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1. Hur man loggar in på sin webbsida
Det här kapitlet förklarar hur du loggar in på din webbsida.
1.1 Öppna webbläsaren och skriv in din webbadress i adressfältet. Efter din
webbadress skriver du /wp-admin

1.2 Nu har du kommit till inloggning-sidan.
Skriv in ditt användarnamn och lösenord och välj sedan Log in.

1.3 Du är nu inloggad på din Wordpress sida.
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2. Såhär fungerar din webbsida
Det här kapitlet beskriver hur du använder Visual Composer och även vart du
hittar det på din sida.
2.1 Välj Sidor och sen Alla Sidor i panelen till höger.

2.2 För att redigera Startsidan letar du upp Startsida som ﬁnns i listan.

2.3 Håll musen över Startsida och välj Redigera.
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2.4 Visual Composer är ett verktyg som vi på Adwise Media arbetar med, det är en
page builder som gör att man kan redigera sidan på ett mer enkelt och visuellt sätt.

2.5 Visual Composer bygger upp din sida genom rader och kolumner. I en rad kan det
ﬁnnas en eller ﬂera kolumner. Det kan ﬁnnas innehåll i både rader och kolumner.
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2.6 En webbsida innehåller en struktur som visas nedan. De röda linjerna visar vilken
sektion som tillhör vilken del på webbsidan.
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3. Hur man redigerar text
Det här kapitlet förklarar hur man redigerar text i Visual Composer.
3.1 Leta upp den text du vill redigera. Håll musen över texten och en grön box
kommer att visas, välj pennan i den gröna boxen.

3.2 Nu kan du redigera texten i Text Block Settings. Ta bort den text du inte vill ha och
skriv den text som du vill ska visas på din sida.
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3.3 Välj sedan Save Changes.

3.4 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

Sammanfattning Kapitel 3:
När du redigerar text på sidan fungerar det alltid på samma sätt som beskrivs i detta
kapitel. Håll musen över den textsektion som du vill redigera och en grön box
kommer visas, välj pennan i den gröna boxen. Text Block Settings dyker upp. Ta bort
den text du ej vill ha och skriv den du vill ska synas på sidan. Välj Save Changes och
sedan Uppdatera.
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4. Hur man länkar text i kontaktinformationen
Det här kapitlet förklarar hur man länkar text till telefonnummer och e-post.
Länken gör att när man klickar på telefonnumret så ringer det upp och när man
klickar på e-posten så öppnas det standardiserade mejlprogrammet med den valda
e-postadressen ifylld.
4.1 Hitta kontaktinformationen där telefonnummer och e-mail står. Håll musen över
texten och en grön box kommer visas, välj pennan i den gröna boxen.

4.2 Nu kan du redigera texten i Text Block Settings. För att redigera telefonnumret så
klickar du på numret. Då kommer en ruta upp.
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4.3 Välj pennan i den gråa rutan.

4.4 Nu kan du ändra telefonnumret och även telefonnumrets länk (länken är den
som gör att man kan klicka på numret så det ringer upp direkt).
• I URL-rutan skriver du tel: och sedan ditt telefonnummer utan några mellanrum.
Exempelvis tel:0123456789
• I Länktext-rutan skriver du ditt telefonnummer så som du vill att det ska synas på
sidan. Exempelvis 0123-45 67 89
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4.5 Sedan väljer du Uppdatera.

4.6 Välj sedan Save Changes.
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4.7 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

4.8 Hitta kontaktinformationen där telefonnummer och e-post står. Håll musen över
texten och en grön box kommer visas, välj pennan i den gröna boxen.
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4.9 Klicka på e-post texten. Då kommer en ruta upp. Välj pennan i den gråa boxen.

4.10 Nu kan du ändra e-posten och även e-postens länk (länken är den som gör att
när man klickar på texten så kommer man direkt till det standardiserade mejlprogrammet).
• I URL-rutan skriver du mailto: och sedan din e-postadress. Exempelvis
mailto:info@varnamogrusmaskiner.se
• I Länktext-rutan skriver du din e-postadress så som du vill att det ska synas på
sidan. Exempelvis info@varnamogrusmaskiner.se
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4.11 Sedan väljer du Uppdatera.

4.12 Välj Save Changes.
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4.13 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

Sammanfattning Kapitel 4:
Leta upp sektionen där din kontaktinformation står. Håll musen över den textsektion
som du vill redigera och en grön box kommer visas, välj pennan i den gröna boxen.
Text Block Settings dyker upp. Klicka på den text du vill redigera. Då kommer en ruta
upp. Välj pennan i den gråa boxen. Nu kan du ändra texten och även textens länk. Fyll
i URL-rutan och Länktext-rutan. Välj Uppdatera, sedan Save Changes och sedan
Uppdatera.
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5. Hur man byter bilder
Det här kapitlet förklarar hur du byter bilder på sidan. Bildsektionerna kan ha olika
namn som Single Image, Justiﬁed Image Grid och TS Image Gallery. I detta kapitel
har vi valt att visa Single Image-sektionen men att byta bilder fungerar likadant på
alla bildsektioner.
5.1 Leta upp sektionen där det står Single Image.

5.2 Håll musen över Single Image och en grön box kommer visas, välj pennan i den
gröna boxen.
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5.3 Single Image Settings kommer upp. Här ser du den valda bilden i en liten
tumnagel. För att ta bort bilden väljer du det röda krysset i bilden. För att lägga till ny
bild väljer du det gröna plusset.

5.4 Nu dyker Mediabiblioteket upp. Här ﬁnns alla bilder som du redan laddat upp en
gång tidigare. Välj den bild du vill ladda upp och välj sedan Set Image. (Om du ska
ladda upp en ny bild, gå till 5.7)
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5.5 Välj Save Changes.

5.6 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).
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5.7 Om det är första gången du laddar upp bilden väljer du istället Ladda upp ﬁlerﬂiken som ﬁnns jämte Mediabibliotek-ﬂiken.

5.8 Klicka på Välj Filer. Du kommer nu till utforskaren/ﬁnder där du kan välja bilder
som du har på din dator. Välj sedan Öppna.
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5.9 Välj Set Image.

5.10 Välj Save Changes.
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5.11 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

Sammanfattning Kapitel 5:
Bildsektionerna kan ha olika namn på sidan: Single Image, Justiﬁed Image Grid, TS
Image Gallery (se bild nedan hur de olika bildsektionerna ser ut). När du byter
bilder på sidan fungerar det alltid på samma sätt som beskrivs i detta kapitel. Håll
musen över den bildsektion som du vill redigera och en grön box kommer visas, välj
pennan i den gröna boxen. Inställningar visas. Ta bort en bild genom att klicka på det
röda krysset i bilden och lägg till genom att klicka på det gröna plusset. Du kommer
till Mediabiblioteket där du kan välja bland tidigare uppladdade bilder eller så kan du
välja bilder från din dator genom att välja Ladda upp ﬁler och sedan Välj Filer. När du
valt bild klickar du på Set Image, sedan Save Changes och sedan Uppdatera.
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6. Hur man byter header och parallax bakgrund
Det här kapitlet förklarar hur du byter bilder i header och parallax bakgrunder. En
header eller parallax bakgrund är en bild som har text över. En header bakgrund är
en bild som ligger överst på sidan och har en text över sig. En parallax bakgrund är
en bild som har text över sig och ligger oftast på mitten av en sida. För att byta
dessa bilder fungerar det på samma sätt som vanligt då man byter bilder. Det som
skiljer sig åt är att header och parallax bakgrunder ligger i rader istället för i
kolumner. En parallax-sektion kan exempelvis se ut såhär på din sida (se bild
nedan).

6.1 För att hitta din header eller parallax bild kan du leta efter en liten tumnagel-bild
som ﬁnns i högerkanten av en rad.

6.2 För att byta bilden väljer du den gråa pennan som ﬁnns jämte den lilla tumnagelbilden.
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6.3 Row Settings kommer upp. Här ska du välja ﬂiken VCE Background.

6.4 När du valt ﬂiken VCE Background ser du den valda bilden som en liten tumnagel.
För att ta bort bilden väljer du det röda krysset i bilden. För att lägga till ny bild väljer
du det gröna plusset.
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6.5 Nu dyker Mediabiblioteket upp. Här ﬁnns alla bilder som du redan laddat upp en
gång tidigare. Välj den bild du vill ladda upp och välj sedan Set Image. (Om du ska
ladda upp en ny bild, gå till 6.8)

6.6 Välj Save Changes.
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6.7 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas

utåt på sidan).

6.8 Om det är första gången du laddar upp bilden väljer du istället Ladda upp ﬁlerﬂiken som ﬁnns jämte Mediabibliotek-ﬂiken.
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6.9 Klicka på Välj Filer. Du kommer nu till utforskaren/ﬁnder där du kan välja bilder
som du har på din dator. Välj sedan Öppna.

6.10 Välj Set Image.
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6.11 Välj Save Changes.

6.12 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).
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Sammanfattning Kapitel 6:
Leta upp den sektion som du vill byta bild på. Header eller parallax-bilden syns som
en liten tumnagel-bild i högerkanten av raden. Välj den gråa pennan som ﬁnns till
höger jämte den lilla tumnagel-bilden. Row Settings dyker upp. Välj ﬂiken VCE
Background. Ta bort bilden genom att klicka på det röda krysset i bilden och lägg till
genom att klicka på det gröna plusset. Du kommer till Mediabiblioteket där du kan
välja bland tidigare uppladdade bilder eller så kan du välja bilder från din dator
genom att välja Ladda upp ﬁler och sedan Välj Filer. När du valt bild klickar du på Set
Image, sedan Save Changes och sedan Uppdatera.
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7. Hur man skapar blogg och nyhets-inlägg
Det här kapitlet förklarar hur du skapar blogginlägg eller nyhetsinlägg på din sida.
För att skapa sådana inlägg fungerar det på samma sida.
7.1 Gå till panelen till vänster. För att skapa ett blogginlägg: välj Blogg och sedan
Skapa Nytt. (Om du ska skapa ett nyhets-inlägg, gå till 7.2)

7.2 Gå till panelen till vänster. För att skapa ett nyhetsinlägg: välj Inlägg och sedan
Skapa Nytt.

7.3 Skriv blogg eller nyhetsinläggets rubrik i den ruta där det står Ange titel här.
I den stora rutan skriver du den text som blogg eller nyhetsinlägget ska innehålla.
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7.4 I Utdrag skriver du den text som syns vid förhandsgranskningen, det vill säga
innan man klickar in på Läs mer-knappen och kommer till själva blogginlägget.

7.5 I Utvald bild i vänsterpanelen väljer du Ange utvald bild. Det är den här bilden
som syns vid förhandsgranskningen, det vill säga innan man klickar in på Läs merknappen och kommer till själva blogginlägget.
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7.6 För att lägga in en bild i inlägget, välj Lägg till media.

7.7 Välj bild i Mediabiblioteket eller välj Ladda upp ﬁler. Klicka sedan Set Image och
sedan Save Changes.
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7.8 Om du vill att ditt blogg eller nyhetsinlägg ska placeras i en viss kategori, kan du
göra detta i rutan Kategorier som ﬁnns till höger.

7.9 Om du vill skapa en ny kategori klickar du på + Lägg till ny kategori och sedan
skriver du kategorinamnet i den tomma rutan. (Om du redan har en kategori som du
vill använda kan du gå till 7.12)
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7.10 Om du skapat en kategori sedan tidigare kan du välja att den nya kategorin ska
vara en underkategori till den tidigare skapade kategorin. Exempelvis kan Maskiner
vara en huvudkategori och sedan kan Grusmaskiner vara en underkategori. I rutan
Förälder produktkategori väljer du vilken kategori som ska vara huvudkategorin. Om
du ej vill att din kategori ska ha en huvudkategori kan du hoppa över denna ruta.

7.11 Välj sedan Lägg till ny produktkategori. Nu är din kategori tillagd.
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7.12 För att kategorisera ett blogg eller nyhetsinlägg behöver du bocka i en av de
kategorier som visas i listan.

7.13 Välj Publicera.
(Om du inte väljer Publicera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).
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8. Hur man byter text i footer
Det här kapitlet förklarar hur du ändrar text i din footer, dvs den del som ﬁnns
längst ner på din sida och som oftast innehåller kontaktinformation.

8.1 Gå till panelen till vänster. Välj Sidor och sedan Alla Sidor.

8.2 För att redigera sidans footer letar du upp Footer som ﬁnns i listan. Håll musen
över Footer och välj Redigera.

8.3 Nu har du kommit till din footer-sida. Leta upp den text du vill redigera.
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8.4 Håll musen över texten och en grön box kommer att visas, välj pennan i den
gröna boxen.

8.5 Text Block Settings visas. Här kan du ta bort den text du ej vill ha och skriva den
du vill ska synas på din sida.
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8.6 Välj sedan Save Changes.

8.7 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

37

Wordpress Guide

8.8 Om du vill uppdatera kontaktinformationen som ﬁnns i din footer så letar du upp
den text du vill redigera. Håller musen över texten och en grön box kommer att visas,
välj pennan i den gröna boxen. Här kan du sedan gå till steg 4.2 i kapitel 4 där det
förklaras hur man länkar text i kontaktinformationen.
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9. Flytta, duplicera och radera rader och block
När du känner att du kan grunderna i Visual Composer kan du även välja att ﬂytta,
duplicera och ta bort rader och innehåll i kolumner. Genom detta kan du
exempelvis ﬂytta ett text-block till en annan del på din sida, skapa ett till text-block
eller ta bort ett text-block som du inte vill ha. Kapitlet inleder från 9.1-9.4 med en
kort introduktion om vad rader, kolumner och block är. För att du lättare ska
kunna förstå vad de olika delarna gör.

9.1 Din sida är uppbyggd på rader och kolumner. Varje rad består av en kolumn eller
ﬂer. Det ﬁnns tre ﬂikar till vänster på din rad. I mitten ﬁnns en ﬂik med några streck
och det är här du ser hur många kolumner just den här raden innehåller.

9.2 Om ﬂiken innehåller ett helt streck innebär det att raden består av en kolumn.
Om ﬂiken är uppdelat i fyra så innebär det att raden består av fyra kolumner.
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9.3 I kolumnerna ﬁnns sidans olika block, exempelvis texter och bilder.

9.4 I andra fall kan innehållet ﬁnnas i en rad, som beskrivs i kapitel 6 där det förklaras
hur man byter header och parallax bakgrund.
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9.5 Om du vill ﬂytta ett block på din sida till en annan del av din sida, det vill säga upp
eller ner så letar du först upp den sektion du vill ﬂytta. Sedan håller du musen över
sektionen och en grön box kommer att visas, välj pilarna i den gröna boxen.

9.6 Om du håller inne musen samtidigt som du klickar på pilarna i den gröna boxen
så kommer du kunna ﬂytta runt sektionen till en annan del av sidan. Släpp där du vill
att sektionen ska vara.
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9.7 Om du vill skapa ett till text-block kan du duplicera ett redan beﬁntligt textblock.
Håll musen över den sektion som du vill duplicera och en grön box kommer att visas,
välj de två papperna i den gröna boxen.

9.8 Nu skapas ett exakt likadant text-block där du kan ändra texten till den du vill ha.
Sedan kan du ﬂytta runt detta text-block till den del på sidan som du vill ha den. (Se
9.5 för att förstå hur man ﬂyttar sektioner)
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9.9 Du kan även skapa en exakt likadan rad där du kan ändra innehållet i den till det
du vill ha. Välj de två papperna som ﬁnns till höger i raden som du vill duplicera.

9.10 Nu har du en exakt likadan rad. Sedan kan du ﬂytta runt denna rad till den del på
sidan som du vill ha den. (Se 9.5 för att förstå hur man ﬂyttar sektioner)
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9.11 Om du vill ta bort ett block på din sida så håller du musen över blocket och en
grön box kommer att visas, välj papperskorgen i den gröna boxen.

9.12 En ruta kommer upp som frågar om du verkligen vill ta bort blocket, välj OK om
du vill radera det och Avbryt om du inte vill radera det. (Denna ruta kommer upp av
säkerhetsskäl, så att du inte av misstag tar bort delar på din sida).
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9.13 En rad kan innehålla kolumner och ﬂera block. För att radera ett hel rad väljer du
papperskorgen som ﬁnns till höger i raden.

9.14 En ruta kommer upp som frågar om du verkligen vill ta bort blocket, välj OK om
du vill radera det och Avbryt om du inte vill radera det. (Denna ruta kommer upp av
säkerhetsskäl, så att du inte av misstag tar bort delar på din sida).

9.15 Att tänka på: Då du raderar block och rader behöver du verkligen vara säker på
att det ska bort.
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9.16 Välj Uppdatera.
(Om du inte väljer Uppdatera-knappen så kommer inte det som du ändrat att synas
utåt på sidan).

46

Wordpress Guide

10. Tips och råd
Det här kapitlet ger dig lite tips och råd för att på ett smidigt sätt kunna hantera
din sida i framtiden.

• Det är fördelaktigt att sitta och testa lite i Visual Composer för att förstå hur det
fungerar.

• Det är även fördelaktigt att kontinuerligt gå in på sin sida för att friska upp minnet
om hur det fungerar.

• Redigering av text och bild fungerar för det mesta på samma sätt på hela din sida.
• Vid byte av bilder på din sida: Tänk på om en stående eller liggande bild skulle
fungera bäst. En liggande bild brukar inte ser bra ut där det tidigare funnits en
stående bild och tvärtom.

• Om du ska byta ut en stor bild på din webbsida till en ny är det viktigt att denna är
högupplöst så att bilden ej blir suddig.
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• Om du skulle göra en uppdatering som du ej är nöjd med kan du alltid använda
versionshanteraren för att gå tillbaka till tidigare versioner av sidan. Du hittar
Versioner vid Uppdatera-knappen. Klicka på Bläddra.

Därefter kommer du till Versionshanteraren där du kan dra i reglaget för att
välja en tidigare version av din sida. (Varje gång du klickar på Uppdatera-knappen
skapas en ny version av din sida).
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