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Logga In / Logga ut 
Börja med att gå in på Lisas webbadress.

Exempel: http://www.mockeln-lisa.se 

Scrolla ner till sidfoten, Klicka på logga in för att 
komma till logga in sidan


Du kan även logga in igenom att skriva /wp-admin 
efter webbadressen. 

(Tillexempel: http://www.mockeln-lisa.se/wp-admin) 

Ange Användarnamn eller E-posten som användes när du blev regisserad. 
Ange lösenord (Har du glömt ditt lösenord? Klicka på Glömt lösenordet och följ stegen)

Om du sitter vid en dator som bara du har tillgång till så kan du klicka i ’Kom ihåg mig’ för att 
spara Användarnamn och Lösenord till nästa gång du loggar in. Var extra försiktigt med detta 
när du är admin! 

Efter du klickat på logga in så kommer du till Wordpress panelen (Se nästa kapitel.)


�  av �3 25



Logga ut 
  
I det över högra hörnet 
(Hej,”Användare”). 

Håll över och klicka på Logga ut.





Eller scrolla ner till sid foten igen och klicka 
på logga ut 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Wordpress Panelen 
I Wordpress Panelen får man en överblick över Lisa Nätverket.


Det är igenom wordpress panelen man sköter allt som har med ’Back-end’ att göra.

• Får en överblick över alla inlägg som skapats och kan redigera / Ta bort dem.

• Mediabiblioteket - alla filer som har laddats upp.

• Skapar nya sidor / Redigerar befintliga sidor

• Lägger till nya medlemmar / Redigerar befintliga medlemmar

• Lägger till kontakt personer/ Redigerar befintlig kontakt personer

• Lägger till support personal / Redigerar befintlig support personal

• Diverse andra inställningar 


Se innehållsförteckning för mer information om specifika funktioner.


Använd menyn i vänsterkant för att välja vad som ska redigeras eller skapas nytt.
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Inlägg 
Klicka på inlägg i wordpress panelen (1.)


Här får du en överblick över alla inlägg som är publicerade till Lisa. Som Admin kan du redigera 
eller ta bort inlägg som medlemmar har skapat. Håll över inlägget som önskas redigeras/tas bort 
och välj ett av alternativen.


Välj vilka inlägg som syns. 

• Alla - Alla inlägg som har skrivits av alla användare av Lisa nätverket.

• Min - Visar bara inlägg som inloggad användare skrivit.

• Publicerade - Inlägg som inloggad användare har publicerat till inläggs flödet.

• Utkast - Inlägg som är skriva med ännu inte publicerade.

• Papperskorg - Inlägg som användaren har raderat.


 


Skapa nytt inlägg  
Klicka på ’Skapa nytt’ (2.)


� 


�  av �6 25



Ange en titel/rubrik för ditt inlägg. (3.)


Skriv texten till ditt inlägg. (4.)


Text behandling. (5.)

Du kan formatera din text. Du kan tillexempel ändra:


• Brödtext, Rubriker. 

• Fetstil

• Kursivstil

• Punklista

• Numrerad lista

• Vänster, Centrerad eller Höger ställd text

• Skapa länkar. 


Lägg till bild i inlägget. (6.) 

Klicka på ’lägg till media’ för att öppna mediabiblioteket. I mediabiblioteket ligger alla 	 	
filer som har laddats upp till Lisa nätverket. Har du redan en bild i biblioteket till ditt inlägg, 
Klicka på den och sedan på ’Infoga i innehåll'  
 
Ladda upp nya filer(Biler, etc) från din dator. Från 
Mediabiblioteket klicka på ’Ladda upp filer’. Välj 
filera du vill ladda upp och klicka på ok, Välj filerna 
du nyss laddat upp och klicka på ’Infoga i innehåll’
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Utvald Bild (7.)

En utvald bild är som en ”Bild rubrik”. Denna bild 
kommer att visas högst upp i inlägget. Denna bild är det 
bra att tänka på formatet på, En bild som är bredd 
passar bättre än en bild om är hög.


*Det går alltid att ta bort en utvald bild om du inte blev 
nöjd med resultatet. 

Kategorier (8.) 

Klicka i en eller flera kategorier som passar till innehållet 
i ditt inlägg för att underlätta för besökare till 
webbplatsen att hitta information som gäller dem.


*Som Admin kan du Lägga till/Ta bort kategorier 
(Se kapitel -Inläggs Kategorier) 

Publicerings alternativ (9.)

• Här kan du spara ditt inlägg som ett utkast för att 

komma tillbaka senare för att färdigställa.

• Förhandsgranska ditt inlägg innan du publicerar.

• Status, Ändra status på ditt inlägg.

• Synlighet, I regel ska alla inlägg som görs via Lisa vara 

offentliga.

• Publicera, Här kan du manuellt bestämma ett datum 

då ditt inlägg ska publiceras.


Publicera (10.)

Klicka på publicera när du är färdig med ditt inlägg så 
hamnar det i nyhetsflödet på Lisa.


Vill du redigera ett inlägg som du redan har publicerat? 
Gå in på fliken ’Inlägg’ i Wordpress panelen och välj 
redigera när du håller över ditt inlägg. 

 

*Ser det annorlunda ut för dig ?  
Kolla så att du redigerar i Visuellt läge, 
och inte i text läget. 
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Inläggs Kategorier 


Det är bara admin som kan : 
• Lägga till nya kategorier

• Ta bort befintliga kategorier

• Redigera kategorier


För att börja arbeta med inläggs kategorier så klicka på inlägg och 
sedan på kategorier.


Här får du en överblick över befintliga kategorier, du kan även se hur 
många inlägg som använder en kategori (antal), Ett inlägg kan använda flera kategorier samtidigt.


 
Lägg till ny kategori.

• Namnge den nya kategorien (tillexempel: ’Mötesplats’ ). (1.)

• Permalänk, om du lämnar detta fält tomt så ger Wordpress själv kategorin en permalänk, 

(Samma som namnet) (2.)

• Vill du att din kategori ska var underordnad en annan kategori så välj denna. (3.)

• Du kan skriva en beskrivning till din kategori, Lisa temat visar ej detta på hemsidan, så detta blir 

bara en minnesanteckning som bara hittas här.

• Klicka på ’Lägg till ny kategori’ för att skapa din kategori.


Redigera befintlig kategori 
• Håll över kategorin som ska redigeras. (A.)

• Klicka på redigera. (B.) 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Media/Mediabiblioteket 
Mediabiblioteket låter dig som admin att redigera och ta bort media som tidigare laddats upp till 
Lisa nätverket. Flera medieobjekt kan väljas för radering. Sök och filtreringsförmåga finns också 
för att du ska kunna hitta önskad media.


Ladda upp media  


Klicka på Media och sedan på ’Lägg till’.


Dra och släpp filen du vill ladda upp eller så 
klickar du på ’Välj filer’ för att få tillgång till 
filerna du har på din dator.


Max storlek på filer för uppladdning är 96MB


Se info om media / Ändra info om media 
Klickar du på en fil i mediabiblioteket så får du upp ett fönster som innehåller informationen som 
tillhör filen. Klicka i ett fält för att ändra.


• Filnamn - Namnet på mediefilen

• Filtyp - Typ av mediefil

• Uppladdad på - Datum då mediefilen 

laddades upp

• Filstorlek - Filstorleken på mediefilen

• Mått - (Endast bildfiler) Dimensionerna för 

bildmedia

• URL - Direktlänk till mediefilen.

• Titel - Filens namn.

• Bildtext - En kort förklaring av media.

• Beskrivning - En förklaring av det här 

mediet.

• Alt Text - (Endast bildfiler) Alttexten för 

bilden, t.ex. "The Mona Lisa" för att 
beskriva media. Används för tillgänglighet.


• Uppladdad av - användaren som laddade 
upp filen.


• Uppladdad till - Titel på inlägget eller sidan 
som innehåller denna media. Klicka på 
titeln för att se inlägget eller sidan i en 
redigeringsskärm. Om media inte var 
kopplat till någon post eller sida visas inte 
den här raden.
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Radera media 

Radera en fil 
Klicka på filen du vill ta bort och sedan på 
’Radera permanent’





Radera flera filer samtidigt 
Klicka på ’Välj flera’. Klicka sedan 
på filerna du vill ta bort och på 
’Radera valda’ 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Sidor 
Klicka på sidor i Wordpress panelen.

Här får du en överblick över alla sidor som är skapade till Lisa, Det är bara Admins som har 
tillgång till sidor.


Lägg till ny sida 
Klicka på ’Skapa ny’


Ge din nya sida en titel (1.)

Detta blir även URL;en till sidan.

Exempel: Titel Stödsamtal/Rådgivning blir http://www.mockeln-lisa.se/stodsamtalradgivning/. 

Skriv texten du vill ha på sin sida (2.)


Text behandling. (3.)

Du kan formatera din text. Du kan tillexempel ändra:


• Brödtext, Rubriker. 

• Fetstil

• Kursivstil

• Punklista

• Numrerad lista

• Vänster, Centrerad eller Höger ställd text

• Skapa länkar.
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Lägg till bild. (4.) 


Klicka på ’lägg till media’ för att öppna mediabiblioteket. I mediabiblioteket ligger alla filer som har 
laddats upp till Lisa nätverket. Har du redan en bild till sidan i mediabiblioteket, Klicka på den och 
sedan på ’Infoga på sida’ 
 
Ladda upp nya filer(Biler, etc) från din dator. Från 
Mediabiblioteket klicka på ’Ladda upp filer’. Välj filen du vill 
ladda upp och klicka på ok, Välj filen du nyss laddat upp 
och klicka på ’Infoga i innehåll’




Publicerings alternativ (5.)

• Här kan du spara sidan som ett utkast för att komma 

tillbaka senare för att färdigställa.

• Förhandsgranska sidan innan du publicerar det för att kolla 

hur det blir.

• Status, Ändra status på sidan

• Synlighet, Offentlig(alla kan se sidan), 

Lösenordsskyddat(Kräver att användaren har lösenord), 
Privat (bara admins kan se sidan.)


• Publicera, Här kan du manuellt bestämma ett datum då 
sidan ska publiceras.


Sidoattribut 

Överordnad (6.)

Ska den nya sida vara underordnad en redan skapad sida, 
välj då denna sidan i rullmenyn. Om den nya sida inte ska 
vara underordnad, låt då det vara kvar på ’utan överordnad’


Mall (7.)

Här väljer du vilket utseende den nya sidan ska ha, vilken 
mall ska sidan använda sig av.


Nätverket Lista. Skapar en sida som listar ut alla 
medlemmar i nätverket.


Undersida - 2 kolumn. Skapar en sida som är delad i 2 
kolumner 80% - 20% delad. Det är denna mall  som 
vanligtvis ska användas. 

Undersida - Fullbredd. Skapar en sida som är fullbredd, 
utan sidofält


Undersida - Kontakt. Skapar en sida som listar ut kontakt 
personer.


Undersida - Med kalender. En sida som visar Möckelnföreningarnas månads eventkalender.  


Undersida - Om Lisa. Skapar en sida som hämtar en sidomeny för underordnande sidor.


Undersida - Support. Skapar en sida som listar ut support personer & utvecklare.


Undersida med länkboxar.  Detta är en unik sida, Välj denna om du skapar en ny sida som ska 
visa länkboxar. 


Publicera (8.) Klicka på publicera för att lägga ut sidan.
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Lägg till ny sidan med länkboxar 
Sidor med länkboxar skapas som en vanlig sida. (Se kapitel innan.) Skillnaden är att man måste 
fylla i till vilken verksamhet länkarna ska gå vidare till.


Sidor med länkboxar måste ha mallen ’Undersida med länkboxar’. Se kapitel sidor > mall.


Fyll i fältet ’Verksamhet’ (1.)

Det är denna text som kommer stå i länkboxen. 

Exempel: Vittnesstöd. 

För att länkningen ska fungera så måste vi hämta URL;en till den ny verksamheten vi vill länka till.
(2.)


Detta gör vi igenom att gå till Medlemmar i Wordpress panelen  och 
sedan till Verksamheter.


*För att läsa mer om Medlemmar och Verksamheter se kapitel Medlemmar 

Håll över verksamheten vi vill länka till, i detta exempel så håller vi över Vittnesstöd, Klicka på 
’Visa’. Detta kommer öppna verksamheten i ett fönster.


Kopiera webbadress ifrån fönstret, tillexempel (http://www.mockeln-lisa.se/verksamhet/
vittnesstod/) 
Det är denna adress vi behöver kopiera in i fältet URL (2.)


Klicka på ’Lägg Till’ för att lägga till flera länkboxar eller klicka på ’Ta Bort’ för att radera en 
länkbox. Nedan ser du exempel på hur Länkningen för sidan Lotsning/ Ledsagning ser ut.  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Redigera sida/Ta bort sida 
Klicka på sidor i Wordpress panelen

Håll över önskad sida för att få upp alternativ.


Klicka på redigera för att ändra innehåll på sidan. Läs kapitel ’Lägg till ny sida’ för att läsa vad du 
kan ändra och hur du gör detta.


Klicka på Ta bort för att radera sidan. Sidan hamnar då i papperskorgen. 
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Medlemmar 
Medlemmar är alla föreningar/organisationer som är ansluta till Lisa nätverket. 


Det är via medlemmar man lägger till: 
• Medlemmens namn (tillexempel: Möckelnföreningarna)

• En sammanfattade text om medlemmen

• Kontakt information

• Vilken verksamhet medlemmen sysslar med.


Lägga till ny medlem 
Klicka på Medlemmar och sedan på ’Lägg till ny’


Skriv in namnet på den nya medlemmen i fältet ’Ange titel här’. Detta är för att underlätta sökning 
i framtiden om det ligger ett stort antal medlemmar här. (Sortera efter titel eller sök på titel)


Fyll i informations fälten 

• Skriv in namn på medlem (tillexempel: Möckelnföreningarna)

• Skriv en sammanfattning av vad medlemmen sysslar med för verksamheter.

• Länka till medlems hemsida.

• Telefon nummer. Detta kommer visas som ett offentligt nr, som folk som vill komma i kontakt 

med medlem kommer att ringa

• Har medlemmen en lokal som tar emot folk som vill besöka dem? fyll i denna adress.

• Har lokalen en öppen tid, fyll i denna.


Fält som har en * efter sig är fält som inte kan lämnas tomma.  

Klicka i vilka verksamheter som medlemmen sysslar med, Det är detta som avgör vart på 
hemsidan medlem kommer att synas. 

*Läs mer om verksamheter i kapitalet Verksamheter 

Klicka på ’Publicera’ för att lägga till den nya medlemmen. 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Redigera en medlem/ Radera en medlem 
Klickar man på ’Medlemmar’ i Wordpress panelen så får man upp en lista på alla medlemmar.

Höll över medlemmen som önskas att redigera eller tas bort, och klicka på önskat alternativ.





Verksamheter 

Klicka på medlemmar och sedan på verksamheter.


*Det är verksamheter som bestämmer var på hemsidan 
medlemmen kommer att synas. Detta är byggt på ett kategori 
system. 




Lägg till ny verksamhet 

Namn (1.) Skriv in namnet på den nya verksamheten 
som ska läggas till. I detta exempel lägger vi till 
Samåkning. 

Permalänk (2.) Detta fält kan lämnas tomt, En 
permalänk skapas automatiskt när vi klickar på ’Lägg 
till kategori’ av namnet vi angav, i detta fall 
”samakning”


Överordnad kategori (3.) Har din nya verksamhet en 
överordnad kategori? i detta fall använder vi lotsning/
ledsagning. Detta gör att det blir lättare att få en 
överblick i framtiden.


Beskrivning (4.)  Vill du skriva en kort beskrivning av 
den nya verksamheten, detta kommer bara att synas 
här, Lämna tom annars.


Klicka på ’Lägg till ny kategori’ (5.)


Skapa ny överordnad kategori/verksamhet 

Överordnad kategori (3.) Sätta denna på ’Inget’


Beskrivning (4.) Skriv ’Överordnad kategori (Använda EJ)’ i detta fält för att underlätta i framtiden, 
så att det är enkelt att se att detta är en överordnad kategori i kategori listan.


Nu kan du i framtiden lägga till nya kategorier/verksamheter som underordnade till din nyskapade 
kategori. 


Överordnade kategorier användas bara för att det ska vara enklare att få en överblick över 
skapade kategorier och användas därför inte.  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Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner är dem som ligger under meny alternativet kontakt på hemsidan.


Välj Kontaktpersoner i Wordpress panelen för att få en överblick över personer. Håll över en 
person och klicka på redigera för att ändra kontaktuppgifter m.m. När du håller över en person får 
du även alternativet att klicka på ’Ta bort’, Då raderas denna person får hemsidan.


Lägg till Kontaktperson 
Klicka på ’Lägg till ny’


Skriv in namnet på den nya personer i fältet ’Ange titel här’. Detta är för att underlätta sökning i 
framtiden om det ligger ett stort antal personer här. (Sortera efter titel eller sök på titel)


Fyll i informations fälten med uppgifterna. Fält som har en röd stjärna efter sig är obligatoriska fält 
och måste därför fyllas i, Andra fält går att lämna tomma.


Klicka på ’Ange utvald bild’ för att lägga till en bild på personen.


När fälten är ifylla och personen har en bild klicka på Publicera.  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Support Personal 
Support Personal är personerna som ligger under meny alternativet ’Utvecklare & Support’ på 
hemsidan. I nulägget är det bara jag (Daniel Sanell) och min kollega (Nicklas Karlsson) som ligger 
där. Men det finns potential att lägga till flera personer här om det finns behov av det.


Om du vill redigera en person så håll över denna och klicka på redigera. När du håller över 
personen får du även ett alternativ ’Ta bort’, detta raderar person från hemsidan.


Lägg till ny person. 


Klicka på ’Lägg till ny’


Skriv in namnet på den nya personer i fältet ’Ange titel här’. Detta är för att underlätta sökning i 
framtiden om det ligger ett stort antal personer här. (Sortera efter titel eller sök på titel)


Fyll i informations fälten med uppgifterna. Fält som har en röd stjärna efter sig är obligatoriska fält 
och måste därför fyllas i, Andra fält går att lämna tomma.


Klicka på ’Ange utvald bild’ för att lägga till en bild på personen.


När fälten är ifylla och personen har en bild klicka på Publicera.  

�  av �19 25



Utseende 
Under utseende finns alternativ för att några olika inställningar, men denna guide kollar bara på 
widgetar och menyer. Detta är dem ända alternativen som är relevanta för Lisa.


Widgetar 
Widgetområden är områden på hemsidan du inte kan ändra från sidor.


Områden som är widgetområden.

• Sidofältet på första sidan.

• Sidofälten på undersidor.

• Sidofältet på undersidan som visas efter en sökning vi sökfältet.

• Sidfoten på hemsidan. 


För att ändra något av dessa områden så klickar vi på widgetar under alternativet utseende. 


På vänster sida (1.) Ligger olika widgetar vi kan lägga till i våra widgetområden som ligger på 
höger sida. (2.)


För att lägga till en ny widget i ett widgetområde, så är det bara att dra och släppa där du vill ha 
det. Du kan även sortera om befintliga widgets igenom att dra och släppa dem där du vill ha dom.


För att redigera en befintlig widget så klicka på den så öppnas redigerings läget för denna.
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Menyer 
Lisa portalen använder sig av 3st menyer för att underlätta för användarna att navigera sidan.


Huvudmenyn - Detta är den primära navigeringen. Har möjligheten att skapa ’drop-down’ 
menyer.


Footer meny - 	 	 	 	 	 Om Lisa - Sidomeny.  
Detta är menyn som ligger i sidfoten. Denna meny ligger i 	 	 	 	 	

	 	 sidofältet under ’Om Lisa’ och visar 		 	
	 	 undersidor	 
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Redigera menyer/ Lägg till sidor i meny 
Välj vilken meny som ska redigeras i ’drop-down’ menyn och klicka sedan på ’Välj’. I exemplet 
nedan så används Huvud menyn.


I det vänstra fältet ligger en lista över alla sidor som är skapade. (1.)

Klicka i sidan du vill lägga till i menyn och sedan på ’Lägg till meny’


Den nya sidan hamnar nu i Menystruktur (2.)

Du kan nu dra och släppa den nya sidan i menystrukturen för att placera där den ska ligga.


Du kan även släppa en sida som ett underalternativ (3.) Detta gör du igenom att dra in sidan lite 
granna, tills du får en grå konturlinje.


Klickar du på ett menyalternativ i menystrukturen, så får du 
upp lite alternativ för menyalternativet 


Navigeringsetikett - Detta är vad som kommer stå i menyn 
på hemsidan.


CSS-klasser gäller bara Huvudmenyn, Lämna tom för andra.


Flytta menyalternativet i menystrukturen


Klicka på ’Ta bort’ för att radera alternativet från menyn.


Komihåg att klicka på ’spara meny’ när du har redigerat 
färdigt i menystrukturen   
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Menyalternativ som är specifika till huvudmenyn 
Huvudmenyn har möjligheten att lägga till 
ikoner till sina menyalternativ, för att göra 
detta använder vi fältet CSS-klasser. Se nedan 
hur du hämtar ikoner.


Om namnet på menyalternativet är lång så 
kan det bli bäst att dela det på två rader, detta 
gör vi igenom att sätta <br> där det blir bäst 
att bryta raden.

Tillexempel: Stödsamtal/<br>Rådgivning 
Tillexempel: Lotsning/<br>Ledsagning 
Tillexempel: Mötesplatser/<br>Aktiviteter 

Hämta nya ikoner till menyn. 

För att hämta ikoner till menyn så måste vi gå in på en hemsida,

http://fontawesome.io/icons/ . Öppna denna sida i en ny flik i din webbläsare, så att du inte 
stänger meny inställningarna.


Detta är en hemsida som erbjuder gratis ikoner för kommersiellt bruk.


Om vi tillexempel vill lägga till en ikon på en bil så letar vi i listan över alla ikoner och tycker på 
ikonen som föreställer en bil och klickar på denna.


Det vi behöver är koden som hör till ikonen vi vill ha. I detta fall fa-car, kopiera denna kod.


Gå tillbaka till Lisa i din webbläsare och klistra in 
koden vi hämtade (fa-car) i fältet CSS-klasser. 

För att våran ikon ska fungera så måste vi också 
ha med lite kod innan fa-car.


Vi skriver först fa, detta talar om att vi hämtar en 
ikon från Font Awesome.


Sedan skriver vi fa-lg, detta talar om att våran 
ikon ska ha storleken Large (stor)


Så hela koden som vi ska ha i vårat fält är alltså: 
fa fa-lg fa-car.  

Nu har vi en ikon på en bil i våran meny.
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http://fontawesome.io/icons/


Tillägg 
Tillägg är funktioner som inte är standard till Lisa nätverket, utan just tillägg.


Lisa använder sig av 3st tillägg som grund:


Advanced Custom Fields - Anpassa WordPress med kraftfulla, professionella och intuitiva fält


GTranslate - Detta tillägg använder sig av google translate och gör så att användarna av Lisa 
nätverket kan byta språk.


User Role Editor - Ändra/lägga till/ta bort WordPress användarroller och funktioner. 

Gör inga ändringar i tillägg utan att först kontakta Nioda Webbutveckling.  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Användare 
Det är igenom användare som alla som är med i Lisa nätverket har tillgång till att skriva inlägg och 
vara delaktiga i dem andra funktionerna. Det är här du som Admin sätter vilka som ska ha vilka 
rättigheter och tillgång till dem olika funktionerna. Det finns en färdig roll som heter ’Lisa 
användare’ som begränsar användarna och ger dem bara tillgång till saker som är relevanta för 
dem.


Lägga till ny användare  
Klicka på ’Lägg till ny’ när du är inne på Användare.


Fyll i fälten

• Användarnamn är namnet som användas vid 

inloggning på nätverket.

• E-post, har föreningen/Organisationen en E-

post använd denna eller om dem har utsätt en 
person som är ansvarig för E-post.


• Förnamn, Kan lämnas tomt eller fyllas i senare 

• Efternamn, Kan lämnas tomt eller fyllas i senare

• Webbplats, Kan lämnas tomt eller fylls i om det 

finns en webbplats. Syns inte på hemsidan.

• Klicka på ’Visa lösenord’. Wordpress skapar 

automatsikt ett lösenord, klicka i fältet för att 
bestämma ett eget lösenord. Wordpress kan 
tycka att ditt eget lösenord är för svagt, välj ett 
säkrare lösenord eller klicka i rutan ’Bekräfta 
användning av svagt lösenord’


• Låt rutan ’Skicka användaren en notifikation’ 
vara i kryssad så skickas en notifikation till E-
post adressen du angav om att användaren är 
registrerad som ny användare


• Roll, Det är via roller du bestämmer vilka 
rättigheter den nya användaren skall ha. (Nya 
användare som ska använda Lisa nätverket 
ska ha Rollen ’Lisa Användare’) 

• Låt fältet ’Andra roller’ vara kvar tomt.

• Klicka på ’Lägg till användaren’ 

Du lägger till en Admin på samma sätt fast i stället för att sätta användarens roll till ’Lisa 
Användare’ så sätter du helt enkelt rollen till ’Administratör’ 
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