
CHECKLISTA
Så här kommer ni igång med er nya webbplats i Wordpress

Låter det som att WordPress och Divi skulle kunna vara ert nya alternativ till Idrottonline?
Jag har här satt ihop en checklista för vad ni ska tänka på för att komma igång.

Håll koll på klockan
Först och främst - en flytt kommer att ta tid. Var ute i god tid om ni vill flytta er sida
innan Idrottonline stänger ner 31/12 2022.

Behovsanalys
Kalla styrelsen och intressenter till ett möte och diskutera era behov.

Vad har ni för mål med er webbplats/vilka funktioner behöver finnas?.
Nyheter/blogg
Formulär
Anpassade posttyper (t ex anpassade för hästar, bilar, lagmedlemmar)
Kalender med aktiviteter
Nyhetsbrev
Utbildningar (t ex plugin för att skapa kurser)
Videos (lösning för att lagra video, t ex Youtube)
Flerspråksstöd (har ni någon som kan hjälpa till med översättningar?)

Vem/vilka ska skapa själva stommen av sidan?
Vem/vilka kommer att administrera sidan?
Behöver ni ha olika behörigheter för olika personer som ska använda
webbsidan?
Har ni tillgång till medlemmar internt som är intresserade av att hjälpa till?
Vad kommer det att kosta/vad har ni för budget?
Hur ska sidan finansieras (bidrag, sponsorer, medlemsavgifter)?
Vilken tidsplan har ni? Skapa upp en aktivitetsplan med milstolpar att nå vissa
datum.
Vilka avgränsningar har projektet (t ex ska integrationer med andra system
ingå i version 1 så räkna med längre projekttid)
GDPR-stöd. Kommer ni att spara personuppgifter eller cookies som gör era
besökare spårbara? Tracking via statistikverktyg, insamling av uppgifter via
formulär? Ex för nyhetsbrev så kan man lösa detta genom att ha en extern
GDPR-säkrad nyhetsbrevs leverantör.

Se över era webbtillgångar
Se över vad ni äger för data idag.



Har ni en domän registrerad (det namn man anger för att besöka er
webbplats) som används på Idrottonline? Då kan ni behöva överföra den till
ett nytt webbhotell där er nya webbplats ska driftas.
Har ni bilder och texter på Idrottonlines webbplats som ni vill behålla? Man
kommer utveckla en lösning för att kunna plocka ut bilder enligt deras
support. Ni kanske får räkna med att behöva klippa och klistra texter över till
er nya lösning.

Webbhotell
För att kunna äga er egen webbplats och installera Wordpress behöver ni ett paket
på webbhotell med önskad domän (domän har ni troligen redan men kan behöva
överföras till webbhotellet).

Webbhotellet bör erbjuda funktionalitet som e-postadresser, backup, gratis sk
https/ssl och gärna att de har någon slags lösning för att snabba upp hemsidan
inbyggd.

Undvik de allra billigaste webbhotellen. De har både dålig prestanda (ni vill inte att er
hemsida ska vara tungjobbad) och usel support. Samt att de ofta säljer
tilläggstjänster som gör att priserna i slutändan blir större än ni räknade med.
Räkna med ca 100-300 kr/månaden för webbhotellet beroende på hur mycket data ni
kommer att lagra på sidan.

Stora och populära webbhotell i Sverige är t ex

- Oderland (från 185 kr/månaden)
- Loopia (från 99 kr/månaden) Affiliatelänk
- Beebyte (från 119 kr/månad)
- Inleed (från 99 kr/månaden för Prime)

Konsulthjälp
Fixar ni allt själva eller behöver ni hjälp. Utvärdera olika alternativ på konsulter och
lösningar som vill hjälpa er. Vad har ni för resurser internt i era medlemmar?

Installation av plattformen Wordpress
Flera webbhotell erbjuder tjänsten att installera Wordpress gratis. Antingen via sk
one-click installation eller att deras support helt enkelt hjälper er. Har ni någon
IT-intresserad medlem så kanske hen också kan hjälpa er. Det är alltid bra att ha koll
på sin installation om nu något skulle hända!

Tillägg i Wordpress
Utifrån era behov av funktioner. Bestämma vilka tillägg som ska användas och
behöver införskaffas. Eventuellt behöver ni köpa licenser om ni har behov av mer
avancerade funktioner. Det finns ofta gratisvarianter som alternativ att använda.

En av de största och populäraste kalendertilläggen är The Events Calendar. Det
kostar ca 1000 kr/år men gör att ni kan visa ut aktiviteter på ett snyggt och lockande

https://www.oderland.se/
https://divi.se/loopia
https://www.beebyte.se/
https://inleed.se/
https://theeventscalendar.com/


sätt. Licensavgifter går till att hålla tillägget uppdaterat.

Man brukar även vilja koppla ihop sina Sociala Medier på webbplatsen och då
rekommenderar jag Smash Baloon som är en stor och pålitlig leverantör av tillägg till
Wordpress. Deras plugin kostar ca 500 kr/år per kanal (dvs 1000 kr/år för både
Facebook och Instagram)

Det kan även behövas tillägg för att sidan ska laddas snabbare (sk cache), undvika
intrång (säkerhetstillägg) samt för mer avancerade formulär och register.

Divi
Som nämnts ovan handlar denna webbplats om temat och sidbyggaren Divi. Det är
inte något krav för att komma igång, men såklart det tema jag vill rekommendera
eftersom det är lätt att hantera och bygga webbsidor med. En licens av Divi-temat
kostar ca 2500 kr (engångsavgift). De har ofta kampanjer på 10-20% så spana in min
sida för rabatter på temat så kanske ni kan tjäna en slant där!

Se senaste rabatterna på Divi på https://divi.se/rabatt

När licens är inköpt så är det enkelt att Installera (se videoguide hur man installerar
DIvi här) och komma igång med. Det finns t om färdiga mallar att använda i deras
bibliotek om ni vill komma igång supersnabbt!

Se färdiga mallar på Elegant Themes hemsida (affiliatelänk)

När Divi är installerad och aktiverad behöver ni:
Sätta struktur
Formge (färger, typsnitt osv)
Skapa sidor och mata in text och bilder

Information
När sidan är klar att lansera så tänk på att uppdatera eventuella trycksaker och
reklamplatser om ni bytt domännamn. Informera era medlemmar om er nya
webbplats och glöm framförallt inte att fira!

Efter lansering
När er webbplats är lanserad så se till att hålla den uppdaterad både med innehåll
och att själva installationen är aktuell. Med Idrottonline så hanterade de allt sådant
men nu är det ni som äger er webbplats och måste sköta om den. Det finns t o m
webbhotell som erbjuder denna tjänst åt er.

Lämna över till de som ska hantera er webbplats. Inloggningsuppgifter, bra att veta,
kontaktuppgifter till webbhotell, support, konsulter.

Glöm inte att följa upp projektet. Hur gick det? Var kostnaden det ni budgeterat? Var
det något som löste sig bättre än ni trott?

https://smashballoon.com/
https://divi.se/rabatt
https://divi.se/installera-divi-for-wordpress-fran-elegant-themes/
https://divi.se/installera-divi-for-wordpress-fran-elegant-themes/
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=32312&url=60938
https://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=32312&url=60938


Denna checklista är ursprungligen publicerad på divi.se/idrottonline
Divi.se drivs av Henrik Rossini i Valbo utanför Gävle som är en Frilansande Divi-konsult. Om
ni har behov av stöd i flytten av er webbplats så hör gärna av er. Boka in en gratis och
förutsättningslös diskussion om hjälp på divi.se/boka eller via ett mejl till mig på
henrik@divi.se så hör jag av mig.

https://divi.se/boka
mailto:henrik@divi.se

