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Introduktion 
Wix är ett verktyg för att bygga webbsidor som underlättar något enormt om man vill skapa en snygg 
och proffsig webbsida utan att behöva lära sig någon HTML eller CSS, språken som används vid 
webbsidebyggande. Tjänsten är gratis och relativt enkel när man väl kommit in i det och förstått dess 
uppbyggnad. 

Att kunna bygga en webbsida är ett trevligt sätt att presentera material eller ha som utgångspunkt för 
en kurs eller ett arbetsområde.  

Man ska vara medveten om att Wix inte fungerar så bra med Internet Explorer som är webbläsaren 
som är intstallerad som standard i Trelleborgs kommuns datorer. Ett sätt att komma runt det här är att 
använda Portable Apps och där igenom använda webbläsaren Chrome eller Firefox istället. 
Detsamma gäller om du väljer att jobba med Wix hemma, installera då någon av ovanstående 
webbläsare. Båda är mycket bra och säkra. 

 

Steg 1. Registrera dig och logga in 
Gå till http://www.wix.com och tryck på Login/Sign up uppe i högra hörnet. 

 
Skriv in din e-postadress och välj ett lösenord och den föredömligt enka registreringsprocessen är 
färdig. Tryck sen GO för att komma vidare.  

 
 

 

http://portableapps.com/
http://www.wix.com/
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Steg 2. Välj en mall 
När du har loggat in så möts du av bilden nedan, välj Create för att komma igång med din webbsida. 

 
Du ska sen välja en mall (template) för din sida, här finns mängder med färdiga och proffsiga mallar 
att använda. Det står dig fritt att välja vilken som helst. Klicka på View för att förhandsgranska dem. 
Hittar du någon du gillar så väljer du sen Edit. Ha i åtanke att du kan ändra mallens utseende även när 
du valt den för att passa dina behov. I mitt exempelfall har jag istället valt en tom mall (Blank 
templates) för att lättare kunna förevisa tjänsten. 
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När man valt de tomma mallarna för man upp en sida med ett antal olika layouter att välja på. Jag 
väljer en med navigationsfältet högst upp. Tryck på Edit när du valt något som du tror passar. 
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Steg 3. Bygg din webbsida 
 

Till vänster i bilden har du verktygsfältet där du väljer typsnitt, infogar länkar, importerar bilder osv. I 
sidans mitt har vi webbsidan som den ser ut just nu. Klickar du på något kan du ändra objektet. T.ex. 
kan vi klicka på My site name och ge vår webbsida en titel. Den valda mallen innehåller fyra sidor 
och en kontakt-sida. Vill man lägga till eller ta bort undersidor står det en fritt.  

 
När man klickar på textrutan får man upp Text settings där man kan välja Edit text för att ändra 
teckensnitt, storlek och dylikt.  
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När man gjort en ändring till mallen dyker en prompt upp som påpekar att man bör spara sin sida. Här 
väljer man också hur sidans adress på webben kommer se ut, det som med internetspråk kallas URL. 
Eftersom jag döper sidan till Liljeborg24september kommer webbsidans adress bli 
http://ikttrelleborg.wix.com/liljeborg24september Tryck på Save. 

 
 

Jag vill inte att mina sidor ska heta Page 2, Page 3 osv. så jag klickar på objektet och väljer där 
Navigate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ikttrelleborg.wix.com/liljeborg24september
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Menyn Pages öppnas och klickar jag på de olika sidorna får jag upp rutan Settings and SEO där jag 
under Page Name  och Page Address kan ändra sidornas och menylänkarnas namn. Tryck Done när 
du är färdig.  

 
 

Nedan ser vi sidan efter att jag gett den en titel och uppdaterad länkarna i menyn. Jag har också ändrat 
det som i mallen kallas My slogan till ”Förändrade lärprocesser och presentationsprogram”.  
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Steg 4. Ändra webbsidans utseende och layout 

4.1 Bakgrund 
Vi har nu kommit igång med sidan men än så länge ser den lite tråkig ut. Väljer vi målarborsten ute i 
vänstra menyfältet får vi upp Design-menyn. Vi börjar med att trycka Background för att lägga till en 
bakgrund till sidan.  

 
 

Bläddra dig fram till en bakgrund du tycker passar eller ladda upp en egen bild att använda som 
bakgrund på Upload & Customize Background. 
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4.2 Färgschema 
Under designmenyn kan du också välja ett övergripande färgschema som styr rubrik- och 
bakgrundsfärger och mycket annat.  
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4.3 Typsnitt 
Välj Fonts för att välja en formatmall för typsnitt som ska användas på sidan. Det står dig fritt att 
ändra dessa hur som helst senare i processen.  
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4.4 Resultat 
Efter att ha ändrat bakgrunden, teckensnitt och färgschema så ser vår sida ut så här. Lite trevligare 
men fortfarande är det inte mycket till innehåll. 

 
 

 

Steg 5. Infoga material på sidan 
 

5.1 Infoga bilder 
För att lägga till en bild på sidan väljer du Add på det vänstra verktygsfältet och sen Image.  
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Du får upp nedanstående bild där du väljer Upload Image för att lägga in en bild i ditt Image Gallery 
som du sen kan infoga på din sida. När du laddat upp din bild så markerar du den och trycker på OK. 

 
 

Klickar jag på min importerade bild får jag upp en meny där jag kan ändra dess storlek, lägga til len 
ram till och göra den till en klickbar länk till en annan sida om jag så vill. 
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5.2 Infoga länkar  
Markera ordet du vill ska bli en klickbar länk och tryck på ikonen längst ut till höger.  

 
 

Välj sen om länken ska gå till en webbaddress, en av dina sidor (Page), en e-post-adress eller ett 
dokument. Tryck sen på Ok.  
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I detta exemplet väljer jag att skapa en länk till en webbsida och jag skriver in dess adress och väljer 
om sidan ska öppnas i samma webbläsarfönster eller starta ett nytt. Tryck sen Ok.  

 

5.3 Infoga övrig media 
 

 

 

 

 

Text infogar textrutor på din sida 

Image gäller bilder som vi gått igenom ovan 

Gallery är bildgallerier eller bildspel 

Media använder du om du vill lägga in video eller ljud 

Shapes & Lines är figurer linjer 

Buttons & Menus hanterar knappar och menyer 

Online Store  är vad det låter som 

Social är kopplingar till social nätverk som t.ex. Facebook 

Apps är småprogram med olika funktionalitet man kan bygga ut 
sin sida med 
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Steg 6. Ändra övriga sidor på din webbsida 
Uppe till vänster bredvid WIX-logotypen hittar du en meny som heter Page, väljer du den kan du där 
plocka fram och revidera de andra sidorna som ligger på din webbplats. Inställd bakgrund, yuåsnitt 
osv. följer med grundinställningen.  

 
 

Steg 7. Inställningar 
Kugghjulet i verktygsfältet tar dig till inställningar (Settings) för sidan. Här kan du se sidstatistik, 
ändra sidadressen och göra andra avancerade inställningar.  
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Steg 8. Spara och publicera din sida 
När du är nöjd med din sida så börjar det bli dags att låta omvärlden få chans att se den. Uppe i högra 
hörnet finns menyn som hanterar detta. Välj Preview för att förhandsgranska din sida så att allt ser rätt 
ut. Prova så att alla länkar fungerar som de ska och att bilder och text ligger på rätt ställe. När du 
känner dig nöjd trycker du på Publish och sidan finns nu publicerad på nätet.  

Känner du att du inte vill publicera din sida än så väljer du istället Save så du kan komma tillbaka och 
jobba vidare med den en annan gång.  

 
 

Lycka till i webbsidesbyggandet! 
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