
Kom igång 

Här hittar du information för att snabbt sätta dig in i hur du loggar in, arbetar med SiteVision,

skapar nya sidor med mera. Här hittar du även våra populära videoguider och information om

vilka webbläsare vi rekommenderar för redigering i SiteVision.

Redigeringsläget 

Vi befinner oss bakom kulisserna på din webbplats, där sidolisten på vänstra sidan,

arbetsytan i mitten och verktygslisten längst upp tillsammans utgör redigeringsläget.

I redigeringsläget kommer du åt att se, skapa nytt och redigera ditt befintliga innehåll. Du

kommer åt att administrera centrala inställningar för webbplatsen och alla de funktioner som

kommer med SiteVision.

Menyval och redigeringsyta 
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Sidolist 
Sidolisten på vänster sida innehåller viktiga funktioner för att söka innehåll, komma åt

arbetshistorik, se innehållsträdet, skapa nytt innehåll och publicera. Sidolisten kan också

utökas med fler funktioner beroende på var du befinner dig i strukturen. Allt arbete du utför i

SiteVision sparas automatiskt. När bakgrunden på handen är grå så sparas sidans innehåll,

sedan blir bakgrunden grön igen. Då är all information sparad.

Redigeringsyta 
Redigeringsytan i mitten är varifrån du skapar, anpassar och förändrar innehållet på dina

sidor. Arbetsytan är uppdelad i innehållsytor, där du kan lägga till, ta bort och förändra innehåll

och mallytor som styrs av mallen.

Verktygslist 
Verktygslisten i övre delen av webbläsaren låter dig komma åt olika funktioner och

inställningar i verktyget.

Först visas namnet på Webbplatsen och under det i vilken vy du befinner dig. Det kan vara

exempelvis Sidor, Mallar, Fil/Bildarkiv, Tillägg, Element, Datakällor eller Dekorationsmallar.

Klickar du på Webbplatsens namn kommer du till startsidan. Klickar du på Sidor så kan du gå

till någon av de andra vyerna.

Logga in i SiteVision 

I SiteVision arbetar du direkt i webbläsaren för att skapa, redigera och publicera innehåll till

din webbplats. SiteVision anpassar sig automatiskt till den roll du tillhör vilket betyder att olika

användare kan se och göra olika saker.

För att komma in i verktyget fyller du i användarnamn och lösenord på er inloggningssida.

Inloggningsuppgifter får du av administratören för din webbplats.
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När du är inloggad kommer redaktörsmenyn att visas i nedre, högra hörnet av din webbläsare.

Redaktörsmenyn är ingången till SiteVisions redigeringsläge.

Logga ut 

I SiteVision behöver du inte logga ut om du inte vill. Det räcker med att stänga ner

webbläsaren.

Men om dina redaktörer önskar en logga ut knapp så kan ni lägga till modulen

"Inloggningsstatus" i mallen. När du är inloggad visar modulen vem du är inloggad som och

en logga-ut länk.

Redaktörsmenyn 

När du är inloggad i SiteVision kommer redaktörsmenyn att visas i nedre, högra hörnet av din

skärm. Detta är din ingång till redigeringsläget. Redaktörsmenyn visas med en penn-ikon på

de sidor du har behörighet på.
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Klicka på penn-ikonen för att komma åt redigeringsläget.

Genväg 
Redaktörsmenyn kan också visa en plus-ikon med en blixt som kallas genväg. Den gör så att

du, oberoende var du befinner dig i er webbplats struktur, kan lägga till en artikel i ett utpekat

arkiv eller en sida i en del av strukturen.

Saknar du behörighet på den sidan du står på, försvinner pennan medan genvägen ligger

kvar.
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Redigeringsytan 

Redigeringsytan är där du bygger upp din webbsida och dess innehåll. I grunden använder du

en mall som sätter ramarna för hur sidan ska se ut. I mallen finns en eller flera innehållsytor

som du bygger upp din sida i med hjälp av olika moduler.

De ytor du kan arbeta i är markerade med streckade linjer och kallas innehållsytor.
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Det är i innehållsytan du placerar ut de moduler du vill använda. När du för muspekaren över

de olika modulerna markeras de med en svart ram. Dessutom får du en dra och släpp-ikon i

övre högra hörnet av den aktuella modulen. Med hjälp av den kan du flytta modulen och

placera om innehållet tills dess att den ligger där du vill.

För att göra förändringar, klicka i modulen i redigeringsläget. För text och tabell arbetar du

direkt i redigeringsytan. Vissa moduler kräver att du öppnar inställningarna. Detta gör du

genom att dubbelklicka i modulytan (gäller exempelvis bildmodulen)

På vänster sida ser du sidolisten, och i sidans huvud kommer verktygslisten

Status 

I övre, högra hörnet av redigeringsytan kan du se vilken status en sida har. Publicerad, ej
publicerad och ändrad är begreppen som används. För muspekaren över statusikonen för

att visa statusinformation.
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Ej publicerad 

En sida som endast är synlig i offline-läge har statusen ej publicerad.

För att kunna se sidan krävs det att man är inloggad i verktyget och inne i redigeringsläget.

Publicerad 

En sida är skapad och publicerad och syns även i onlineläget.

Ändrad 
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Innehåll som har ändrats i redigeringsläge, där ändringarna inte är publicerade.

Onlineversion och offlineversion skiljer sig åt.

Sidlås 

Låsikonen talar om för dig att du, eller någon annan som också är inloggad, låst sidan och

därför spärrat sidan för redigering. Detta för att förhindra samtida redigering av en sida. För

muspekaren över låset så kan du se vem som låst sidan och när.

Låsa upp sida 

Om du har behörigheten "Lås upp sidlås" har du också rätt att låsa upp en sida som är låst av

en annan person.

Statusinformation 

För muspekaren över statusikonen för att se statusinformation; vem som senast

skapade/ändrade innehållet på sidan och när.
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Ångra 

När du gör förändringar på en sida, lägger till, tar bort, eller gör förändringar i en modul så

kommer Ångra upp som ett alternativ i statusfältet. Du kan också komma åt ångra genom

verktygsikonen uppe i vänstra fältet av verktygslisten.

Länkstig 

Precis under verktygslisten ser du länkstigen, en undermeny du använder för att navigera på

din webbplats i redigeringsläget. Ikonerna och länktexterna visar olika saker.

Ikonerna visar en meny med undersidorna som ligger under den aktuella sidan. Med hjälp av

länkstigsmenyn kan du navigera dig fram till andra sidor i din struktur.
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Rubrikerna, sidnamnen, visar ett brödsmulespår vart du befinner dig i strukturen, och fungerar

dessutom som en genväg för dig att navigera tillbaka till tidigare sidor i strukturen.

Verktygslisten 

Verktygslisten visas överst i redigeringsläget. Här hittar du ikonerna Redigera, Visa, Anpassa

innehåll, Moduler och Sidaktivitet. Verktygslisten är en central del i redigeringen eftersom det

är där du bland annat hittar de moduler som du har behörighet att använda. Det är även via

verktygslisten du kommer åt redigera för att komma åt inställningarna för webbplatsen och

sidan.
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Ikonen Redigera 

Under redigeraikonen i verktygslisten kan du göra övergripande inställningar för sidan och

webbplatsen. Ikonen är på så sätt nyckeln till viktiga inställningar för till exempel metadata och

behörigheter. Här hittar du även möjligheten att ta bort och avpublicera en sida, samt att

ångra ändringar du har gjort på sidan.

För dig med högre behörighet finns Webbplatsinställningar via ikonen Redigera.

Webbplatsinställningar ger dig direkt tillgång till inställningar för webbplatsen. Utseende,

säkerhet och tillgänglighet är något av det du kan justera här.

Avpublicera kräver rättigheten "Publicera"

Ta bort kräver rättigheten "Ta bort"

Egenskaper kräver "Hantera sidlayout"

Webbplatsinställningar kräver "Hantera webbplatsinställningar".
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Uppdatera 

Uppdaterar strukturen där du befinner dig.

Avpublicera 

Att avpublicera en sida innebär att den inte längre finns tillgänglig i online-versionen av

webbplatsen. Besökarna kan alltså inte längre nå sidan via en länk eller via sökmotorer.  

En sida som inte är publicerad markeras med statusen "Ej publicerad" längst upp till höger i

redigeringsytan. I navigatorn ser du att en sida är avpublicerad genom en orange markering

med ett vitt kryss.

Så här gör du 
För att avpublicera en sida gå du till sidan i redigeringsläget. Klicka sedan på redigeraikonen i

verktygslisten och välj Avpublicera.
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Väljer du avpublicera får du en fråga om du är säker på att du vill genomföra avpubliceringen.

Klicka ja för att bekräfta, klicka på nej för att avbryta avpubliceringen.
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Denna funktion kräver att du har behörigheten " Publicera"

Avpublicera en schemalagd sida 
Om en sida är schemalagd att publiceras ett annat datum eller avpubliceras ett annat datum

är den märkt med en "klockikon". Då går det inte att högerklicka på sidan och välja

avpublicera.

Då måste du först låsa upp sidan genom att klicka på den blå knappen "Stoppa publicering".

Därefter kan du högerklicka på sidan och välja Avpublicera.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Låsa upp publiceringslås". Annars ser du inte

den blå knappen.

Ångra ändringar 

Funktionen Ångra ändringar låter dig gå tillbaka till det utseende och innehåll sidan hade när

du först klickade i redigeringsytan för att ändra något. Om du lämnar sidan under arbetets

gång, exempelvis genom att gå till en annan sida i redigeringsläget, eller om du publicerar

eller går online, kan du inte längre använda funktionen.

Så här gör du 
Klicka på ikonen Redigera i verktygslisten och välj Ångra ändringar. Sidan kommer nu laddas

om och återgå till den status den hade när du först gick till den.
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För att ångra din allra senaste ändring och inte allt du gjort, kan du klicka på Ångra längst upp

till höger i redigeringsytan. Den blå rutan visas under 15 sekunder efter att du gjort en ändring

på sidan.

Avbryt 

Om du exempelvis har lagt till en modul som du ångrar och väljer avbryt, så visas följande

ruta:
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Om du bockar i rutan "Visa inte detta meddelande igen" så slipper du denna dialog när du

väljer avbryt nästa gång. Du kan också gå till Personliga inställningar via ikonen längst ner i

sidolisten och stänga av denna varning. 

Ta bort en webbsida 

För att ta bort en webbsida kan du klicka på redigeraikonen som finns i övre vänstra hörnet i

verktygslisten. I rutan väljer du sedan "Ta bort". Att ta bort en sida innebär att den hamnar i

papperskorgen på webbplatsen. Det innebär också att besökarna inte längre kan nå sidan.
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När du väljer ta bort får du en säkerhetsfråga om du verkligen är säker. Väljer du ja flyttas

sidan till papperskorgen
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Det går också att öppna menyn för navigatorn genom att klicka på Bläddra i sidolisten. Där

kan du se sidorna i din struktur. Högerklicka på den sida du vill ta bort och välj: "Ta bort". Då

får du samma säkerhetsfråga som ovan.
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En sida som tagits bort och hamnat i papperskorgen kan återställas av den som har

behörighet att "Ta bort".

Kräver behörigheten "Ta bort"



•

•
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Spara version 

Versioner är ett smidigt sätt att arbeta med utformning av nytt eller förändrat innehåll på en

sida. Versioner ger dig även möjlighet att återgå till en sidas tidigare utseende och innehåll,

om du vill ångra en omfattande en ändring. Alla sidor finns i minst två versioner, en publicerad

och en opublicerad arbetsversion. Där utöver finns det en automatiskt sparad version av den

senast publicerade versionen av sidan. Eventuellt finns det även upp till fem automatiskt

sparade versioner från de senaste publiceringarna och ett antal versioner som du själv har

sparat aktivt.

Under ikonen Visa och alternativet Versioner kan du se vilka versioner som finns av sidan du

står på. Det finns två typer av versioner:

Sparade versioner

Automatiskt sparade versioner

Så här gör du 
Gå till den sida du vill spara en version av i redigeringsläget. Klicka på ikonen Redigera i

verktygslisten och välj Version.

En ruta visas där du får namnge din version. Namnet på versionen kommer alltid föregås av

datum och klockslag så det kan du utelämna vid namngivningen.
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Klicka OK för att spara.
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Egenskaper på sida 

Under redigeringsikonen finns ett alternativ för Egenskaper. Här hittar du information och 
inställningar för sidan du befinner dig i redigeringsläge. Du kan till exempel ange metadata för 
den här sidan och ställa in den som har åtkomst till den.

Kategorier 
Under Egenskaper hittar du flikarna Allmänt, Utseende, Säkerhet, Funktionalitet och

Integration, som återigen innehåller inställningspaneler.

Läs mer om inställningar via egenskaperna på en sida.



SiteVision  Hela avsnitt, sid 45

Ikonen Moduler 

Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din webbsida. Det finns över

hundra olika moduler i SiteVision. Vilka moduler du ser beror dels på vilken behörighet du har,

men även på vad som ingår i licensen.

Modulerna är indelade i kategorier och för varje modul kan du göra mer eller mindre

avancerade inställningar.

Så här gör du 

Bild- och textmodulen är de moduler som används oftast. Därför finns det två snabbknappar

för att lägga ut dem.

Övriga moduler lägger du till med hjälp av modulväljaren i verktygslisten längst upp i

redigeringsläget. Du kan söka fram den modul du vill lägga ut på sidan eller leta fram modulen

via kategorierna.

Under Senast använda moduler visas de tre senast använda modulerna som en genväg.
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Kopiera och klistra in modul 

Kopiera 
Markera den modul under Innehåll som du vill kopiera och välj alternarivet "Kopiera".
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Att klippa ut är samma operation som kopiera. Så om du exempelvis kopierar en

formulärsmodul så töms den på alla svar.

Klistra in 
Markera en innehållyta eller layout och högerklicka och välj alternativet "Klistra in" för att

klistra in den kopierade modulen.

Ta bort modul 

Ta bort en modul i redigeringsytan 
För att ta bort en modul från en webbsida, gör så här:

1. Markera modulen som du vill ta bort i redigeringsytan.

2. Högerklicka och välj Ta bort.



SiteVision  Hela avsnitt, sid 48

3. Spara och publicera om för att ändringen ska visas för besökaren.

Ta bort en modul under Innehåll 
För att ta bort en modul från en webbsida, gör så här:

1. Markera modulen som du vill ta bort under Innehåll till vänster.

2. Högerklicka och välj Ta bort.

3. Spara och publicera om för att ändringen ska visas för besökaren.
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Ikonen Sidaktivitet 

Längst till höger hittar du ikonen Sidaktivitet. Här hittar du information om sidan samt att du

har möjlighet att själv skriva en kommentar om sidan. 

Följande saker kan du få information om i Sidaktiviteter:

Ändrad sida

Publicerad sida

Avpublicerad sida

Schemalagd publicering

Schemalagd avpublicering

Skapad version

Återtagen version

Borttagen version

Flyttad sida

Mallbyte

Arbetsflöde startat

Arbetsflöde åtgärdat

Arbetsflöde avbrutet

Arbetsflöde omstartat

Sidolisten 
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Sidolisten innehåller ett antal funktioner för att navigera i redigeringsläget, se arbetshistorik

och skapa nytt innehåll på din webbplats: 

Spara - Handen visar status på sidan. SiteVision sparar automatiskt all information.

Sök -Sök visar resultat från sidor, artiklar, länksidor, strukturobjekt, filer, bilder, mappar, mallar

och dekorationsmallar på hela webbplatsen. 
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Historik- Visar de tio senaste sidorna du har arbetat med. Klicka på en av länkarna för att

komma till den sidan.

Bläddra- Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens

struktur och dess innehåll.

Skapa ny - Skapa ny knappen används för att lägga till Sida, Länk, Arkiv, Mapp eller

Strukturobjekt på webbplatsen, beroende på vad du har behörighet.

Publicera - Du måste publicera webbsidor, artiklar, länkar och webbplatser för att de ska visas

i visningsläget (för besökaren).

Klar - Knappen klar tar dig till visningsläget/onlineläget när du har redigerat klart på en sida.¢

Mer information - Som inloggad användare i SiteVision kan du via sidolisten få information i

redigeringsläget och göra vissa inställningar för din användare. 

Spara 

Handen visar status på sidan. SiteVision sparar automatiskt all information.

Är bakgrunden grön betyder det att allting (alla ändringar) är sparat. Om bakgrunden är grå

betyder det att det finns innehåll på sidan som håller på att sparas. Om bakgrunden är grön

med en lite grönvit list i nedkant, betyder det att det finns innehåll på sidan som håller på att

laddas.

Allt sparat



•
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När du gjort ändringar på en sida behöver sidan publiceras för att visas utåt.

Ett orange kryss markerar en opublicerad sida.

Ett utropstecken visar att en publicerad sida har opublicerade ändringar.

Sök 

Sök visar resultat från sidor, artiklar, länksidor, strukturobjekt, filer, bilder, mappar, mallar och

dekorationsmallar på hela webbplatsen. Sökträffarna grupperas och sorteras baserat på var

du befinner dig i strukturen, exempelvis; står du i filarkivet listas filer överst. Sökningen är en

livesökning som visar träffarna direkt och dessutom visas flest träffar från den del du står i när

du söker.

Spara pågår

Laddar
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Sök i sidolisten söker efter namn, titel och bildbeskrivning, samt kortnamn (om webbplatsen

använder en URL-stil med kortnamn).

För muspekaren över en träff så kan du se var den finns i strukturen. Klicka på träffen för att

gå till din sökträff.

I exemplet ovan ser du att sökresultaten kategoriseras - tre träffar på sidor, en träff på en bild,

två träffar på filer. 

Historik 
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Visar de tio senaste sidorna du har arbetat med. Klicka på en av länkarna för att komma till

den sidan.

Bläddra 

Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens struktur och

dess innehåll.

Menyn för navigatorn 
Högst upp i vyn finns en meny/kub för att visa

sidor/mallar/filarkiv/bildarkiv/tillägg/datakällor/element och dekorationsmallar.

Som standard är Sidor förvalt. Där visas strukturen på webbplatsen, publicerat såväl som

opublicerat. Klickar du på menyn/kuben kan du växla till

Mallar

Filarkiv

Bildarkiv

Tillägg

Datakällor

Element

Dekorationsmallar
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Klickar du på namnet på webbplatsen (i detta exempel "Minwebb" ) så kommer du till

startsidan.

Du kan också klicka på Sidor för att menyn ska visas där du kan växla till andra vyer som

exempelvis Mallar eller Bildarkiv.

För att se ikonen Bläddra krävs det att du har behörigheten "Visa sidor".

För att komma åt Mallar krävs behörigheten "Visa mallar. 

För att komma åt Filarkiv krävs behörigheten "Visa filarkiv"

För att komma åt Bildarkiv krävs behörigheten "Visa bildarkiv"

För att komma åt Tillägg krävs behörigheten "Hantera tillägg"

För att komma åt Datakällor krävs behörigheten "Visa datakällor"

För att komma åt Element krävs behörigheten "Hantera element"

För att komma åt Dekorationsmallar krävs behörigheten "Visa dekorationsmallar"

Innehåll 
I den nedre delen av strukturen visas Innehåll. Här ser du innehållet för den meny du valt att

visa. Det innebär att du ser moduler, layouter, innehållsytor och responsiva delar för menyn

sidor, mallar och dekorationsmallar. För bild- respektive filarkiv ser du mappar och bilder/filer.

Du kan flytta objekten som finns under Innehåll genom att dra och släppa.
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Om du inte har behörighet att se strukturen på en viss sida visas inte Bläddra i sidolisten.

Visa Sidor 

Sidor är standardvyn i menyn för navigatorn. Här kan du se hela strukturen på webbplatsen.

Innehållet i form av sidor, mappar och arkiv. Här syns också aktuell status på respektive

objekt med hjälp av sidikoner.
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Objekttyper 
Det finns flera objekttyper på en webbplats. Exempel är sidor, länkar, mappar och artiklar. Alla

visas i navigatorn, och de olika objekttyperna har egna ikoner.

Sidikoner 

Bilden visar de olika sidikoner som förekommer i SiteVision. Under bilden finns en förklaring

för respektive ikon.

 

  

SiteVision Server 
Om du är inloggad med systemkontot kommer du se ikonen för serverobjektet.

Hus / Webbplatsen 
Startpunkten för webbplatsen. Även startsida som standard.

Publicerad sida 
Webbsidan är publicerad. Sidan ser likadan ut i redigeringsläget som online.

Publicerad sida med ändringar 
Webbsidan har förändrats sedan den sist publicerades. Sidan kan se annorlunda ut i

redigeringsläget, jämfört med online. Denna ikon är en påminnelse att publicera de ändringar

som gjorts.
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Ej publicerad sida 
En sida som inte är publicerad, alternativt är avpublicerad. Den syns enbart i redigeringsläget.

Schemalagd publicering 
En sida har en schemalagd publicering, alternativt avpublicering. Sidan får också denna ikon

ifall du publicerar en undersida till en ej publicerad sida.

Arkiv 
Arkivet samlar artiklarna skapade på webbplatsen.

Artikel 
Visas normalt inte i menyer utan listas alltid i ett arkiv. De visas på webbsidan med hjälp av

modulen Nyheter, Nyhetsmeny, Evenemangskalender, Länklista eller Blogg.

Mapp 
Det går samla innehållet på webbplatsen i mappar.

Länksida 
Länksida skapar ett menyalternativ i er struktur. Exempelvis om du önskar ha en länk i menyn

på webbplatsen.

Strukturobjekt 
Ett strukturobjekt kan till exempel vara en sida eller mapp. En struktursida handlar om att visa

en sida på flera olika ställen på webbplatsen.

Sida med översättning 
En sida finns som översatt version. Läs mer på sidan Översättningar.

Papperskorg 

Läs mer på sidan Papperskorg.

För att se navigatorn krävs behörigheten "Visa navigator".

För att få skapa ny webbsida krävs behörigheten "Skapa sida".

För att få skapa ny webbplats krävs behörigheten "Skapa webbplats".

För att få skapa ny länksida krävs behörigheten "Skapa länk".

För att få skapa nytt arkiv krävs behörigheten "Skapa arkiv".

För att få skapa ny mapp krävs behörigheten "Skapa mapp".

För att få skapa nytt strukturobjekt krävs behörigheten "Skapa strukturobjekt".
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Egenskaper på en sida 

Under redigeringsikonen finns ett alternativ för Egenskaper. Här hittar du information och

inställningar för sidan du befinner dig i redigeringsläge. Du kan till exempel ange metadata för

den här sidan och ställa in den som har åtkomst till den.

Kategorier 
Under Egenskaper hittar du flikarna Allmänt, Utseende, Säkerhet, Funktionalitet och

Integration, som återigen innehåller inställningspaneler.

Läs mer om inställningar via egenskaperna på en sida.
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Översikt paneler 
Överst till höger hittar du ikonen översikt paneler (ser ut som en kub).

Via denna ikon kan du komma tillbaka till översikten över de tillgängliga panelerna för

Egenskaper.

Välj panel 
Du kan klicka på förstoringsglaset för att söka bland de tillgängliga panelerna. Om du till

exempel inte vet vilken kategori du hittar prenumeration under kan du söka efter det istället
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Innehåll på en sida 

I sidolisten till vänster i redigeringsläget hittar du menyn för navigatorn. I den övre delen ser

du de sidor, mappar och arkiv som finns på webbplatsen. I den undre delen hittar du

innehållet för den sida du har markerat i strukturen.

Via Innehåll kan du flytta moduler, layouter, grids, gridrader och spalter genom att dra dem

muspekaren. Du kan även högerklicka på alla de olika objekten för att göra inställningar och

för att komma åt Egenskaper för dem.

Egenskaper på en modul

Egenskaper på en layout

Egenskaper på ett grid

Högerklick på en modul

Högerklick på en layout

Objekttyper 
Det finns fyra typer av objekt som kan visas under Innehåll på en sida. Det är innehållsytor,

moduler, layoutdelar och responsiva delar.



SiteVision  Hela avsnitt, sid 62

Innehållsyta 

Ikonen för en innehållsyta markeras av en ruta och innehållsytans namn.

Högerklicka på innehållsytan för att lägga till responsiva delar, se nedan.

Modul 

Ikonerna för moduler är skiljer sig beroende på vilken typ av modul det är. Text- och

bildmoduler har egna ikoner medan övriga moduler visas med en kub. 

Responsiva delar 

Ikonerna för att bygga responsivt består av grid, rad och spalt. 

Layoutdelar 
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Ikonerna för layouter beror på vilken typ av funktion layouten håller. En layout med en "gubbe"

på innebär att den håller en eller flera vyer med anpassat innehåll.

För att se navigatorn krävs behörigheten "Visa navigator".

Lägg till layout 

En layout är en behållare som gör att informationen på sidan visas radvis eller kolumnvis. Det

går att ställa in egenskaper för en layout som påverkar allt innehåll (exempelvis flera moduler)

på en gång, exempelvis bakgrundsfärg eller kantlinjer.

För att lägga till en layout så högerklickar du på innehållsytan (i detta exempel har

innehållsytan namnet "Mittenspalt").

Radvis 
Layout radvis används för att lägga moduler radvis. Detta bestäms normalt i mallen men om

du av någon anledning vill ha ett annat avstånd (mindre eller mer) mellan moduler eller vill

ställa in egenskaper för fler moduler väljer du detta alternativ.

Anledningen till att lägga ut en layout Radvis på sidan kan också vara att du vill återanvända

information på ett annat ställe med hjälp av länkad layout (se nedan).



SiteVision  Hela avsnitt, sid 64

Kolumnvis 
Layout kolumnvis används för att lägga moduler kolumnvis.

Lägg till länkad layout 

Länkad layout 
Länkad layout är ett smart sätt att återanvända innehållet från en befintlig layout. Samma

information kan visas på fler ställen på webbplatsen men behöver bara redigeras på ett ställe.

Gör så här: 
För att peka ut den information som ska hämtas in från en annan sida, högerklicka på

innehållsytan och välj Lägg till layout -> Länkad.

En ny vy visas där du ser strukturen på din webbplats. Välj den sida (din källsida) där du vill

hämta information från och peka ut en eller flera layouter, gridrader eller gridspalter.
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Klicka OK. Nu visas den informationen som finns i layouten på källsidan på din valda sida.

Hitta källan 
Det går inte att redigera i den länkade layouten - då får du gå till källsidan. Det gör du genom

att högerklicka på den länkade layouten och välj Gå till källsida för att visa "originallayouten".

Du kommer då till den sida där ursprungsinformationen finns.

För att peka ut en annan layout, högerklicka och välj Byt layout. Då visas vyn där ser hela

strukturen igen.

För att lägga till layouter krävs behörigheten "Lägg till layout".

För att lägga till länkad layout krävs behörigheten "Skapa länkad layout".
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Lägg till grid 

En grid kan beskrivas som ett rutnät innehållande rader och kolumner. Den fungerar som en

mall där designen (text, bild m.m) placeras in för att layouten ska bli konsekvent och tydlig.

Mer information om hur du bygger responsiva mallar hittar du under Tema Responsiva mallar.

Lägg till gridrad 

En gridrad skapar en ny rad där du kan lägga till information. Börja alltid med att lägga till en

gridrad efter att en ny grid, mallyta eller innehållsyta lagts ut. En gridrad avbryter alla flöden

("clear"- alla spalter flödar) från raden innan.

Högerklicka på en grid, layout, innehållsyta eller mallyta för att lägga till en gridrad.
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Lägg till spalt 

En spalt skapar en yta med en bredd i ett visst antal kolumner i en gridrad. Det förvalda

gridets antal kolumner visas när du lägger till en spalt.

Högerklicka på en grid, gridrad, innehållsyta, mallyta eller layout för att lägga till en spalt. Du

kan lägga fler spalter i en gridrad.

Exempel: 

Flexibelt grid med 12 kolumner ger 4 spalter med vardera 4 kolumner.

4 kolumner + 4 kolumner + 4 kolumner = 12 kolumner
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Visa Mallar 

Här kan du se de mallar och delmallar som finns uppsatta på webbplatsen. Det är med hjälp

av mallarna som du skapar sidor på din webbplats. Det är också härifrån du skapar nya mallar

och redigerar dina befintliga.
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Visa Filarkiv 

Här kommer du åt alla filer som ligger i det centrala filarkivet, ett gemensamt arkiv som kan 
nås av samtliga användare. Här kan du lägga till nya filer, kategorisera filer och ta bort filer. 
Det går även spara filer till ett specifikt arkiv kopplat till en särskild sida. Detta arkiv kallas 
Filer på sidan. Dessa filer kommer du inte åt från filarkivet, utan måste då utgå ifrån den sida 
som har filer i sitt lokala arkiv.

Du kan ladda upp samtliga filformat i filarkivet, inklusive de bildformat som går att ladda upp i 
bildarkivet.
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 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa filarkiv".

Ladda upp filer till filarkivet 
För att ladda upp filer till filarkivet klickar du på ikonen Ladda upp. För att placera in filen i en

mapp pekar du först ut mappen, och klickar därefter på Ladda upp. Det går också utmärkt att

dra och släppa in filerna till mappen i efterhand.
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Skapa mapp i filarkivet 
För att skapa en mapp i filarkivet klickar du på Skapa ny. Ge mappen sitt namn och klicka på

OK. För att sedan placera filer i mappen, markerar du den och klickar på Ladda upp.  

Flytta filer 
För att flytta en fil som kanske hamnade i fel mapp så är det bara att drag droppa filen till rätt

plats. Släpp filen rakt på en mapp eller mellan två filer.
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Ta bort filer 
För att ta bort en fil, markera filen och högerklicka och välj "Ta bort".

Filinformation 
Om du markerar en fil i filarkivet visas mer information om filen:
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Egenskaper på filarkiv/bildarkiv 

Om du väljer Egenskaper på ett fil eller bildarkiv så ser du följande inställningar:
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Allmänt 

Information 
Under panelen allmänt visas allmän information om arkivet.

Metadata 
Läs mer om panelen metadata.



•

•

•
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Säkerhet 
Läs mer om panelen behörigheter.

Funktioner 
Läs mer om panelen sök

Filarkiv eller Filer på sidan? 

Filarkiv 
Gemensamt för alla (kan dock behörighetsstyras).

För att ta bort en fil får du gå in i filarkivet och ta bort (kolla så att ingen annan användare

har hunnit använda filen eller länkat till den).

Filarkivet når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) och via

fildelningsmodulen.

Exempel på användning 
Bygg upp en motsvarande mappstruktur som i navigatorn och så laddar redaktörerna upp

bilderna i mappar som motsvarar menyval. På detta sätt vet ungefär alla redaktörer vart de



•

•

•

SiteVision  Hela avsnitt, sid 94

ska leta efter filerna.

Filer på sidan 

Filer är kopplad till en specifik webbsida och kan bara användas av de som har behörighet

på sidan. Detta är bra om du bejöver ladda upp en "hemlig fil" som du inte vill att alla ska ha

tillgång till!

Slänger du sidan slänger du således också filerna.

Filer på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till en fil) eller via

fildelning och Egenskaper på sidan.

Exempel på användning 
Kunder har filer som de inte vill att alla ska nå eller de köper in filer från externa leverantörer.

Ligger de på Filer på sidan så är det mindre risk för att de sprids.

Det krävs att du har aktiverat "Använd lokala filarkiv på sidor" för att detta ska fungera.

Filer på sidan

När du laddar upp en fil till Filer på sidan så hamnar inte denna fil i det gemensamma

filarkivet. Dessa filer ligger enbart på den webbsidan och kan bara nås därifrån.
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Slänger du sidan slänger du således också filerna som är kopplade till den sidan. Kopierar du

sidan kommer inte filerna med eftersom de är kopplade enbart till originalsidan.

Filer på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till fil) eller vi

fildelningsmodulen. Du hittar även information om filer på sidan via Egenskaper på sidan.

Om du inte ser "Filer på sidan" så har din organisation inte aktiverat det på webbplatsen.

Detta görs under Webbplatsinställningar -> Inställningar. Bocka i rutan "Använd lokala filarkiv

på sidor".

Visa Bildarkiv 

Här kommer du åt allt bildmaterial som ligger i det centrala bildarkivet, ett gemensamt arkiv

som kan nås av samtliga användare. Här kan du lägga till nya bilder, skapa mappar, sätta

metadata på bilder och ta bort bilder.

Det går även spara bilder till ett specifikt arkiv kopplat till en särskild sida. Detta arkiv kallas

Bilder på sidan. Dessa bilder kommer du inte åt från bildarkivet, utan måste då utgå ifrån den

sida som har bilder i sitt lokala arkiv.

Du kan ladda upp följande filformat i bildarkivet. Filer med andra filformat lägger du i Filarkivet.
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Ladda upp bilder till bildarkivet 
För att ladda upp bilder till bildarkivet klickar du på ikonen Ladda upp. För att placera in bilden

i en mapp pekar du först ut mappen, och klickar därefter på Ladda upp. Det går också utmärkt

att dra och släppa in bilderna till mappen i efterhand.
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Alla filer som läggs in i bildarkivet blir sökbara i sökmotorn. Vill du dölja innehåll i bildarkivet så

får du gå in och markera att bilderna inte ska hittas i sökmotorn eller behörighetsskydda dem.

Skapa mapp i bildarkivet 
För att skapa en mapp i bildarkivet klickar du på Skapa ny. Ge mappen sitt namn och klicka

på OK. För att sedan placera bilder i mappen, markerar du mappen och klickar sedan på

Ladda upp.  Eller så kan du flytta befintliga bilder från bildarkivet till mappen. Det gör du

genom att markera en bild eller flera (håll nere CTRL när du markerar) och sedan drag

droppar du bilderna till mappen. 
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Sätt metadata på bilder 
För att fylla i en generell bildbeskrivning på en bild, gör så här:

1. Markera den bild där du vill lägga till en bildbeskrivning

2. Till höger, markera fältet för Bildbeskrivning. Fyll i värdet.

3. Klart!
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Förväxla inte detta med bildbeskrivning som finns som alternativ på varje bildmodul. 

Ta bort bild 
För att ta bort en bild från bildarkivet, leta reda på bilden och markera den. Högerklicka på

bilden och välj Ta bort.

Bilden hamnar nu i papperkorgen (tills någon tömmer papperskorgen). Så du kan alltid gå till

papperkorgen och återställa bilden om du tog bort fel bild. 

Om du försöker ta bort en bild som används någonstans på webbplatsen får du information

om detta:
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Då får du antingen gå till respektive sida och ta bort bildmodulen innan du tar blden från

bildarkivet eller så väljer du att inte ta bort bilden. Om du tar bort bilden och ignorerar

meddelandet kommer det bli röda kryss på webbsidorna (borttagen bild). 

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa bildarkiv".

Bildarkiv eller Bilder på sidan?

Bildarkiv 



•
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Gemensamt för alla (kan dock behörighetsstyras).

För att ta bort en bild får du gå in i bildarkivet och ta bort (kolla så att ingen annan

användare har hunnit använda bilden eller länkat till den).

Bildarkivet når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild), via bildmoduler

eller via menyn vid Navigatorn.

Exempel på användning 
Bygg upp en motsvarande mappstruktur som i navigatorn och så laddar redaktörerna upp

bilderna i mappar som motsvarar menyval. På detta sätt vet ungefär alla redaktörer vart de

ska leta efter filerna.

Bilder på sidan 
Bilden är kopplad till en specifik webbsida och kan bara användas av de som har behörighet

på sidan.

Slänger du sidan slänger du således också bilderna.

Bilder på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) eller via

bildmoduler.

Kopierar du sidan kommer tyvärr inte bilderna med eftersom de är kopplade enbart till

originalsidan.

Exempel på användning 
Kunder har bilder som de inte vill att alla ska nå eller de köper in bilder från bildbyråer med

speciella användningsvillkor. Ligger de på Bilder på sidan så är det mindre risk för att de

sprids.

Bilder på sidan

När du laddar upp en bild till Bilder på sidan så hamnar inte denna bild i det gemensamma

bildarkivet. Dessa bilder ligger enbart på den webbsidan och kan bara nås därifrån.
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Slänger du sidan slänger du således också bilderna som är kopplade till den sidan. Kopierar

du sidan kommer inte bilderna med eftersom de är kopplade enbart till originalsidan.

Bilder på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) eller via olika

typer av bildmoduler. Du kan också se vilka bilder som är kopplade till en sida genom att välja

Egenskaper på sida -> Allmänt ->Bilder.



•

•

•

•

 
 
Bild 
 
Modulen Bild använder du för att lägga ut en bild på sidan. Bild finns alltid enkelt åtkomligt som snabbval i

verktygslisten. 
 

 
Alla bilder som ska visas på webbplatsen i bildmodulen måste ligga i Bildarkivet eller i Bilder på sidan. Du måste

först ladda upp bilderna till SiteVision. 
I dialogrutan för bildinställningar kan du skapa mappar för en tydlig struktur i ditt bildarkiv. Från dialogen kan du ta

bort bilder som då flyttas till papperskorgen. 
I bildmodulen kan du redigera bilder, skapa länkar och lägga till bildbeskrivningstexter. Det går skapa "rollover"-

effekter, det vill säga visa en annan bild när besökaren för muspekaren över bilden. 
Bildmodulen stödjer följande format: 
 
 

gif

jpg/jpeg

png

svg

 
För att bilderna ska kunna användas på webbplatsen krävs det att de är i RGB-format. Det flesta bilder är i detta

format men vissa bilder som är gjorda för tryck kan vara i CMYK-format och måste då ändras till RGB för att den ska

kunna visas. 
 
 
Bild - Bildval 
 
När öppnar bildmodulen visas en dialogruta där du kommer åt bildarkivet. Här kan du välja en bild som redan finns

uppladdad eller lägga till en bild från den egna datorn till bildarkivet. 
Under menyn för navigatorn för bildarkivet ser du strukturen, mappar och dess bildinnehåll. På högra delen ser du

innehållet i markerad mapp eller förhandsgranskning och bildinformation av markerad bild. För att ladda upp en bild

till en särskild mapp markerar du mappen. Då kan du i högra delen se en länk för att ladda upp en bild. 
Om du använder en enhet med mindre skärm, exempelvis en telefon eller surfplatta, så syns inte mappstrukturen. För

att navigera i strukturen använder du istället länkstigen som ligger överst i innehållsdelen. 
 

Modulen Bild finns som snabbval när du klickat på Moduler i Verktygsfältet
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Mappstruktur 
Här ser du mapparna och bilderna som finns uppladdade på servern och som då finns i bildarkivet. 
 
Arkiv 
Det finns två arkiv: 
 
1. Bilder på sidan 
Dessa bilder kan endast användas på aktuell sida. Det vill säga ingen annan webbsida når dessa bilder. Om du raderar

sidan så försvinner även bilderna. 
 
 
2. Bildarkiv 
Bildarkivet är gemensamt för hela webbplatsen. För att strukturera upp bildarkivet används mappar. Det går också att

använda undermappar för att strukturera bilderna.  
  
 
Det finns en central inställning, under avancerade inställningar på webbplatsen där det går att stänga av "Bilder på

sidan". 
 
 
Sök 
Du kan söka efter bilder i bildarkivet. Skriv i sökrutan så påbörjas sökningen. Markera den träff i listan som du vill
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använda. Sökrutan söker efter bildens namn, mappar och bildbeskrivning (metadata). 
 
 
 
 
Mapp- och filfunktioner 
  
 

 
 
Skapa mapp 
För att skapa en mapp på markerad plats i strukturen kan du klicka på mapp-ikonen eller högerklicka på en mapp och

välj "Skapa mapp". 
 
Byt namn 
Du kan byta namn på en mapp eller bild genom att markera den och sedan klicka på penn-ikonen eller högerklicka och

välja "Byt namn". 
 
Ta bort 
För att ta bort en mapp eller bild så markerar du den och klickar på kryss-ikonen alternativt högerklickar på

mappen/bilden och väljer "Ta bort".  
 
  
 
 
Innehåll 
Innehållsrutan visar innehållet i en markerad mapp, eller information om en markerad bild. 
 
Navigation 
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Du kan navigera i strukturen med hjälp av länkstigen. Klickar du på en mapp så öppnas mappen där under. Klickar du

på ikonen före mappnamnet så fälls en meny ut för snabb navigation i den mappens innehåll. 
  
 
 
Ladda upp bild 
För att ladda upp en bild markerar du en mapp i strukturen där du vill spara bilden och klickar sedan på "Ladda upp

bild". 
  
 

 
Det går att lägga till nya bilder genom att klicka på detta alternativ. Ett nytt fönster öppnas där du får söka fram den

bild du vill ladda upp. Det går utmärkt att markera flera bilder och ladda upp dem samtidigt. 
  
 
 
Bildinformation 
  
När en bild är markerad i strukturen så ser du information om bildens namn, bildens storlek, filstorlek, när bilden

laddades upp och vem som gjorde detta. Bildbeskrivning är ett metadatavärde som bilderna kan tilldelas. 
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Redigera bild 
Du kan göra enklare redigering av en bild direkt i verktyget. Markera bilden och för muspekaren över bildens

förhandsvisning. Klicka på penn-ikonen som då blir synlig "Redigera bild". 
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Vad du kan göra med bilden beskrivs på sidan om Bildredigering 
  
 
För att göra bilden till en länk så går du till fliken Övrigt. Där finns inställningar för detta. 
 
 
Bildredigering 
 
Du kan redigera bilder direkt i verktyget.Du kan beskära bilden, justera färgsättningen och ändra storleken. Dessutom

finns ett flertal filter som du kan applicera på bilderna. 
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Du kommer åt möjligheten att redigera bild antingen genom att lägga ut en ny bildmodul på en sida, dubbelklicka på

en befintlig bildmodul, eller gå direkt till bildarkivet via menyn för navigatorn. 
När bilden är markerad i bildväljaren för du muspekaren över bilden och klickar på penn-ikonen "Redigera bild". 
Originalbilden påverkas inte av din redigering, utan alla förändringar sker på en kopia av orginalbilden. Dina

förändringar sparas först när du väljer att spara den redigerade versionen. När du väljer "Redigera bild" öppnas en ny

vy där du kan beskära, skala om, applicera filter eller ändra färgsättningen på bilden. 
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Beskär bild 
Klicka på ikonen längst upp till vänster för att beskära markerat område på bilden. En kvadrat ritas ut i bilden som du

kan storlekändra genom att dra i kanterna eller flytta markeringen i bilden. 
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Om du har fått en markering som är exempelvis 502 x251 så kan du klicka på minusknappen bredvid respektive mått

för att få till den storlek du önskar, om du exempelvis vet att din yta är 500x250. 
Om du vill flytta hela markeringen så klickar du på den blå ikonen "Låst bredd/höjdförhållande" . Då kan du flytta din

markering (500x250) för att få en annan beskäring. 
 
Storlek 
Du kan skala om bilden för att ändra bildens storlek. Antingen genom att använda en bildstorlek (om du satt upp det

på webbplatsen) eller att ange maxbredd eller maxhöjd själv. Klicka på plus- eller minusikonen för att öka eller

minska bredden eller höjden. 
 

Beskär bild vid markering
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Om du använder bildstorlekar på webbplatsen visas de i listan under Egen storlek: 
 

 
 
Färgsättning 
Om bilden är för ljus eller mörk kan du laborera med färgsättningen här. 
 



•

•

•

•
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Du kan ändra på: 

Exponering

Konstrast

Mättnad

Ljusstyrka

 
 
Filter 
Du kan använda ett bildfilter till din bild. Filtret förhandsvisas om du klickar på det. 
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Du kan välja mellan följande filter: 

Filter "Vintage"



•

•
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Vintage

Lomo

Clarity

Sin City

Sunrise

Cross Process

Orange Peel

Love

Grungy

Jarques

 
 

Pinhole

Old boot

Glowing Sun

Hazy days

Her Majesty

Nostalgia

Hemingway

Concentrate 

 
Bildstorlekar, färgsättning och filter kräver att du har behörigheten "Använda utökad bildredigering" 
 
 
 
Bild - Texter 
 
På Bildmodulens vy Texter så kan du ange alternativtext (alt-text) för bilden samt en bildtext som visas under bilden. 
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Alternativtext (alt-text) 
Alternativtext är en text som används om bilden inte visas eller om en funktionshindrad person använder hjälpmedel

för att ta del av informationen. 
Du måste inte alltid fylla i en sådan text. Om bilden är ett designelement eller en dekorationsbild ska du inte fylla i

någonting. I koden blir det då alt="" vilket gör att hjälpmedelsverktyg hoppar över bilden. 
Om administratören har kryssat i "Aktivera Utökat tillgänglighetsstöd" på webbplatsen så får du en påminnelse om att

eventuellt ange alt-text när du klickar OK efter att du valt en bild. 
 
Hämta från bildbeskrivning (metadata) 
När användaren laddar upp en bild i bildarkivet går det att ange en beskrivning på metadatafliken på bilden. Läs mer

om detta under Bildarkivet. 
Om det finns det en beskrivning på den aktuella bilden med metadata kan du välja detta alternativ annars står det

"Ingen bildbeskrivning angiven". 
  
 
Poängen med detta är att användaren ska slippa att fylla i en alternativtext varje gång bilden används . Fyll istället i en

bra beskrivning i metadatafältet när du laddar upp bilden. 
 
 
  
 
Ange egen 
Fyll i en alternativtext här som visas istället för bilden. Tänk på att fylla i en text som förmedlar någonting om bilden.

Lägger du till en bild med en text i ska du alltid ange vad som står i texten på bilden. Om bilden länkar någonstans ska

du ange detta i alternativtexten. 
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Ingen (för dekorationsbilder) 
Vill du inte fylla i en alternativtext så väljer du Ingen (för dekorationsbilder). 
 
Bildtext (visas under bilden) 
Här kan du ange en text som visas som biltext direkt under bilden. 
 

 
Om du har en liten bild och en längre bildtext kan du behöva sätta en storlek på bildmodulen så att bildtexten radbryts

och skrivs ut på flera rader. Välj Egenskaper på modulen -> Utseende -> Storlek. 
 
Bildtexten använder den formatmall som ligger överst i din formatmallslista på Webbplatsen. 
 
 
Bild - Övrigt 
 
Under vyn Övrigt gör du inställningar för bildstorlek samt bildinteraktion. 
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Bildstorlek 
 
Behåll originalstorlek 
Bildens originalstorlek behålls och visas på sidan. 
 
Använd en fördefinierad storlek 
Fördefinierade bildstorlekar är ett alternativ där du centralt på webblatsen kan ställa in bildstorlekar, som du sedan kan

välja bland från en lista. Du kan då välja att skala om bilden till en viss bildstorlek som visas i listan. 
 
Alternativet syns enbart om bildstorlekar finns uppsatta på webbplatsen. 
 
 
Anpassa storlek 
Du kan själv anpassa bildens storlek genom att här ange största bredd och höjd. Bilden skalas om till största bredd

eller höjd beroende på hur bilden ser ut, men bilden bibehåller alltid sin proportion. Öka eller minska bredd eller höjd

genom att klicka på plus- eller minusknappen. 
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Ladda vid behov - Lazy load 
Om du bockar i Ladda vid behov så laddas bilden först när det finns ett behov att göra detta, så kallad "lazy load". Om

till exempel en sida är längre än vad som kan visas på besökarens skärm så kommer bilder längre ned på sidan att

laddas först när besökaren scrollar ner mot bilden. 
 

 
 
Optimera för mindre skärmar (använd scrset) 
Om du har aktiverat responsiv webb så aktiveras också responsiva bilder. Det vill säga om en bildmodul läggs till så

ska den förutom src få ett srcset med en nedskalad version av bilden. Om du har behörigheten "Hantera funktioner för

utvecklare" så har du möjlighet att avaktivera detta för enskilda bilder. 
 

 
OBS! För att Optimera för mindre skärmar ska synas krävas det att ni har HTML5 aktiverat på den aktuella sidan. 
 
 
Bildinteraktion 
 
Gör ingenting 
Väljer du detta alternativ händer ingenting när besökaren klickar på bilden. 
 
Zooma bild 
Om du har valt att använda en fördefinierad storlek eller att anpassa storlek så visas alternativet att zooma bilden för

att förstora den. Bilden zoomas då in på sidan men den kan aldrig bli större än originalbilden. Zooma bild utgår från

den bild som används och anpassar den till storleken på besökarens webbläsarfönster. För bästa resultat, låt

originalbilden vara i samma storlek eller lite mindre än bredden på webbplatsen. 
Om du valt att visa bilden i sin originalstorlek visas inte alternativet för att zooma. 
För att återgå till normalt läge, stäng ner förstorningen med det svarta krysset längst upp till höger på bilden. 
 

Extra inställning för de med behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare"
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Denna teknik bygger på javascript. Fungerar inte zoom-effekten innebär det kanske att webbläsaren inte har javascript

aktiverat. Bilden förstoras då i det fönster som är öppet. 
 
 
Länka bild 
Välj detta alternativ för att göra en bildlänk det vill säga bilden till en länk. Klicka på ikonen vid Välj länkmål. Då

visas länkdialogen där du väljer typ av länk och länkmålet.  
 
 
 
När musen förs över bilden 
 
Använd alternativ bild 
Detta alternativ innebär att bilden byts ut mot en annan bild när besökaren för sin muspekare över bilden. När du

kryssar i rutan för alternativ bild får du peka ut den alternativa bild som ska visas. Tänk på att båda bilderna bör vara

lika stora för bästa effekt. 
 
 
Flöda bild 
 
Om du vill uppnå effekten av att bilden ligger till vänster eller höger om texten, istället för att de staplas på varandra,

så kan du flöda bilden. 
Högerklicka på bilden och välj Flöda. Flöda höger eller vänster placerar bilden i innehållsytans högra eller vänstra

kant. 
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Resultatet blir som följande av flöda vänster: 
 
 

 
För att uppnå effekten att bilden vänsterställs/högerställs och texten går upp vid sidan av bilden, är ordningen på

modulerna viktig. 
Bildmodulen ska placeras ovanför textmodulen. 
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För att kunna använda funktionen "Flöda bild" krävs det att användarens roll har behörigheten "Hantera Sidlayout". 
 
 
Egenskaper på fil/bild 
 
Om du klickar på egenskaper för en fil/bild så visas några av de ikoner som finns när du klickar på egenskap på en

sida. Du kan läsa mer på sidorna Panelen Metadata, Panelen Behörigheter och Panelen Sök. 
 

 



 
Bildspel
 
Med modulen bildspel kan du peka ut en mapp med bilder som visas i ett bildspel. Antingen kan bildspelet starta

automatiskt eller så får besökaren klicka på ringarna under bilden eller pil höger/vänster. 
Du lägger till modulen på sidan där du vill ha ditt bildspel. Följ sedan inställningarna under Bildspel - Bildmapp och

Bildspel - Övrigt. 
Tips! Se till att ha förberett en mapp med bilder, lämpligen i samma storlek, i din dator. 
 
Bildspelet är responsivt, det vill säga anpassar sig efter besökarens enhet. 
 
Denna modul kräver att du har har licens för Bildspel. 
 
 
Bildspel - Bildmapp 
 
Här pekar du ut den mapp som ska ligga till grund för bildspelet. 
 

 
Den första bilden i mappen visas som startbild i bildspelet. Så önskar du en annan bild först, drag droppa den till första

plats i mappen (se till att mappen i bildarkivet har manuell sortering - annars är det stor risk att bilden hoppar tillbaks

till alafabetisk ordning). 
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Bildspel - Övrigt 
 

 
 
Allmänt 
 
Aktivera automatiskt bildbyte 
Bocka i denna för att aktivera automatiskt bildbyte i bildspelet. 
 
Intervall (sek) 
Här ställer du in hur många sekunder som det ska dröja mellan bildbyte i bildspelet. 
 

Se till att mappen har manuell sortering
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Fördefinierad bildstorlek 
Här kan du välja att använda en fördefinierad bildstorlek i bildspelet. Då skalas alla bilder om till den storleken. I

listan visas de bildstorlekar som finns skapade på webbplatsen. 
 
 
 
 
Se video på bildspel 
 
Här kan du se en video om hur enkelt det är att ställa in ett bildspel. 
 
Denna funktion kräver att du har licens för bildspel/bildalbum. 
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Publicera - fliken Allmänt 
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Datum och tider 

Här kan du styra tidpunkten för publicering om du inte vill publicera på en gång eller om du

har ett bestämt datum när du vill avpublicera sidan.

Om du letar efter manipulera publiceringsdatumet så gör du detta under Egenskaper på

sidan/artikeln.

Publicera sidan vid ett senare tillfälle 
Om sidan ska publiceras vid ett senare tillfälle, markera detta alternativ och ange tid och

datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet

själv i det vita fältet. Sidan kommer då att publiceras vid det tillfälle du har angett.

I bläddravyn syns det att sidan har en tidsstyrd publicering genom att den får en "klock-ikon"

Se nedanstående exempel.

Om någon av de ovanliggande sidorna inte är publicerade kommer samma ikon att visas för

sidan. Detta innebär att sidan kommer att publiceras när alla de ovanliggande sidorna

publiceras.
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Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle 
Om sidan ska avpubliceras automatiskt vid ett speciellt datum markera, detta alternativ och

ange tid och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller

fyll i datumet själv i det vita fältet. Sidan kommer då att avpubliceras vid det tillfälle du har

angett.

I bläddravyn syns det att sidan har en tidsstyrd avpublicering genom att den får en "klock-

ikon" Se nedanstående exempel.

Avbryta publicering och avpublicering 
För att avbryta en schemalagd publicering eller avpublicering klickar du på kanppen Stoppa

publicering / Stoppa avpublicering enligt bilderna nedan.

Ett meddelande visas då och du kan avbryta schemaläggningen. För att kunna avbryta en

schemaläggning behöver du behörigheten: Låsa upp publiceringslås

Sidor med schemalagd publicering eller avpublicering går inte redigera utan att avbryta

schemaläggningen.



•
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Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över innehållet 

Påminnelse använder du för att bli notifierad om att en sida behöver ses över efter en viss tid

då det gått ett tag sedan den publicerades. Notifieringen via mail innehåller en länk till sidan.

Mottagaren kan då klicka på länken, läsa igenom innehållet och bestämma om något ska

ändras, om sidan ska publiceras på nytt (godkänna befintligt innehåll) eller avpubliceras. På

detta sätt hålls sidorna uppdaterade med rätt innehåll.

Det går att ställa in centralt att denna ruta ska vara ikryssad som standard. Det är bra om ni

exempelvis har en kvalitetspolicy där alla sidor ska granskas efter en viss tid. Inställningen är

bara en rekommendation och det går att avmarkera rutan i publiceringsdialogen för att slippa

påminnelse.

Vem får påminnelsen? 
 Inställd mottagare - Den/de som är inställda som mottagare under Webbplatsinställningar-

> Funktioner -> Bäst före.

Publiceraren - Om det inte finns några mottagare är det den som publicerat sidan som får

påminnelsen, förutsatt att användaren har en e-postadress i systemet.

Webbplatsansvarig - Om publiceraren saknar e-postadress går påminnelsen till den e-post

som är inställd som webbplatsansvarig under Webbplatsinställningar -> E-post.

Serveransvarig - Saknas webbplatsansvarig skickas påminnelsen till den e-post som är

inställd på serverobjektet.

Systemet går igenom listan uppifrån och ner. Det är endast en av ovanstående som får

påminnelsen om inte fler mottagare anges i mottagar-listan under Webbplatsinställningarna ->

Bäst före.

När kommer påminnelsen? 
Systemet föreslår 6 månader framöver om detta inte ändras centralt, se centrala inställningar

för bäst-före.

Har du kryssat i rutan så står detta datum kvar (systemet föreslår alltså inte ett nytt datum
) men du kan ändra datumet om du vill.
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Kortnamn 
Om du har en URL-stil som innehåller kortnamn så visas också fältet Kortnamn där du kan ge

sidan det kortnamn du önskar:

Pliktleverans av elektroniskt material 
Om du har behörighet kan du avgöra om denna sida ska ingå i pliktleveransen till Kungliga

Biblioteket. Här kan du läsa mer om e-plikt.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Publicera för e-plikt"

Etiketter 
När du publicerar en sida visas ett fält Etiketter och när du klickar i rutan visas de förskapade

etiketter som finns förskapde för den sida du står på. Om du har valt alternativet "Tillåt att

skriva egna etiketter" så går det även att skriva i denna ruta.

Datumet för påminnelsen ändras inte om en ny publicering görs innan
påminnelsen har skickats ut. Datumet kan ändras manuellt om ett nytt datum ska
gälla. En ny påminnelse kommer heller inte att aktiveras om inte sidan publiceras
på nytt.



SiteVision 4 Hela avsnitt, sid 170

Notifiering 

Skicka notifiering till prenumeranter 

Detta val syns endast om prenumeration är uppsatt på den aktuella sidan.

Används i samband med prenumeration och när du vill skicka ut en notifiering till

prenumeranterna. Kryssa i rutan "Skicka notifiering till prenumeranter" och fyll i ett

meddelande i rutan.

Kvalitetskontroll 
Om länktest, tillgänglighetstest och/eller valideringstest vid publicering är aktiverat centralt,

startar dessa när du klickat på publicera-ikonen. Om alla länkar fungerar, om sidan validerar

och inte har några tillgänglighetsfel blir det "grönt".



SiteVision 4 Hela avsnitt, sid 171

Om det är ett länkfel, valideringsfel eller tillgängllighetsfel blir fliken Allmänt brunmarkerad:

Länkkontroll 
Om det finns felaktiga länkar på sidan visas en annan vy:

Klicka på länken Visa detaljer för att få en rapport över felaktiga länkar.

I detta fall så har modulen Ingress en felaktig länk. En länk med en felaktig adress.
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Fortsätt trots länkfel är en behörighet och alla har inte detta val. Om du saknar behörigheten

kommer publiceraknappen vara inaktiv tills du rättat till den felaktiga länken.

W3C-valideringskontroll 
Kontrollerar om koden på sidan validerar. Om sidan inte validerar visas "rött resultat": 

Klicka på  länken Visa detaljer. Då kommer du till W3C validator där du kan läsa mer om

valideringsfelen:

Tillgänglighetskontroll 
Kontrollerar tillgänglighetsregler vid publicering, exempelvis att rubriknivåer kommer i rätt

ordning, att tabeller följer vissa regler osv. Läs mer om vad som kontrolleras i

tillgänglighetskontrollen här.

Klicka på länken Visa detaljer om sidan visar ett "rött resultat". Då visas mer informatiom om

felet:
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Klicka på Visa detaljer om sidan visar ett "rött resultat".

Publicera 

Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan - så att den visas online. Om du väljer att

inte publicera sidan så visas den enbart i redigeringsläget. Exempelvis om du gör ett utkast till

en sida så kanske den inte ska publiceras på en gång.

Publicera och visa 

Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan och dessutom besöka den online. Det blir

samma effekt som att klicka på Klar-ikonen i sidolisten.

Avbryt 

Avbryter den pågående publiceringen och du är åter i redigeringsläget.

Publicera - fliken Metadata 

Metadata 
Här fyller du i metadatavärden för de metadatafält som finns uppsatta på webbplatsen.

Metadata betyder "data om data" och innehåller information om sidan som visas. Det kan

exempelvis vara information om när sidan publicerades senast, vem som skapade sidan,

vilken avdelning  som sidan är kopplad till osv.



SiteVision 4 Hela avsnitt, sid 174

En röd asterisk (*) innebär att fältet är obligatoriskt, det vill säga det måste fylla i för att sidan

ska bli publicerad. Försöker du publicera utan att fylla i metadata blir metadata fältet

rödmarkerat enligt nedan bild:

Fliken Metadata blir också rödmarkerad för att visa att ett metadata är obligatoriskt:



SiteVision 4 Hela avsnitt, sid 175

Publicera och visa 
Knappen Publicera och visa tar dig direkt till onlineläget när sidan är publicerad.

Systemvärden och Koppling till textmodul/bildmodul/mediamodul visas inte i

publiceringsdialogen eftersom dessa värden inte går att ändra.

Klar 

Knappen klar tar dig till visningsläget/onlineläget när du har redigerat klart på en sida.

Om du inte ser ikonen klar är det för att sidan inte är publicerad. Du kan då inte komma till

visningsläget på denna sida.

Är sidan sparad? 
SiteVision sparar automatiskt all information. Handen längst upp till vänster visar status på

sidan. Är bakgrunden på handen grön är allt sparat. Medan du gören ändring på sidan är

handen grå då den ännu inte hunnit spara.

Mer information 

Som inloggad användare i SiteVision kan du via sidolisten få information i redigeringsläget

och göra vissa inställningar för din användare. Klicka på Informationsknappen i sidolisten.
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Hjälp 
Välj alternativet Hjälp för att gå till vår hjälpwebb där du hittar information om SiteVision. Du

kan även surfa till hjälpwebben genom att skriva in help.sitevision.se i din webbläsare.

Gå direkt till hjälpen från en modul eller dialogruta 
Det finns ett frågetecken i varje modul/dialogruta. Klicka på frågetecknet för att komma direkt

till det avsnitt i onlinehjälpen som finns skrivet om det aktuella området. Den generella

hjälpknappen i sidolisten döljs när det finns hjälpknapp i en modul eller dialogruta.

Om SiteVision 
Välj Om SiteVision för att se vilken version av SiteVision webbplatsen är installerad på. Här

kan du även se en länk till licensvillkoren för installationen (information om End User License

Agreement). 
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Språk/Language 
Välj språk för redigeringsläget via Språk/ Language. Markera engelska, svenska eller norska

och klicka Spara och ladda om för att aktivera det nya språket.

Personliga inställningar 
Här kan du välja att bocka i denna ruta för att slippa varningar när du väljer avbryt i dialoger.

Vanliga uppgifter 

De vanligaste uppgifterna i SiteVision är de som utförs av dig som är redaktör. Här har vi

samlat information om dem. Saknar du information om något? Då kan du göra en sökning till

vänster.

Skapa ny sida 
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1. Klicka på Skapa ny för att skapa en ny sida.

2. Fyll i namn på webbsidan och välj vilken mall sidan ska baseras på. SiteVision kommer

ihåg vilken mall som du senast använde och föreslår den, för att välja en annan klickar du på

pilen till höger om texten Välj mall.

Mallar som innehåller mallytor visas inte i listan. Du kan bara skapa sidor på mallar som

innehåller innehållsytor eller som saknar mallytor.

3. Webbsidan har nu skapats. Den är markerad med en orange ikon i navigatorn som visar att

den är opublicerad. Se bild nedan.

4. Fyll på med innehåll och publicera sidan, klart!

Spara 

Handen visar status på sidan. SiteVision sparar automatiskt all information.

Är bakgrunden grön betyder det att allting (alla ändringar) är sparat. Om bakgrunden är grå

betyder det att det finns innehåll på sidan som håller på att sparas. Om bakgrunden är grön

med en lite grönvit list i nedkant, betyder det att det finns innehåll på sidan som håller på att



•

•
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laddas.

När du gjort ändringar på en sida behöver sidan publiceras för att visas utåt.

Ett orange kryss markerar en opublicerad sida.

Ett utropstecken visar att en publicerad sida har opublicerade ändringar.

Publicera 

Allt sparat

Spara pågår

Laddar



•
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Du måste publicera webbsidor, artiklar, länkar och webbplatser för att de ska visas i

visningsläget (för besökaren).

En sida kan ändras i redigeringsläget utan att ändringarna syns i visningsläget för besökarna.

För att besökarna ska se ändringarna måste sidan publiceras. Det gör du genom att klicka på

ikonen Publicera.

Då öppnas en publiceringsdialog. Beroende på vad som är inställt på sidan som ska

publiceras visas ett antal val. Vill du enbart publicera sidan utan att fylla i något annat så

klickar du på knappen Publicera längst ner till vänster.

Knappen Publicera och visa publicerar sidan och går till visningsläget av sidan. Läs mer om

övriga val i publiceringsdialogen:

Fliken Allmänt - Datum och tider - Schemaläggning av publicering och Bäst-före. Notifiering

av prenumeranter och Kvalitetskontroll av länkar, tillgänglighet och validering.

Fliken Metadata - Lägg till metadatavärden

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Publicera"

Lägg till modul 

Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din webbsida. Det finns över

hundra olika moduler i SiteVision. Vilka moduler du ser beror dels på vilken behörighet du har,

men även på vad som ingår i licensen.

Modulerna är indelade i kategorier och för varje modul kan du göra mer eller mindre

avancerade inställningar.

Så här gör du 
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Bild- och textmodulen är de moduler som används oftast. Därför finns det två snabbknappar

för att lägga ut dem.

Övriga moduler lägger du till med hjälp av modulväljaren i verktygslisten längst upp i

redigeringsläget. Du kan söka fram den modul du vill lägga ut på sidan eller leta fram modulen

via kategorierna.

Under Senast använda moduler visas de tre senast använda modulerna som en genväg.

Ta bort modul 

Ta bort en modul i redigeringsytan 
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För att ta bort en modul från en webbsida, gör så här:

1. Markera modulen som du vill ta bort i redigeringsytan.

2. Högerklicka och välj Ta bort.

3. Spara och publicera om för att ändringen ska visas för besökaren.

Ta bort en modul under Innehåll 
För att ta bort en modul från en webbsida, gör så här:

1. Markera modulen som du vill ta bort under Innehåll till vänster.

2. Högerklicka och välj Ta bort.
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3. Spara och publicera om för att ändringen ska visas för besökaren. 
 
 
Flytta 
 
För att flytta en sida, markera den i Navigatorn och drag droppa den till rätt ställe.  
 
 

 
Det blir en liten blå pil framför sidan/mappen dit du ska flytta sidan.  
 
Det går också bra att flytta flera sidor genom att hålla nere CTRL och markera flera sidor. 
 

 
På samma sätt går det att flytta flera bilder i bildarkivet, flytta flera filer i filarkivet eller flera

moduler under Innehåll.  
 
För att flytta en sida som ligger långt ner eller upp i strukturen så får man försöka hitta

scrollisten till höger för att förflytta sig bland sidorna. 
 
 
Navigera i redigeringsläget 

Flytta sidan "Bloggen" till Tjänster
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Ofta kan du använda webbplatsens vanliga menyer i arbetsytan för att navigera runt i

strukturen, men det finns flera olika sätta att navigera runt i strukturen i redigeringsläget.  
 
 
Bläddra 
 
I sidolisten hittar du knappen Bläddra. Den används för att dölja eller visa webbplatsens

struktur och dess innehåll. Du behöver ha behörigheten "Visa sidor" för att knappen ska visas. 
 

 
 
Sök 

Funktionen Bläddra är aktiv och du kan se hela webbplatsens struktur.
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Länkstig 
 
 
Historik 
 
 
Ta bort en sida 
 
För att ta bort en webbsida kan du klicka på redigeraikonen som finns i övre vänstra hörnet i

verktygslisten. I rutan väljer du sedan "Ta bort". Att ta bort en sida innebär att den hamnar i

papperskorgen på webbplatsen. Det innebär också att besökarna inte längre kan nå sidan. 
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När du väljer ta bort får du en säkerhetsfråga om du verkligen är säker. Väljer du ja flyttas

sidan till papperskorgen 
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Det går också att öppna menyn för navigatorn genom att klicka på Bläddra i sidolisten. Där

kan du se sidorna i din struktur. Högerklicka på den sida du vill ta bort och välj: "Ta bort". Då

får du samma säkerhetsfråga som ovan. 
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En sida som tagits bort och hamnat i papperskorgen kan återställas av den som har

behörighet att "Ta bort". 
 
Kräver behörigheten "Ta bort" 
 



•

•

•
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Rekommenderade webbläsare 

Äldre versioner av Internet Explorer än IE 11 
Sedan den 12 januari 2016 upphörde Microsoft att ge support på äldre versioner av Internet

Explorer. För dig som användare innebär det att Microsoft inte längre kommer åtgärda

säkerhetsproblem och ge teknisk support på äldre versioner än IE 11.

För redigering i SiteVision fungerar även tidigare versioner av Internet Explorer (IE 9 och 10).

Vi följer dock Microsofts rekommendationer.

För mer information: https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-

support

Redigeringsläget i SiteVision 4 

Windows Vista/7/8/10 
Internet Explorer 11

Firefox

Google Chrome

Linux 
Firefox

Google Chrome

Mac OS X 
Safari

Firefox

Google Chrome
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Kortkommandon i SiteVision 

I SiteVision finns följande generella kortkommandon i redigeringsläget:

Vanliga funktioner
CTRL + Enter OK i dialogruta
SHIFT + Dubbelklick på text/bild Direkt åtkomst till modulens

inställningar från visningsläget
(fungerar endast på text- och
bildmoduler)

SHIFT + Publicera Publicera en sida utan att gå igenom
publiceringsdialogen

F2 Byt namn (om fokus är på en modul)
F2 Byt namn på sida (om fokus på en

sida)
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I Textmodulen:
CTRL+X Klipp ut
CTRL+C Kopiera
CTRL+V Klistra in
CTRL+B Fet stil
CTRL+I Kursiv stil
CTRL+L Skapa länk
CTRL+SHIFT+L Skapa ankarlänk
CTRL+Z Ångra
CTRL+Skift+S Dela textmodul
CTRL + 1 Rubriknivå 1 (den första rubriken i

listan som är märkt h1)
CTRL + 2 Rubriknivå 2 (den första rubriken i

listan som är märkt h2)
CTRL + 3 Rubriknivå 3 (den första rubriken i

listan som är märkt h3)
CTRL + 4 Rubriknivå 4 (den första rubriken i

listan som är märkt h4)
CTRL + 5 Rubriknivå 5 (den första rubriken i

listan som är märkt h5)
CTRL + 6 Rubriknivå 6 (den första rubriken i

listan som är märkt h6)
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Kortkommandon Mac i SiteVision 

I SiteVision finns följande generella kortkommandon i redigeringsläget:

I Textmodulen:
CTRL + 0 För att återgå till den formatmall som

ligger överst i listan

Vanliga funktioner
SHIFT + Publicera Publicera en sida utan att gå igenom

publiceringsdialogen
CTRL + Enter Ok i dialogruta
SHIFT + Dubbelklick på text/bild Direkt åtkomst till modulens

inställningar från visningslägetläget
(fungerar endast på text- och
bildmoduler)
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I Textmodulen:
CMD+X Klipp ut
CMD+C Kopiera
CMD+V Klistra in
CMD+B Fet stil
CMD+I Kursiv stil
CMD+Z Ångra
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Tillgänglighet är inte längre en lyx 
SiteVision har sedan länge haft fokus på att hjälp våra kunder att ha så tillgängliga 
webbplatser som möjligt.

Tillgänglighet borde vara ett krav och den kod och de moduler vi erbjuder ska följa WCAG. Allt 
eftersom riktlinjerna för tillgänglighet uppdateras försöker även vi uppdateras med dessa. Så 
se till att era mallar validerar enligt WCAG. Dessa kontroller finns inbyggda i produkten och 
kan därför enkelt kontrolleras. Att ha korrekt uppsatta rubriker och relativa formatmallar bör ni 
sätta som ett skall-krav.

Enkelhet för redaktören 
Färger och formatmallar (typsnitt) ska finnas under webbplatsinställningar och användas på 
hela webbplatsen. Best practice är också att hålla nere antalet färger och formatmallar för 
enklare förvaltning. Formatmallar som exempelvis används i mallarna bör behörighetsstyras 
så de inte syns för redaktörerna.

Det går såklart bra att använda dekorationer och css-klasser. I verktyget finns gränssnitt för att 

enkelt hantera den typen av utseendeanpassningar. Undvik att ha långa externa css-filer och 

säkra att hanteringen av css används på ett sätt som underlättar för dig som kund, när du vill 

göra ändringar själv.
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Så bygger du mallar - Checklista 

Generellla delar

Sidmallar

Kriterier Förklaring
Validerar enligt W3C Mallarna ska validerar enligt

W3C-standarder
Relativa formatmallar webbplats, uppsatta i

SiteVision
Relativa mått webbplats
Korrekta rubriknivåer I mallen bör rubriknivåer

användas enligt standarder
(H1,H2,H3)

Webbplatsfärger Färger ska sättas upp i
SiteVision för att enkelt
kunna förvaltas av
administratören.

Antal formatmallar Håll ner antalet formatmallar
och sätt behörigheter på
dessa för att underlätta för
redaktörer.

Behörigheter Behörighetsstyr delmallar,
mallbilder, formatmallar samt
webbplatsfärger för att
underlätta för redaktörer.

Kriterier Förklaring
Beskrivande namngivning Förenkla förvaltning genom

god namngivning av
layouter/Spalter/Rader och
moduler
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Webbplatsen

Länk till informationstext

Kriterier Förklaring
Antal mallar Håll ner antalet och

behörighetsstyr mallar för
förenklad administration.
Använd vyer istället för att
skapa många mallar.

Kriterier Förklaring
Dekorationer Bygg upp designelement på

undersidor med dekorationer
för att enkelt kunna
återanvända designer.

Uppbyggnad av innehåll i
mallar

Förenkla förvaltning genom
god namngivning av
layouter/Spalter/Rader och
moduler.




