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Sveriges	Spelologförbunds	hemsida	
www.speleo.se	

Användarhandledning,	version	1.1	

Inledning	
Efter mycket funderande och samråd med andra så tog jag enväldigt och med viss vånda beslutet att 

lämna Joomla som plattform för förbundets hemsida och i stället satsa på WordPress. 

Jag är medveten om att Joomla är ett mycket kompetent verktyg och att det kan finnas flera inom 

SSF som anser att vi borde fortsatt med samma plattform, men i en modernare version. Jag tycker 

dock att verkligheten har bevisat att Joomla inte är rätt verktyg för SSF – det har varit svårt att få till 

stånd ett kontinuerligt underhåll på senare år och sidan har gradvis förfallit. 

WordPress anser jag vara lättare att lära sig, samtidigt som det med väl valda tillägg går att göra 

nästan allt av det som Joomla klarar av. 
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Medarbetare	
Nu utökas rättigheterna med möjlighet att skapa nya inlägg, dvs. texter som hamnar högst upp i 

nyhetsflödet vartefter de skapas (om det inte ligger ett utvalt inlägg klistrat på förstaplatsen). Vidare 

kan en medarbetare lägga till platsmarkörer. Mer om sådana längre fram i handledningen. 

Rollen tycker jag är lämplig för medlemmar i kommittéer och sektioner och därmed som visat på ett 

litet större intresse att bidra till förbundets verksamhet. 

Författare	
Som författare utökas rättigheterna med möjligheter att lägga till evenemang och bilder till sidans 

mediabibliotek. 

Rollen verkar lämplig nivå för ansvariga inom sektioner och kommittéer, samt andra personer som 

förklarat sig villiga att bidra till sidans innehåll. 

Redaktör	
Som redaktör ges användaren möjlighet att skapa nya sidor, redigera och radera befintliga 

kommentarer, inlägg och sidor, skapa nya etiketter och kategorier, plus litet till. 

Denna roll tycker jag bör begränsas till styrelsen och övriga särskilt utvalda (t.ex. Grottan‐

redaktionen), då den ger vissa möjligheter att påverka hemsidans struktur och därmed är litet 

riskabel att dela ut till för många medlemmar. 

Administratör	
Dessa har fulla rättigheter att konfigurera webbplatsen avseende innehåll och utseende, samt att 

lägga till nya användare och tilldela dessa lämpliga roller. 

Jag anser att SSF bör hålla antalet administratörer begränsat till 2‐3 personer för att minska risken för 

att någon av misstag ändrar sidans funktionalitet, samt för att minska sårbarheten som uppstår om 

endast en person har dessa rättigheter. 

Innehåll	på	hemsidan	
Det finns i en standardinstallation av WordPress tre typer av innehåll som är möjligt att skapa, 

nämligen 

 Inlägg 

 Sidor 

 Media 

Inlägg hamnar i normalläget direkt på framsidan med det senast publicerade inlägget överst. Inlägg 

är alltså den form för innehåll som är mest lämpat för ett nyhetsflöde där man vill puffa för händelser 

som är intressanta för förbundets medlemmar. 

Sidor är mer statiska och är i första hand avsedda att bygga upp hemsidans övergripande struktur 

och det mer beständiga innehållet. Sidor kan också länkas in i menyer eller undermenyer av en 

administratör. 
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Media är material som är skapat på annat sätt än genom att utnyttja WordPress 

redigeringsfunktioner, men som man önskar infoga i det redaktionella materialet. 

Bilder kan t.ex. laddas upp på sidan för att kunna användas som illustrationer i inlägg och på sidor. 

Dokumentfiler (.doc, .pdf, etc) laddas också upp som mediafiler och kan länkas in på inlägg och sidor 

för att de skall vara möjliga att ladda ner från webbplatsen. 

Utöver de tre standardtyperna av material som beskrivits ovan finns i nuläget ytterligare tre typer av 

innehåll som hanteras av installerade tillägg för detta, vilka är 

 Evenemang 

 Forum 

 Platsmarkörer 

Evenemang är kopplade till den kalender som finns på hemsidan och som kan öppnas från valet 

KALENDER i huvudmenyn. Evenemang presenteras också i spalten till höger på sidan som en rullande 

lista med de mest aktuella evenemangen redovisade. Vartefter tiden gått ut för de tidssatta 

evenemangen försvinner de med automatik från listan, men finns kvar i kalendern. 

Finessen är alltså att underhåll av evenemangslistan i högerspalten inte kräver något extra arbete när 

man väl lagt in ett evenemang med start‐ och sluttid. 

Forum är ett mer traditionellt diskussionsforum och kan kanske ses om ett komplement till 

Facebook för de medlemmar som av olika skäl föredrar att hålla sig borta därifrån. 

Platsmarkörer  (Maps marker) är ett enkelt sätt att förse inlägg, evenemang och sidor med 

kartstöd, t.ex. för att ange var en viss händelse ägt rum/kommer att ske. Tillägget används för att 

bygga upp en lista med platsmarkörer som också kan återanvändas i olika sammanhang, t.ex. för att 

beskriva vägen till en plats dit medlemmar vill ta sig vid olika tillfällen. Platsmarkörer kan presenteras 

med olika sorters kartbakgrunder, från enklare kartor till flyg/satellitbilder. 
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