
Hjälp	  med	  bloggandet	  på	  Svenska	  Brukarföreningens	  hemsida	  

	  

Vi	  börjar	  från	  toppen.	  

	  

	  

1. Under	  Titel	  skriver	  du	  in	  en	  rubrik	  för	  din	  text.	  
	  

2. Under	  Lokalförening	  väljer	  du	  Privatperson	  om	  du	  bloggar	  privat.	  Om	  du	  
skriver	  med	  din	  lokalförening	  som	  avsändare	  väljer	  du	  korrekt	  lokalförening	  
istället.	  
	  

3. Under	  Ämne	  väljer	  du	  ett	  eller	  flera	  ord	  som	  sammanfattar	  vad	  din	  text	  handlar	  
om.	  Om	  du	  t.ex.	  skriver	  om	  substitutionsbehandling,	  markerar	  du	  ordet	  
Substitutionsbehandling	  i	  listan.	  Du	  kan	  markera	  flera	  ord	  genom	  att	  hålla	  ned	  
Ctrl	  (Windows)	  eller	  Command	  (Mac).	  
	  

4. Alternativen	  Geografisk	  placering	  i	  Sverige	  och	  Substans	  är	  frivilliga	  och	  
behöver	  inte	  fyllas	  i	  om	  du	  inte	  vill.	  
	  



	  

	  

	  

	  

	  

5. Under	  Innehåll	  skriver	  du	  in	  själva	  texten	  för	  ditt	  inlägg.	  Du	  kan	  använda	  extra	  
formatering	  om	  du	  behöver,	  t.ex.	  Fetstil,	  Kursiv	  stil	  eller	  ladda	  upp	  en	  bild	  och	  
infoga.	  Du	  kan	  också	  välja	  t.ex.	  centrerad	  text	  och	  lägga	  in	  länkar.	  



	  

6. Nu	  är	  du	  nästan	  klar	  med	  att	  publicera	  din	  text.	  Det	  enda	  som	  återstår	  är	  att	  
Spara	  inlägget.	  Du	  kan	  också	  välja	  att	  Förhandsgranska	  om	  du	  vill	  se	  hur	  det	  
kommer	  se	  ut.	  Glöm	  inte	  att	  Spara	  texten	  efter	  förhandsgranskning!	  
	  

7. Efter	  du	  tryckt	  på	  Spara	  kan	  det	  dröja	  ett	  litet	  tag	  innan	  systemet	  registrerar	  ditt	  
inlägg.	  Låt	  sidan	  ladda	  klart!	  Du	  kan	  se	  att	  sidan	  håller	  på	  att	  laddas	  genom	  att	  
webbläsaren	  indikerar	  det	  genom	  olika	  laddningssymboler.	  
	  

8. Efter	  att	  inlägget	  sparats	  syns	  ditt	  inlägg	  och	  ett	  meddelande	  ovanför	  av	  typen	  	  

Blogginlägg	  Abc…	  has	  been	  created.	  

9. Du	  kan	  nu	  sprida	  inlägget	  genom	  att	  kopiera	  adressen	  i	  din	  webbläsares	  
adressfält,	  den	  ser	  ut	  så	  här:	  

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/1234	  

10. Lycka	  till!	  
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