
Migration av Joomla! 1.5 till 2.5
I denna instruktion kommer jag att använda mig av ett program som heter J2XML som du hittar 
på joomla.org. Det är egentligen två programdelar. Som du ser på bilden nedan den ena är 
en  plugin för version 1.5 som du installerar som vanligt, glöm bara inte att aktivera det under 
 Tillägg/Insticksprogram.

Den andra delen, Importer, installerar du i den nya versionen av Joomla 2.5. Denna del är en 
komponent, därför kommer du att hitta den under komponenter. Du kan göra samma sak i 1.7 
men eftersom den inte kommer att uppdateras något mer, finns det inte någon större anledning att 
migrera till den nu. Om du har 1.7 installerat uppgradera då först till 2.5.

När du har båda tilläggen på plats, visst kan du börja med den som ska ligga i 1.5 och ta 
installera i 2.5 senare men nu vet du i alla fall hur du ska göra. 

I delen för Artiklar hittar du ikoner för att kopiera dina artiklar som du vill migrera. Det är två 
stycken som kommit till. Export och Send, Här kommer jag bara ta upp exportvarianten eftersom 
jag själv bara använt den.



Export
Först av allt tar du dig längst ner på artikelsidan och väljer Alla, detta för at du ska kunna få med dig 
alla artiklar du vill ha med till den nya versionen med på en gång.

Nu när du har alla artiklar synliga kan du välja vilka artiklar som ska följa med, ska du ha alla klicka i 
kryssrutan i huvudet så markeras alla.

När du är klar med detta klickar du på Exportikonen. Du får då upp ett vanligt sparafönster. Spara 
på lämpligt ställe.

Nu är denna del klar så nu vi går över till den nya Joomla-versionen.

Import
Om du inte har installerat J2xml inportdelen götr du det först. Nu öppnar du importdelen 



Under ”Inställningar” kan du ställa in lite olika parametrar t ex om du vill att sidor med samma namn 
ska skrivas över eller hoppas över. Detta kan ha betydelse om du vid senare tillfälle vill komplettera efter 
 ändringar i 1.5.

Tryck på ”Välj fil” markera filen som du exporterade från 1.5 och sedan ”Import”.

GRATTIS nu har du migrerat och alla dokument finns på plats. Vad som är kvar är att lägga upp menyer 
och länka sidorna. Svårare än så är det faktiskt inte.


