
Liten handledning i bloggning. 

Eller ska det vara bloggande? 

Bloggar har under en längre tid växt fram, och det finns ju en del berömda som Carl Bildts och 

Margot Wallströms. Till en början var det tekniskt ganska struligt att publicera inlägg till en blogg, 

även om det alltid varit mycket enklare än att arbete med egna hemsidor och HTML (ett dataspråk 

som används på internet för att beskriva hur en webbsida ska se ut). Så välkommen till bloggarnas 

krets, i vår familj har vi sedan ett år tillbaks en privat blogg där vi skriver lite om vad som hänt. Detta 

har gjort att jag skaffat en viss vana och hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter. 

Det finns ett antal olika ställen där man kan ha sin blogg, de tre största och mest välkända är 

Wordpress, Blogger (eller Blogspot ägs av Google) och Windows Live (ägs av Microsoft). Förutom 

dessa finns det hundratals andra sätt… Kostnaden för att ha en blogg är mycket låg, på de tre stora är 

det gratis, men man kan köpa till funktioner som saknas i grundutbudet. 

För Bjärreds Bridgeklubb valde jag Wordpress, dels därför jag har några bloggar där innan, dels för 

jag tycker den är bäst på att hantera bilder, vilket jag tycker är en viktig del av en blogg, och dels för 

att WP är mest användarvänligt för en ovan administratör. Googlar man på ”bloggtips” får man 

många träffar, så ett sätt att lära är att använda andras erfarenheter av bloggande, som de skrivit 

om, exempelvis 101 tips eller på svenska. Finns det andra bloggar om bridge? Vid en snabbsökning 

hittade jag två: Bridge Blogging och VM 2009. 

Skapa inlägg till en blogg, det finns åtminstone tre sätt att skapa inlägg till vår blogg, jag kommer att 

beskriva tre, det är upp till dig att välja…. 

1. Direkt i Wordpress 

2. Med hjälp av Word 2007 

3. Med Live Writer. 

Fördelen med metod 1 är att du inte behöver något speciellt program installerat på din dator, du kan 

i princip göra det som behövs för att skapa ett inlägg men du får själv ansvara för att du stavar rätt. 

Har du Word 2007 installerat på din dator är troligen detta ditt bästa val. Tycker du metod 1 är 

otillräcklig kan du ladda ned ett program som underlättar bloggskrivandet och som hjälper dig med 

rättstavning om du har någon version av Word installerat med ordlista. 

Avsnitt, Kategorier 
För att underlätta och skapa bättre struktur bör man indela blogginläggen i olika kategorier för att 

underlätta för besökaren att hitta den information de söker. Denna struktur får naturligtvis anpassas 

till de inlägg som kommer in…. Följande kategorier finns upplagt nu: 

http://carlbildt.wordpress.com/
http://blogs.ec.europa.eu/wallstrom/
http://sv.wikipedia.org/wiki/HTML
http://wordpress.org/
http://www.blogger.com/home
http://home.live.com/
http://bjbridge.wordpress.com/
http://thoushallblog.com/101-blogging-tips-i-learned-in-2008/
http://danielkjellsson.com/2009/01/31/mina-basta-bloggtips-olle-lidbom/
http://www.bridgeblogging.com/
http://world.bridgeblogging.com/


 

1. Inlägg direkt i Wordpress 
För att kunna skapa inlägg i bloggen krävs att man loggar på , vilket sker om man anger: 

http://bjbridge.wordpress.com/wp-admin/ 

Då får man ange sin användarkod och sitt lösenord som man skapat i Wordpress.  Har du ingen 

användarkod måste detta först göras. När du har en användarkod ska du ”godkännas” som författare 

(contributor) vilket Hans eller Rickard kan göra. Skicka ett mail till någon av dem så får du besked när 

du kan börja blogga på vår blogg. 

 

Sidan man kommer in till verkar ganska komplex, och det finns många funktioner man kan utföra 

som administratör, längts upp till höger finns dock: ”New Post”. 

 

Klicka på den och du får fram sidan där man kan skapa nya inlägg till bloggen: 

http://bjbridge.wordpress.com/wp-admin/
http://bjbridge.wordpress.com/2009/12/18/valkomna/
mailto:Hans%20Tambour%20[tambours@telia.com]
mailto:Rickard%20Olsson%20[ricol@sbbs.se]


 

Sidan är ganska komplex… Men där uppe anger du din rubrik på inlägget och sedan skriver du 

brödtexten i den ganska lilla rutan i mitten. Ovanför finns ett verktygsfält med de mest enkla 

åtgärderna för textredigering. Den funktion jag saknar mest är rättstavning, finns bara på engelska.. 

Sedan finns verktyg för att lägga in bilder i texten men det krävs många åtgärder. Så för enkla inlägg 

kan jag tycka det duger… Kanske är jag för kritisk? Du får själv avgöra om det är ”Good enough”. 

 

Sedan finns att antal val att göra Preview etc på inlägget…. Min åsikt är att klicka på ”Publish” allt 

annat är krångliga mellanlägen där inlägget ligger nästan klart för publicering…  Har aldrig insett 

behovet av det. Skulle du inte vara nöjd efter publicering kan du ändå alltid ändra på det.  

Ändra på publicerat inlägg. På startsidan när man kommer in som administratör finns möjlighet att 

klicka på ”Posts”: 

 



När man gör det visas alla inlägg som finns på bloggen: 

 

Och man klickar helt enkelt på det inlägg man vill ändra på: 

 

Och du ändrar det du inte var nöjd med och klickar ”Publish” igen. 

Det finns fler funktioner och de finns beskriva i de hjälpfunktioner som finns. Lycka till med ditt 

bloggande! 

2. Word 2007 
Har du installerat Office 2007 så har du i Word 2007 ett enkelt och användarvänligt sätt att skapa och 

underhålla inlägg på vår blogg. Det trickiga är att berätta för Word var och hur du vill blogga, när det 

väl är gjort är det enkelt om du kan Word och du får hjälp med rättstavning på ett excellent sätt. Det 

är enkelt och rakt fram att inkludera bilder, oftast kanske foton du har… 

Så låt oss titta lite på hur man gör. Du startar upp Word 2007 på det sätt du brukar. Du klickar på den 

sk  ”Office”-knappen längts upp till vänster: 

 



I de alternativ som visas väljer du ”Nytt” eller ”New”. Du väljer ”New blog post”, blogginlägg på 

svenska. På Microsofts hemsida finns en del tips, tyvärr beskiver de inte hur man gör om man valt 

Wordpress… 

 

Du dubbelklickar och får fram ett nytt dokument med lite speciella egenskaper: 

 

Som du ser finns en del möjligheter du saknar annars. Manage accounts på min maskin ”Registrera ett 

bloggkonto” står det troligen om du kör svenskt. Klicka på den knappen: 

 

http://office.microsoft.com/sv-se/word/HA101640211053.aspx?pid=CH100626141053


Troligtvis är denna ruta ganska tom hos dig, så du klickar på ”Ny”: 

 

Du väljer WordPress i listan som visas och klicka på ”Next”. Nu ska du också passa på att plocka fram 

vad du har för användarnamn och lösenord på Wordpress, sen kan du glömma det… I mina exempel 

har jag angett XXXX som användarnamn och lösenord YYYY. 

 

Fyll i rutan enligt ovan och klicka på ”OK”. Har du tur nu är allt klart efter att Word har gjort lite 

undersökningar. Skulle det inte fungera får du titta och läsa lite på Microsoft sidor och se om du kan 

hitta orsaken, skulle inte det funka hoppas jag du tar kontakt med mig. 

Nu är det bara att köra. Vill du lägga in ett nytt inlägg anger du en rubrik på ditt inlägg och börja 

skriva: 

 

mailto:ricol@sbbs.se


Stavningskontroll och allt annat som finns i Word, det är bara att skapa vad du vill skapa, det mesta 

som du behöver finns. Vill du sätta in bilder gör du det med ”Infoga bild” etc etc. När du är klar 

klickar du på ”Publicera” Publish längts upp till vänster, och sedan om du vill se hur det kommer att 

se ut på bloggen så kollar du med:  http://bjbridge.wordpress.com/ . Är du nöjd är allt frid och fröjd, 

annars fixar du till det lite och klickar ”Publish” igen. 

Skulle du i efterhand upptäcka att du vill ändra på ett redan publicerat inlägg är det lika enkelt. Du 

klickar på ”Open Existing” : 

 

Du väljer det inlägg du vill ändra, fixar till det och klickar ”Publicera” igen. Du kan lägga in tabeller 

eller kopiera och klistra in från Excel, du kan använda Word:s funktioner för layout…. Lycka till med 

ditt bloggande i Word 2007. Enda trubblet jag har märkt av är att det buggar ibland. Spara lokalt ofta 

så klarar du dig säkert utan att tappa ditt nedlagda arbete…. 

3. Live Writer. 
Om du inte har Word 2007, men vill ha hjälp med rättstavning och andra funktioner som underlättar 

för dig att skapa inlägg till vår blogg. Då finns en lösning i ett bra gratisprogram du kan ladda ned från 

Microsoft. Programmet är så bra att jag själv föredrar det framför Word, speciellt eftersom det är 

snabbt och enkelt att jobba med. Funktionerna för textredigering påminner mycket om Word. 

När du laddat ned det och har det installerat så kan du klicka igång det. (instruktionerna är ganska 

bra så jag förutsätter att du fixar det…) Det finns hjälp på nätet hur du lägger upp ditt bloggkonto. 

http://bjbridge.wordpress.com/
http://download.live.com/writer
http://help.live.com/help.aspx?mkt=sv-SE&project=WL_Writerv3&querytype=keyword&query=qaf


 

Som i Word, det krävs vissa åtgärder för att beskriva var du har bloggen du vill jobba med, så låt oss 

titta på det. 

 

Under ”Bloggar” väljer du ”Lägg till ett bloggkonto”: 



 

Välj ”Annan bloggtjänst” och klicka ”Nästa”: 

 

Fyll i enligt mallen ovan och klicka ”Nästa”. 

Live Writer undersöker ditt bloggkonto och har du angett rätt och allt har funkat är det bara att sätta 

igång och skapa inlägg. Skulle det inte fungera kan du ändra inställningarna på ditt bloggkonto. 

Under Verktyg hittar du ”Konton..”, klicka på den. 



 

 

Klickar du på ”Redigera”  



 

Här kan du ändra grundinställningarna. Skulle inte bilder fungera klickar du på det: 

 

Välj inställningen ”Överför bilder till min blogg” om detta alternativ inte är valt. Resten av 

inställningarna du kan göra har jag aldrig använt… 

Lycka till med bloggandet med Live Writer, funkar det inte som du tänkt dig hoppas jag du hör av dig 

till mig.  

mailto:ricol@sbbs.se

