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 Sidstruktur/träd och medier/block



Förhandsgranska
Visa huvudpanelen - 
inget ni behöver



Skapa ny sida
1. Klicka på 
hamburgaren där du vill 
skapa din sida. Välj Ny 
sida

2. Välj artikelsida. 
(Evenemang i kalendern)



Olika sidtyper
● Artikelsida vanligast och rekommenderat
● Om andra sidtyper behövs föreslås det oftast beroende på vilken sida den ligger 

under. Exempelvis evenemang.



 
1. Namnge din sida. 
Detta namn kommer att synas i 
menyerna. Du kan sedan ha en annan 
längre rubrik på sidan.

Till exempel: Eget avlopp
På sidan:Har du eget avlopp?

2. Tryck på denna knapp för att 
komma till vanliga 
redigeringsläget



Redigera

Om sidan ska visas i 
menyn

Skapa enkel adress. 
Tex:
salem.se/rondell
Istället för
salem.se/uppleva-och-g
ora/kultur/utsstallningar/
ronnongerondellen

Om du vill ha 
annan rubrik än 
sidans namn. 
Lämna tom annars.

Sidans ingress. 
Vad handlar 
sidan om? 
Sammanfatta. 
Tänk på sökord

Huvudtext på sidan

Här lägger du 
till bild. Dra 
bilden från 
mediearkivet 
och släpp den 
här. Eller tryck 
på grå ruta och 
leta upp den i 
arkivet. Mer om 
det längre fram.

För film på sidan. 
Klistra in det sista i 
webbadressen på 
den youtube-film du 
vill länka. Tex:
https://www.youtub
e.com/watch?v=8m
y4FwPcGkY
Klistra in det 
rödmarkerade här.



Verktyg

Infoga bild i texten (ej huvudbild på sidan)

“Tvätta texten” klicka 
här innan du klistrar 
in text på sidan så 
slipper massa 
extraarbete

Alla underrubriker ska markeras med 
någon av dessa, man ska alltså inte 
använda fetad text som mellanrubrik.
H1 (som inte finns i menyn) är sidan 
huvudrubrik. Så nästa rubriknivå är H2. 
Har du sedan en underrubrik till H2 (en 
nivå till) så ska detta vara en H3 osv. Om 
alla mellanrubriker är samma nivå så ska 
alla alltså vara H2

Infoga annan media än bilder, tex. 
Filmklipp från andra hemsidor, i den 
löpnade texten.

Här lägger du till länkar. Mer om 
det på nästa sida.



Lägga till länkar
Namn, det man klickar på.
Tex. Läs mer om bostadsanpassning på 
boverket.se

Alla externa hemsidor 
ska öppnas i nytt 
fönster. Annars lämna 
blankt.

Om du länkar till en intern sida så 
klicka på grå rutan och välj i trädet 
som kommer upp, den sida du vill 
länka till. OBS. ska inte öppnas i 
nytt fönster.

Om du ska länka in en 
mediafil tex. En PDF, som 
du redan laddat upp i 
mediearkivet. Mer om det 
längre fram

När du lägger in någons 
e-postadress. Skriv då 
även adressen under 
Länktitel

Här lägger du länk till 
externa hemsidor. 
Bara att klistra in 
adressen. Kom ihåg 
att de ska öppnas i 
nytt fönster.



Skapa nyhet 

Välja kategorier

Område: Välj vilket område nyheten berör

Målgrupper: Rör det en specifik målgrupp? 

Välj då en eller fler alt. lämna tomt.

Typ av innehåll: Nyheter

Om nyheten ska synas på startsidan:

Klicka på fliken Nyheter

Och kryssa i det enda alternativet som finns där:

“Nyheten ska visas på startsidan”

 

Nyhetssida skapas under “Behållare för nyheter” i trädet, under den kategori som den 
berör mest.



Publicera
Innan du publicerar bör du förhandsgranska din sida här

För att publicera klicka på den stora knappen som 

heter Publicera i övre högra hörnet, 

tryck sedan på den gröna knappen som 

fälls ut. 

Om det finns en liten röd markering innan

den blå publiceringsknappen saknas 

information på sidan. Klicka på den få att få reda på vad. Sidan kan inte publiceras 
förrän du åtgärdat detta.

Om du ångrar dina ändringar innan 

Publicering kan du klicka här för att 

återställa sidan.



Bilder och mediearkiv
All bilder, filer och andra typer av dokument måste laddas upp i mediearkivet.

Ett gemensamt arkiv som egentligen ska vara uppbyggt på samma sätt som hemsidans 
struktur. Det är målet.

Fördelar:

- Lätt att hitta tex. Bilder och återanvända istället för att ladda upp nya
- Om ett dokument byts ut, ladda upp med exakt samma namn som det tidigare, 

ersätt det gamla och automatiskt byts det ut på alla platser den tidigare 
versionen låg på.

- Viktigt att namnge dokument på ett neutralt och tydligt (sökbart) sätt innan de 
laddas upp. Tex. Försäkringsbesked inte Försäkringsbesked2017_ver2_klar_webb. 
När nytt försäkringsbesked dyker upp så är det bara att namnge det 
Försäkringsbesked, ladda upp i samma mapp, svara på ja på frågan om du vill 
ersätta dokumentet med samma namn så byts alla länkar till dokumentet ut.



Bilder och mediearkiv
För att ladda upp bild eller fil, klicka på Media till höger i mappstrukturen

Leta reda på rätt sida i strukturen (motsvarande där din sida ligger i strukturen till 
vänster. 

Antingen tar du sedan filen (som du laddat ner på datorn, inte direkt från 

drive) och drar in den i ytan här (så kallad Drag-n-drop) eller så 

klickar du på plusset nere i hörnet och letar fram din fil och 

laddar upp den.

(tänk på att byta till ett bra namn på filen först)



Bilder
För att en bild ska bli tillgänglig även för den som inte kan se den 
måste vi ange en “Alt text”. Det är en text som beskriver vad bilden 
föreställer och/eller förmedlar. 

När du laddat upp bilden:

● Klicka på de tre strecken till höger
● Välj Redigera i menyn. Bilden öppnas.
● Klicka på redigera-knappen uppe i högra hörnet
● Fyll i beskrivning och alt text med samma text: 

En text som beskriver bilden eller budskapet.

Tex. “En ko på en grön äng”, Eller:

“Tänk på miljön så att vi kan ha kvar vår fina 

Natur”, beroende på budskap.

● Fyll i fotograf/byrå om den inte är tagen 
av oss

● Du behöver inte fylla i titel och kategori.



Bilder

● Proportion: 16 x 9
● Minst 800 pixlars bredd, vilket då innebär 450 pixlars höjd.
● Lägg alltid in ALT-text i bildens egenskaper efter 

uppladdning. (se förra sidan)
● Tänk på copyright - vem äger bilden? Bör avsändare/fotograf 

finnas med? (bättre säkra före det osäkra)
● Vi har en upphandlad bildbyrå där vi kan hämta bilder. 



Block

● Ett block - flera platser = ändra på en plats 
istället för flera

● Skapa inte nya block om det redan finns med 
samma info.

● För att hitta befintliga block: 

1. Sök i den rutan där du hittar block eller leta i 
blockstrukturen.

2. Om du inte hittar blocket i strukturen men på en 
sida på salem.se: Gå till den sida där blocket du vill 
publicera finns. Klicka på blocket. Klicka på 
hamburgermenyn vid det blocket, välj redigera. 
När du är i själva blocket kan du se vart den ligger 
sparad uppe i vänstra hörnet. Gå sedan till den 
mappen i blockstrukturen

● Blå rutorna som oftast ligger till höger om texten
● Kontaktuppgifter, länkar och faktarutor mm.



Skapa block
● Välj block
● Leta fram en mapp motsvarande din sida i 

blockstrukturen. Om din mapp inte redan finns så 

skapa en ny mapp som du namnger samma som din sida.

● Tryck på Nytt block och välj Kontakt eller Mer information 
● Välj ett tydligt namn på blocket typ Förskolechef 

eller Fakta om Bygglovsprocessen. Du kan sedan ge blocket en 

annan rubrik (som syns på hemsidan) tex: Kontakt eller Fakta

● Fyll i de rutor som behövs. 
● Publicera blocket (på samma sätt som en sida). Notera att du genom att publicera 

blocket  endast sparar det i blockstrukturen. Du publicerar det inte på din sida. 
● För att publicera på din sida: tryck på Högra kolumnen i toppmenyn på din sida 

och dra in blocket i rutan med grön pil. 
● Om blocket inte syns efter sidan publicerats kolla att själva blocket är publicerat.

 



Avpublicering och schemaläggning
● Schemalägg publicering på nyheter och sidor
1. Klicka på “Publicera?”
2. Välj Schemalägg publicering
3. Välj datum och tid för publicering och tryck schemalägg. Sidan 

kommer då att markeras med en liten klocka i trädstrukturen 
till vänster. 

4. Publicera

OBS. Om du redigerar sidan efter att du schemalagt så 

försvinner tiden och måste du schemalägga sidan igen. 

2

3

2
● Sätt automatiskt avpublicering på tex. Nyheter
1. Gå in i redigerinsläge
2. Klicka på rullisten Verktyg i den grå ytan längst 

upp på sidan.
3. Välj Hantera utgångsdatum och arkivering.
4. Sätt datum för avpublicering. Klicka på “Nu” om 

du vill avpublicera sidan på en gång. 
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Att tänka på

● Använd punktlistor, men gör inte 
egna streck

● Hellre text än PDF 
● Tänk på Sök - värdeord och 

placering, ingress och 
mellanrubriker.

● Alltid använda rubriksformaten 
istället för att feta

● Inga externa länkar i vänstermenyn.
● Tänk på hur ni döper sidor och block
● Undvik tabeller - inte tillgängligt

● Skriv inte I dag, I går, I morgon etc. 
utan skriv dag och datum (“torsdag 
23 januari”)

● Skriv förklarande länktexter istället 
för ”klicka här” eller ”läs mer”

● Alltid skriva ALT-text till bilder 
● Publicera inte två likadana sidor
● Använd inte förkortningar
● Ta bort gamla sidor. Rensa 

regelbundet. Hemsidan är inget 
arkiv.


