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Under vintern 2021/22 gjordes BNÖs hemsida om i grunden. Nya tider och nya möjligheter har gjort det 
möjligt att skapa nya sätt att visa upp sig för medlemmar och besökare. 

MÅLGRUPP 

Målgrupp för detta dokument är ADMIN. Dokumentet förutsätter att ADMIN har grundläggande förståelse 
för hur Wordpress arbetar. 

HJÄLPMEDEL 

Redan här ska du veta att sidan https://berattarnat-ost.se/webadmin/ finns till ditt stöd. Där finns ett 
antal funktioner och hjälptexter som kan vara bra i vissa situationer. 

BAKGRUND OCH PROBLEMBILD 

• Hemsidan har genom åren hanterats av flertal personer och struktur och innehåll har spretat lite.  
• Den underliggande tekniken var inte uppdaterad.  

o PHP-versionen var gammal och supportades inte längre 
o Den övriga tekniska infrastrukturer var inte uppdaterad.  
o WP, Plugin och Teman var ouppdaterade 

• Strukturen medgav inte den översikt som BNÖ behöver idag för att visa upp sig.  
• Siten innehöll gammal info och en menystruktur som visade hur BNÖ arbetade för 5+ år sedan.  
• Hemsidan var svår att administrera för Redaktören pga brist på dokumentation. 
• Alla senare Inlägg hade Uncategorised som Kategori. 

https://berattarnat-ost.se/webadmin/
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• Det fanns en bild av att hemsidan inte skulle användas alls, då ”ingen tittar på den”, Dvs det var 
inte värt att lägga ner tid på den.  

• Siten saknade Plugin för optimering och analys av användning. 

GRUNDSTRUKTUR 

Den tidigare siten byggde på att alla inlägg syntes på första sidan i 
inläggsordning (datum). Skulle man vidare var man tvungen leta i 
menyerna.  

Den nya siten bygger på att första sidan ska ge en helhetskänsla av allt 
som försiggå i BNÖ. Både vad som händer, har hänt och vilka 
verksamheter som BNÖ står för. Siten ska också vara så 
lättadministrerad som möjligt för Redaktören. 

Grundstrukturen för hemsidan är enkel. Allt (nästan) styrs av Kategorier 
och listning av Inlägg utifrån respektive kategori.  

• De två vänstra kolumnerna ”På gång” och ”Har hänt” är rena listningar utifrån Kategori.  
• Den högra kolumnen landningssidor för resp verksamhet.  

Som grundtanke har landningssidan ett eget fast utseende för att skapa enhetlighet – ett huvud 
och sedan listning av varksamhetskategorin. Detta kan naturligtvis göras om allt eftersom 
behoven skiftar.  

Läs gärna dokumentet ”BNÖs hemsida. Manual för daglig hantering” som är skriven för Redaktören.  

STATISKA SIDOR 

Antalet fasta sidor har minimerats. De fasta sidor som används är 

• Start – Första sidan 
• Bloggen – dit alla nya inlägg visas. Denna sida finns inte med i menyn utan är ett krav. Se 

Anpassa/”Inställningar för startsida” 
• Övriga sidor som har motsvarande Meny-entry 

GAMMAL INFO 

Det finns mycket gammal info som jag låtit vara kvar av dokumentationsskäl. Vem vet när de kan behövas.  

• Kategorier – De kategorier som inte är aktiva har ett X som prefix. 
• Sidor – Alla sidor är sparade. De som inte är aktiva (historiska) är markerade som Privata. Endast 

aktiva sidor är Publicerade. 
• Gamla inlägg (500+) finns kvar som ett arkiv med sin ursprungliga information och kategori. 

Många senare inlägg ha bara kategori = Uncategorized. Det är BNÖs intention att bringa reda i 
dessa under våren-22. 

TEKNIK 

Siten är bygg på avgiftsfria teman och Inläggen. Allt för att inte skapa merkostnader för BNÖ. 

TILLÄGG/ÄNDRING AV EN VERKSAMHETSSIDA (TREDJE KOLUMNEN PÅ STARTSIDAN) 

Om tredje kolumnen på startsidan ska ändras tänk då på att även ändra  
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• Landningssida (ny statisk sida. Använd en annan motsvarande sida som mall) 
• Ändra/lägg till Kategori 
• Motsvarande meny 

ANVÄNDA PLUGIN – REDIGERING 

Förutom Gutenberg, som jag använt som grund används följande Plugin. 

• Block Navigation – för att kunna flytta block på en redigeringssida i Gutenberg på ett enkelt sätt. 
• Kadence blocks – för Gutenberg-tillägg. 
• PostX – för att komma åt bl a ”Post List 1”, dvs en listning av Inlägg med lite bättre möljligheter 

att kustomisera. 
• SVG-support – SVG är det nya mediaformatet som inte fullt ut supportas av Gutenberg än. 
• Team Members – Detta plugin användes i den tidigare hemsidan för att presentera styrelsen. 
• PDF-embedder – för att kunna lägga in PDFer på Media på ett enklare sätt. 

Dessa Plugin kan komma att ersättas av framtida funktioner i Gutenberg. 

EXTRA CSS 

Under Utseende/Anpassa/Extra CSS finns några CSS-koder. Dessa gör så att den högraste spalten 
(Verksamheter) på första sidan blir blå. 

TEMA 

Den gamla sidan använde temat Hemingway. För att minska arbetet valde jag att fortsätta på det temat. 
Det var tillräckligt bra och jag slapp sätta upp en staging site. 

GOOGLE ANALYTICS 

Jag har installerat ”Google Analytics för WordPress av MonsterInsights”. Den ger en grundläggande 
användarinfo. Räcker för de krav som fanns 2021.  

Hitta aktuell statistik på Adminpanelen och klicka på ”Go to the Analytics Dashboard” i MonsterSights-
rutan.  
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