
Vanligast är det att en hemsida är centralt styrd, men 
väldigt lite i Piratpartiet fungerar på det viset, och vi 
upplevde att vår närvaro online även behöver illus-
trera det. 
 Vi har därför byggt om vår webbplats så den blivit 
helt decentraliserad. Det betyder att alla inom partiet 
som har underbloggar, bidrar till att fylla vår sida 
med innehåll.
 Likväl som att PP Södertälje lägger upp ett inlägg 
om att de ska träffas och fika i nästa vecka, så lägger 

styrelsen upp informationsunderlag för kommande 
styrelsemöten – och efterföljande protokoll – och allt 
hamnar på vår förstasida. 
 Inget är för litet eller för stort, ur ett allmänt hållet 
perspektiv. Vi vill att så mycket som möjligt av vad 
vi gör löpande, ska synas.
 Eftersom detta är ett helt nytt sätt att arbeta, har vi 
här satt ihop ett litet dokument med lite tips och råd, 
dels för hur man bloggar, och dels hur saker funkar 
rent tekniskt.

Piratpartiets decentraliserade webbplats

Klicka för 
att se  filmen!

Kolla in paddan 
för underbloggar!

http://piratepad.net/underblogg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Bpd2UNSV6o#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Bpd2UNSV6o#!


Inget ämne är egentligen fel. Gör ni något så skriv 
om det. Lägg upp protokoll från era möten -- och 
lägg gärna ut dagordningen för kommande möten, 
så medlemmar får en möjlighet att ge input i olika 
ämnen.
 Med en plattform online kan man bygga ut sitt nät-
verk lokalt på olika sätt. Bygg er community. Ni kan 
exempelvis dra igång konton på Facebook, Twitter 
och Google Plus för er region/blogg. Försök att vara 
där människor är, berätta om era aktiviteter genom 
att länka till era blogginlägg eller skapa events på de 
sociala medieplattformarna. 
 Sätt gärna upp lappar om att hemsidan finns, runt 
om i regionen, när du ändå är i farten.
 Bloggarna  kommer antagligen att framför allt 
handla om att försöka få med  människor på olika 
aktiviteter, såväl berätta om genomförda diton. 
Men det finns även utrymme att etablera sig som 
opinions bildare på orten, jobba på att bli en ”kraft 
som räknas”. Till exempel kan du bjuda in gästinlägg 
från lokala ”kändisar” i olika piratrelaterade ämnen. 
Eller organisationer vars arbete Piratpartiet stöttar på 
olika sätt, det lokala biblioteket t.ex. Allt sånt arbete 
kommer att synas på piratpartiets webbplats.
 Om  du från din lokala blogg t.ex. tänker opinions-
bilda internt i partiet kring ett ämne, som ni kanske 
beslutat gemensamt lokalt, så tagga det då med ”in-
tern opinionsbildning”. Var gärna övertydliga med 
att det handlar om opinionsbildning internt i inlägget, 
på ett eller annat sätt. 

Undvik att posta när du är förbannad. Detta är 
en regel den mest förhärdade bloggare bryter mot 
mellan varven, men kom alltid ihåg att du inte talar 
för dig sjäv, utan för en hel grupp av människor. 
Ansvaret det för med sig är ganska viktigt att ha i 
bak huvudet. Är du som person heligt ilsk på något, 
kanske du ska välja en personlig plattform för ända-
målet. Kanske andra ger dig mothugg från sina platt-
formar? Då kan den lokala bloggen användas för att 
tipsa om den pågående diskussionen, om den upplevs 
vara konstruktiv för er och partiet, möjligen.
 Försök framför allt att undvika att framstå som 
självutnämnd talesperson i ”andras sak”, se gärna till 
att den åsikten du vill opinionsbilda kring är förank-
rad hos de som bloggen företräder.

Bloggen är i praktiken en företrädare för många 
fler än den som specifikt skriver där och då. 

Det viktigaste är nog, trots allt, att det går bra att göra 
fel. Det är inte farligt, och att be om ursäkt när man 
trampat snett räcker långt. Testa gärna olika saker, får 
du kritik, så försök att ta det med fattning - för att just 
det där att du testar olika saker är ganska viktigt. Det 
kan till och med vara värdefullt att göra fel, bara av 
den anledningen. Det finns såklart en gråskala, och är 
du osäker så släng gärna in en fråga till ledningen@
piratpartiet.se eller så. 
 Prestige, däremot, är en luring, så försök att und-
vika att måla in dig i det hörnet.

Några grundläggande råd till underbloggare

Du bidrar, syns 
och finns i ett 

sammanhang 

Etablera din 
plattform lokalt

Gör hellre fel 
än inget alls.

mailto:ledningen%40piratpartiet.se?subject=
mailto:ledningen%40piratpartiet.se?subject=


Lila menyn

Den lila menyn ligger överst på alla 
underbloggar. Den innehåller det 
statiska material som vi behöver ha 
tillgängligt, principer, stadgar och 
allmän information om partiet. Den 
länkar även till samtliga underbloggar 
och kringsidor. I korthet är den hjärtat 
för hela webbplatsen.

Gråa menyn

Den gråa menyn är underbloggens 
meny. Där lägger man in fasta sidor 
som behöver vara tillgängliga. T.ex. 
kontakt, kalendarium, en about-sida 
kanske rent av. 

Widget A

Denna widget är liksom lila menyn 
en komponent som finns på samtliga 
bloggar, då den innehåller central 
information. 

Hur det funkar

Lila menyn

Widget A

Grå menyn



Inlägg

Inlägg skapar du för att göra inlägg på 
bloggen och publicera. Dessa kom-
mer även att synas på Piratpartiet.se.  

Sidor

Sidor skapar du för statiskt material 
som ska finnas i den gråa menyn.

Under huven – adminpanelen 1

Logga in via
[dinblogg].piratpartiet.se/wp-admin

Inlägg

Sidor



Allmänt:

Välj en rubrik som är kort och beskri-
vande. Försök att lägga in mellanrub-
riker när du skriver långa texter. Om 
du kopierar in texten från ett annat 
program, välj då att jobba i  fliken...

Html

... html när du kopierar in texterna. 
Då rensas alla konstiga kodningar 
som annars kan komma att följa med 
in. Det innebär att du får göra om 
eventuella länkar, men det är värt det.

Kategorier

Dessa kan skapas vid behov, och för 
den interna ordningens skull, inte 
minst är det värdefullt att välja rätt 
kategorier. Dessa är dock inte lika 
viktiga som...

Etiketter

...etiketter – eller det namn som kan-
ske är vanligare: taggar. Lägg högst 
fem taggar på varje inlägg, emellertid. 
Ämne, specifika detaljer som stad 
eller politiskt parti, namn, osv. Dessa 
kommer att synas på Piratpartiet.se 
under ert inlägg.

Under huven – att skriva ett inlägg 1

Etiketter  
= taggar

Kategorier

Html



Allmänt:

Du kommer inte kunna publicera 
utan att ha lagt till en bild i inlägget. 
Den måste du veta är rättighetsmäs-
sigt okej, dessutom. Om du inte har 
någon, finns det ett litet arkiv, som 
kommer att fyllas på efter hand, som 
du kan använda bilder från.

Hämta bild från bildbanken

Denna dialogruta dyker upp när du 
väljer alternativet ”hämta bild från 
bildbanken, under ...

Utvald bild

... utvald bild som även har alternati-
vet ”ange utvald bild” där du helt en-
kelt drar upp bilden från skrivbordet 
och lägger i dialogrutan du då får.

Bilden kommer att synas först i ditt 
inlägg, även om det inte syns när du 
jobbar med utkastet.

Bilden kommer dessutom alltid att 
hålla dimensionen 150x150 pixlar. 
Om din bild har ett annat format, 
beskär wordpress det automatiskt, och 
tyvärr går det inte bestämma vilken 
del av bilden det är som kommer att 
synas.

Under huven – att skriva ett inlägg 2; bilder

Utvald bild

Hämta bild från 
bildbanken



Utseende

Här hittar du panelerna för framför 
allt widgets, menyer och sidhuvud.

Inställningar

Gå gärna igenom vilken typ av in-
ställningar du föredrar för din blogg. 

Under huven – adminpanelen 2

Utseende

Inställningar



Menyer

Här bestämmer du vad för slags inne-
håll din gråa meny ska ha - dvs, dina 
statiska sidor.  

Hur man lägger upp sidorna/pages 
i menyer: 
•  Skapa sidor hierarkiskt (först överst)
•  Skapa ny sida - välj sidan ur ”pa-

rent” den ska sortera under. <---för 
att få rätt permaadresser

•  Skapa sedan menyer, lägg in perma-
adresserna i rätt hierarkisk ordning. 
Lägg in adress, namnge som sid-
namn (kort och koncist), till vänster. 
Lägg till meny och flytta manuellt så 
de hamnar i rätt ordning.

•  Gå in på dinblogg/wp-admin/nav-
menus.php kicka på sidorna i vän-
stermenyn och lägg in (ersätt) det 
som ligger och platsmarkerar nu.

Under huven – menyer

Menyer



Widgets

Widget A är central så den kan du 
inte använda. Däremot fungerar det 
utmärkt att lägga in saker i övriga 
widgets.

B och C är två smalare widgets och 
lämpar sig bra för autogenererade list-
ningar som senaste inlägg och senaste 
kommentarer.

Widget D och E-F-G som ligger 
undertill används förslagsvis till soc.
medier (regionala twitterkonton osv).

Under huven – widgets

Widgets



Huvudbanner

Här kan du byta den generiska huvud-
bannern på bloggen. Det finns en bild 
där redan, som är okej så länge som 
du behöver för att hitta på något.

Måtten står angivna på sidan och 
det är bara att ladda upp och spara 
ändringarna.

Under huven – huvudbanner

Huvudbanner



Permalänkar

En viktig inställning är vilken typ av 
adressrad du vill ha till varje inlägg. 
Det kan vara lite olika tycke och 
smak, men vi rekommenderar att köra 
den som bilden visar - dvs inläggs-
namnet.

Det underlättar betydligt att hitta 
sådana länkar för användare.

Under huven – permalänkar

Permalänkar


