	   6	  
WEBBPLATS	  (ENG.	  SITE)	   7	  
MIN	  WEBBPLATS	  (ENG.	  MY	  SITE)	   8	  
ADMIN-‐PANEL	   10	  
ANVÄNDARE	  (ENG.	  USERS)	   11	  
NY	  ANVÄNDARE	   11	  
SE	  ALLA	  ANVÄNDARE	   11	  
BLOGGINLÄGG	  (ENG.	  BLOG	  POST)	  OCH	  SIDOR	  (ENG.	  PAGES)	   12	  
EXEMPEL	   12	  
BLOGGINLÄGG	  (ENG.	  BLOG	  POST)	   12	  
SIDOR	  (ENG.	  PAGES)	   12	  
LÖSENORDSSKYDDA	   13	  
REDIGERA	   13	  
LITEN	  ORDLISTA	   14	  
	  

	   	  



Wordpressguide	  -‐	  Palmstiernska	  Släktföreningen	   3	  
	  

Skapa	  Wordpress-‐konto	  
Det	  första	  du	  behöver	  göra	  är	  att	  skapa	  ett	  Wordpress-‐konto.	  Du	  kan	  skapa	  ett	  Wordpress-‐konto	  
med	  egen	  tillhörande	  blogg	  eller	  Wordpress-‐konto	  med	  endast	  användarnamn	  (om	  du	  bara	  vill	  
kunna	  redigera	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida).	  

Skapa	  konto	  med	  blogg	  
För	  att	  skapa	  Wordpress-‐konto	  med	  blogg,	  följ	  denna	  länk	  https://wordpress.com/start/themes/sv	  
(Vänligen	  observera	  att	  vi	  inte	  kommer	  gå	  igenom	  hur	  du	  skapar	  din	  egen	  blogg	  här	  eftersom	  denna	  
guide	  handlar	  om	  att	  bli	  administratör	  för	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida).	  

Skapa	  konto	  utan	  blogg	  
För	  att	  skapa	  Wordpress-‐konto	  med	  endast	  användarnamn,	  följ	  denna	  länk	  
https://wordpress.com/start/account/user/sv.	  (Se	  bild	  1)	  

Du	  kommer	  få	  ett	  e-‐postmeddelande	  där	  du	  ombeds	  bekräfta	  ditt	  konto.	  Klicka	  på	  ”Confirm	  Email	  
address”	  för	  att	  aktivera	  ditt	  konto.	  	  (Se	  bild	  2)	  

Du	  kommer	  nu	  skickas	  till	  inloggningssidan	  där	  du	  loggar	  in	  med	  ditt	  användarnamn	  (din	  e-‐
postadress)	  och	  det	  lösenord	  du	  har	  valt.	  (Se	  bild	  3)	  
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Bli	  Administratör	  
Börja	  med	  att	  skriva	  ett	  mail	  till	  
palmstiernska@gmail.com	  där	  du	  skriver	  att	  du	  vill	  
bli	  administratör	  för	  hemsidan	  (det	  innebär	  att	  du	  får	  
rätt	  att	  skriva	  inlägg	  och	  lägga	  upp	  sidor	  och	  artiklar	  
med	  mycket	  mer).	  	  Du	  kommer	  nu	  att	  få	  ett	  mail	  som	  
ser	  ut	  såhär:	  

	  

Klicka	  på	  ”Acceptera	  inbjudan”.	  Nu	  är	  du	  
administratör	  för	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  
hemsida.	  	  
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Hitta	  på	  Wordpress	  
Wordpress-‐menyerna	  kan	  te	  sig	  lite	  luriga	  för	  en	  nybörjare.	  Det	  kan	  se	  olika	  ut	  när	  du	  loggar	  in	  på	  ditt	  Wordpress-‐konto.	  Det	  finns	  4	  olika	  ”startsidor”:	  

• Webbplats:	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com	  

• Admin-‐panel:	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com/wp-‐admin/	  	  

• Min	  webbplats:	  http://wordpress.com/stats/insights/palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com	  

• Läsare:	  http://wordpress.com	  	  

Topp-‐menyn	  
Oavsett	  i	  vilket	  läge	  du	  befinner	  dig,	  kommer	  du	  alltid	  se	  topp-‐menyn	  som	  antingen	  är	  svart	  (Site	  och	  Dashboard):	  

	  

	  eller	  blå	  (My	  Site	  och	  Reader).	  

	  

Längst	  till	  vänster	  ser	  du	  meny-‐valen	  ”My	  site”	  och	  ”Reader”.	  	  

Ikonerna	  längst	  till	  vänster	  är	  snabbvalsknappar.	  Ikonen	   trycker	  du	  på	  om	  du	  skapa	  ett	  nytt	  inlägg.	  Om	  du	  trycker	  på	   	  visas	  ditt	  Wordpress-‐konto.	  

Trycker	  du	  på	   	  visas	  notifieringar	  som	  ”likes”.	  	  
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Läsare	  (Eng.	  Reader)	  
I	  Läsare	  kan	  du	  se	  bloggar	  du	  har	  valt	  att	  följa:	  

	  

	   	  



Wordpressguide	  -‐	  Palmstiernska	  Släktföreningen	   7	  
	  

Webbplats	  (Eng.	  Site)	  
I	  Webbplats	  ser	  du	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida	  och	  du	  kan	  klicka	  runt	  precis	  som	  en	  vanlig	  besökare,	  med	  skillnaden	  att	  du	  nu	  är	  inloggad	  som	  
administratör:	  

	  



8	  
W

Wordpressguide	  -‐	  Palmstiernska	  Släktföreningen	  
	  

Min	  Webbplats	  (Eng.	  My	  Site)	  
I	  Min	  webbplats	  kan	  du	  dels	  se	  statistik	  över	  till	  exempel	  hur	  många	  besökare	  webbplatsen	  har,	  vilka	  länder	  besökare	  kommer	  från	  och	  vilka	  sidor	  och	  
inlägg	  som	  är	  mest	  populära.	  	  
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Som	  du	  ser	  i	  föregående	  bild	  och	  till	  höger	  finns	  en	  sidomeny	  på	  Min	  Webbplats.	  	  

• Visa	  webbplats	  (Eng.	  View	  Site)	  –	  Tryck	  på	  Visa	  webbplats	  så	  skickas	  du	  till	  Webbplats	  

• Statistik	  (Eng.	  Stats)	  –	  Tryck	  på	  Statistik	  för	  att	  se	  statistik	  över	  besökare	  

• Paket	  (Eng.	  Plan)	  –	  Tryck	  på	  Paket	  för	  att	  välja	  typ	  av	  abonnemang	  (standard	  är	  gratis)	  

• Publicera	  (Eng.	  Publish)	  

o Blogginlägg	  (Eng.	  Blog	  Posts)	  –	  Tryck	  på	  Lägg	  till	  för	  att	  skapa	  nytt	  blogginlägg	  

o Sidor	  (Eng.	  Pages)	  –	  Tryck	  på	  Lägg	  till	  för	  att	  skapa	  ny	  sida	  

• Anpassa	  (Eng.	  Personalize)	  

o Teman	  (Eng.	  Themes)	  –	  Tryck	  på	  Anpassa	  för	  att	  byta	  utseende	  på	  Palmstiernska	  

Släktföreningens	  hemsida	  

o Menyer	  (Eng.	  Menus)	  –	  Tryck	  på	  Menyer	  för	  att	  redigera	  hur	  menyn	  ska	  se	  ut	  på	  

Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida	  

• Konfigurera	  (eng.	  Configure)	  

o Delning	  (Eng.	  Sharing)	  –	  Tryck	  på	  Delning	  för	  att	  välja	  att	  dela	  Palmstiernska	  

Släktföreningens	  hemsida	  på	  sociala	  medier	  som	  Facebook,	  Twitter	  och	  Linkedin	  

o Användare	  (Eng.	  Users)	  –	  Tryck	  på	  Användare	  så	  skickas	  du	  till	  Användare	  under	  

Admin-‐panelen	  där	  du	  kan	  se	  vilka	  som	  har	  administratörsrättigheter	  på	  Palmstiernska	  

Släktföreningens	  hemsida	  
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Admin-‐panel	  
I	  Admin-‐panel	  kan	  du	  göra	  i	  princip	  samma	  saker	  som	  Min	  Webbplats,	  men	  den	  ser	  lite	  annorlunda	  ut.	  
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Användare	  (Eng.	  Users)	  
Det	  finns	  två	  typer	  av	  användare,	  Administratörer	  (Eng.	  Admin)	  och	  Följare	  
(Eng.	  Follower).	  Administratörer	  kan	  göra	  ändringar	  på	  bloggen	  och	  Följare	  
får	  uppdateringar	  om	  nya	  inlägg	  skickade	  till	  sin	  e-‐postadress.	  För	  att	  se	  alla	  
användare	  eller	  lägga	  till	  nya	  användare,	  gå	  till	  Användare	  –	  Invite	  New.	  	  

Ny	  användare	  
Under	  Usernames	  or	  Email	  Addresses	  skriver	  du	  in	  användarens	  e-‐postadress.	  
Under	  Roll	  väljer	  du	  Administratör	  eller	  Följare.	  Skriv	  ett	  meddelande	  och	  
tryck	  Send	  invitation.	  

	  

Se	  alla	  användare	  
För	  att	  se	  alla	  användare	  scrolla	  ned	  på	  sidan.	  Du	  ser	  nu	  en	  tabell	  med	  alla	  
användare.	  Under	  Åtgärder	  kan	  du	  se	  om	  användaren	  har	  accepterad	  sin	  
inbjudan	  eller	  inte	  och	  du	  kan	  radera	  användare.	  Du	  kan	  även	  klicka	  Resend	  
för	  att	  skicka	  en	  inbjudan	  igen	  till	  en	  användare.	  	  
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Blogginlägg	  (eng.	  Blog	  post)	  och	  Sidor	  (Eng.	  Pages)	  
Blogginlägg	  syns	  på	  startsidan	  på	  Palmstiernska	  Släktföreningens	  hemsida.	  När	  du	  skriver	  ett	  nytt	  blogginlägg	  skickas	  det	  ut	  till	  alla	  användares	  e-‐
postadresser.	  Sidor	  är	  statiska	  sidor	  och	  tillgängliga	  via	  menyn.	  

Exempel	  
• Detta	  är	  ett	  blogginlägg	  -‐	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com/2015/09/18/varmt-‐valkomna-‐till-‐det-‐palmstiernska-‐kaffekalaset-‐

2015/	  

• Detta	  är	  en	  sida	  -‐	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com/valsprak/	  

Blogginlägg	  (eng.	  Blog	  post)	  

För	  att	  skapa	  nytt	  blogginlägg	  tryck	  på	  ikonen	   .	  Det	  
kommer	  se	  ut	  som	  till	  höger:	  

Ange	  en	  titel,	  skriv	  ditt	  blogginlägg,	  lägg	  till	  media	  som	  
bilder	  och	  tryck	  Förhandsgranska	  för	  att	  se	  hur	  
blogginlägget	  kommer	  se	  ut.	  Förhandsgranskning	  öppnas	  i	  
nytt	  fönster.	  

Du	  kan	  välja	  att	  Spara	  utkast	  om	  du	  vill	  att	  andra	  ska	  
kommentera	  innan	  du	  publicerar,	  eller	  så	  kan	  du	  välja	  
Publicera.	  Ditt	  blogginlägg	  publiceras	  då	  och	  e-‐
postmeddelande	  om	  nytt	  blogginlägg	  skickas	  ut	  till	  alla	  
användare.	  

Sidor	  (eng.	  Pages)	  
För	  att	  skapa	  ny	  sida,	  tryck	  på	  Sidor	  –	  Lägg	  till.	  	  Det	  ser	  ut	  precis	  som	  blogginlägg	  med	  en	  skillnad.	  I	  menyn	  till	  vänster	  finns	  ett	  menyval	  som	  heter	  
Sidinställningar.	  Här	  anger	  du	  var	  din	  nya	  sida	  ska	  ligga.	  Om	  den	  ska	  ligga	  till	  exempel	  under	  Vår	  historia	  som	  Modersida.	  	  
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Redigera	  sidor	  

Lösenordsskydda	  
I	  Admin-‐panelen	  under	  Sidor	  kan	  du	  se	  vilka	  sidor	  som	  är	  
lösenordsskyddade.	  	  

För	  att	  se	  lösenordet	  håll	  musen	  över	  sidan	  så	  ser	  du	  följande	  val:	  
Redigera,	  Snabbredigera,	  Papperskorg,	  Visa.	  	  

Välj	  Snabbredigera.	  Under	  Lösenord	  kan	  du	  byta	  lösenord.	  För	  att	  spara,	  
tryck	  Uppdatera.	  

Redigera	  
Välj	  sidan	  du	  vill	  redigera	  och	  tryck	  redigera.	  Gör	  ändringar	  och	  tryck	  
sedan	  Uppdatera.	  Din	  a	  ändringar	  publiceras	  nu.	  
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Liten	  Ordlista	  
Svenska	   Engelska	   Förklaring	  

Wordpress	   	   Wordpress	  är	  blogg-‐	  och	  innehållshanteringssystem.	  Wordpress.org	  är	  betaltjänsten	  och	  Wordpress.com	  är	  gratis.	  

Webbplats	   Site	   Själva	  webbplatsen	  där	  du	  ser	  allt	  som	  det	  ser	  ut	  för	  en	  vanlig	  besökare.
	   	   Åtkomlig	  via	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com.	  

Admin-‐panel	   Dashboard	   Administratörspanelen	  där	  du	  kan	  se	  alla	  sidor,	  blogginlägg,	  användare	  och	  mycket	  mer.	  
	   	   Åtkomlig	  via	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com/wp-‐admin/.	  

Min	  webbplats	   My	  Site	   Liknar	  Admin-‐panel,	  men	  med	  begränsade	  val	  som	  skapa	  nya	  sida	  etc.	  Här	  ser	  du	  även	  statistik	  över	  besökare.	  
	   	   Åtkomlig	  via	  http://wordpress.com/stats/insights/palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com.	  

Läsare	   Reader	   Här	  följer	  du	  bloggar	  och	  får	  uppdateringar	  om	  bloggar	  du	  prenumererar	  på.	  
	   	   Åtkomlig	  via	  http://wordpress.com.	  

Blogginlägg	   Blog	  posts	   Blogginlägg	  publiceras	  på	  startsidan	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com	  	  	  

Sidor	   Pages	   Sidor	  är	  statiska	  sidor	  på	  webbplatsen	  som	  är	  åtkomliga	  via	  menyn	  

Administratör	   Administrator	   Administratörer	  får	  redigera	  http://palmstiernskaslaktforeningen.wordpress.com	  	  	  

Följare	   Follower	   Följare	  prenumererar	  på	  nya	  blogginlägg	  

	  

	  

	  

	  

	  


