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Sidfoten1)
I sidfoten på ale.se hittar du länken Logga in. Du loggar in med samma
användaruppgifter som du använder för att logga in på din dator.

2) Grå penna
När du loggat in ser du en grå penna längst ner på sidans högra sida.
Klicka på den för att komma in i redigeringsläget.

Logga in
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1) Navigera till sidan som ska redigeras
För att komma till den sida som du ska redigera kan du antingen navigera dig via strukturen
som ligger på vänster sida eller klicka dig fram på via menyerna på själva webbplatsen.
(Om du inte kan se strukturen till vänster, klicka på Bläddra i den grå vänsterspalten.)

Navigering och uppbyggnad
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2) Sidans uppbyggnad
Alla informationssidor på webben består av två delar:

• En mittenspalt där du lägger in text och bild.
• En högerspalt där du lägger in länkar. Där kan du även länka till e-tjänster och blanketter.



3) Meny, struktur och verktygsfält

a.

b.
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Längst till vänster på sidan finns en meny. Där visas följande ikoner: 

Sök – Sök efter sidor, bilder och filer på sajten.

Historik – Se historiken över vad du som redaktör gjort på sajten. 

Bläddra – Visa eller dölj strukturen.

Skapa ny – Skapa ny sida. Används huvudsakligen av huvudredaktörer. 

Publicera – (Mer om detta på sida 16.)

Klar – Stänger redigeringsläget och återgår till visningsläget.

Till höger om menyn visas strukturen. Vanligen 
syns webbplatsens struktur med alla sidor, men 
du kan istället visa filarkiv eller bildarkiv genom 
att klicka längst upp. 

Längst upp på sidan visas verktygsfältet. I många lägen visas endast de fem första 
ikonerna. Resten visas när du befinner dig på en yta där du kan redigera text.

• Kugghjulen – Dessa funktioner används enbart av huvudredaktörer.

• Ögat – Här kan du dels se en förhandsgranskning av sidan och dels se den i
responsivt läge, vilket innebär att du kan se webbplatsen i olika skärmstorlekar
för mobiler och surfplattor.

• A – Lägg till textmodul.

• Bildikon – Lägg till bildmodul.

• Kub – Lägg till moduler (används endast av huvudredaktörer).

Övriga ikoner får mer förklaring på kommande sida om redigering.



1) Redigera befintlig text (mittenspalten)
Det är enkelt att skriva nytt eller ändra texter i SiteVision. Det räcker att du
placerar markören/muspekaren vid den plats där du vill börja skriva/ändra.

a. Mittenspaltens uppbyggnad
Alla sidors innehåll är uppbyggda på samma sätt:

i. Rubrik
ii. Bild (på många sidor, men inte alla)
iii. Ingress
iv. Innehåll

Du kan navigera mellan innehållsytorna antingen via 
strukturen på vänster sida (se bild till höger) eller 
genom att klicka direkt på webbsidan (se bild nedan).

Redigera text

b. Teckenstorlek och typsnitt (formatmall)

Teckenstorlek och typsnitt (i SiteVision kallas det formatmallar) för rubrik,
ingress och innehåll är förinställda, så du behöver inte tänka på att ställa in
teckenstorlek och typsnitt själv.

- Vi använder följande förinställda formatmallar:

Rubrik: Ny - H1 Sidrubrik

Ingress: Ny - Ingress

Innehåll: Ny - Brödtext

- Om du behöver göra underrubriker så använder vi oss av två nivåer i
löpande text/brödtext:
Underrubrik nivå 2: Ny - H2 Rubrik brödtext
Underrubrik nivå 3: Ny - H3 Rubrik brödtext
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Exempel på underrubrik nivå 2 (Förskola) och nivå 3 (Pedagogisk omsorg): 

c. Ändra eller lägg till en formatmall i din text
Markera din text eller rubrik, klicka på droplisten och välj vilken formatmall
du vill använda.
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Målet är dock att alla bilder ska vara gemensamma och att alla bilder
på ale.se kan användas av alla redaktörer i olika sammanhang. 

Om bilder på ale.se

1) Storlek
Alla bilder som används på ale.se ska ha storlek 507x324 pixlar.
Om du har en bild som du vill använda och inte vet hur du får fram rätt storlek
kan du vända dig till din huvudredaktör alternativt webbansvarig för att få hjälp.

2) Fri användning av bilder i Bildarkivet
Tänk på att alla bilder som laddas upp i bildarkivet ska vara fria för alla att
använda i olika sammanhang. Ale kommun måste också äga bilderna (antingen
genom att vi har köpt in/fått bilderna eller att någon anställd på Ale kommun har
tagit bilderna). Om ett foto innehåller människor som kan identifieras är det
viktigt att vi får personens/personernas godkännande innan bilden publiceras.

3) Bild som endast används vid ett speciellt tillfälle/sammanhang
Om du har en bild som du vill använda på din sida, men som inte bör användas i
något annat sammanhang på ale.se (detta är exempelvis vanligt vid publicering
av nyheter) kan du välja att lägga bilden i sidans arkiv Bilder på sidan istället för
webbens arkiv Bildarkiv. Om du sparar den i Bilder på sidan kan ingen annan
använda din bild.
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Lägg till en bildmodul1)
Markera Rubrik (under Innehåll) i strukturen  till vänster och klicka på Bildikonen
i verktygsfältet längst upp på sidan.

Bildarkivet2)
Bildarkivet öppnas automatiskt och du kan lägga till en bild från någon av
mapparna eller ladda upp en helt ny bild (från din egen dator). Om du laddar upp
en egen bild se till att först markera den mapp i arkivet där din bild ska ligga.
Markera den bild du vill lägga till och klicka sedan på Texter (bredvid Bildval).

Lägga till en bild
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3) Bildtexter

○ Alternativtext: Beskriver vad du ser på bilden (är viktig för att
uppläsningsverktyg/talsynteser ska kunna förmedla vad bilden visar).
Bildtext: Används endast vid behov. Bildtext är den text som visas under
bilden i publicerat läge. T.ex. namn på de personer som visas på bilden.

○

Under Texter kan du fylla i en Alternativtext (alt-text) och bildtext.

4) Klicka OK.
Nu ligger bilden mellan rubrik och ingress på webbsidan.

Om du vill byta en befintlig bild kommer du enkelt till bildarkivet genom att
dubbelklicka på bilden. Följ därefter steg 2–4 här ovan.
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5) Byta bild.



Markera text som ska bli en länk1)
Markera din text och klicka på ikonen för att skapa länk
(kedjan i verktygsfältet längst upp på sidan).

2) Olika typer av länkar
Du kan nu välja att länka på sex olika sätt:

• Intern sida: Välj att länka till en annan sida på ale.se.
• Extern sida: Länka till en annan webbsida.

(OBS! Kryssa även i Öppna i ett nytt fönster)
• Fil: Välj i filarkivet vilken fil som du vill länka till.

(OBS! Kryssa även i Öppna i ett nytt fönster)
• Bild: Välj en bild i Bildarkivet.

(OBS! Kryssa även i Öppna i ett nytt fönster)
• E-postadress: Länka till en e-postadress.
• Telefonnummer: Länka till ett telefonnummer.

3) Klicka OK!

Lägga till en länk i text
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1) Markera Högerspalt i innehållsytan

2) Infoga en textruta genom att klicka på text-ikonen (ett A) i verktygsfältet längst upp på sidan

Nu öppnas en ny textruta i högerspalten
Ta bort ordet Text och skriv in namnet på din länk istället.

3)

4) Markera namnet på länken och klicka på ikonen som ser ut som en kedja för att skapa länk

Markera återigen länken och klicka på ikonen som ser ut som en punktlista i verktygsfältet
Välj Gråa pilar.

5)

6) Gå därefter till formatmallar och välj Ny - Relaterad information

7) Högerspalten ska nu se ut på följande sätt:

Observera att det inte är någon understrykning trots att det är en länk. Detta
har medvetet valts bort i formatmallen då allt i denna spalt ska vara länkar.

Lägga till länkar under Relaterad information
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Markera E-tjänster i innehållsytan1)
Infoga en textruta genom att klicka på text-ikonen (ett A)
i verktygsfältet längst upp på sidan.

2) Välj formatmallen Ny - E-tjänster och självservice

3) Bryt till ny rad och skapa länklista
På samma sätt som under Relaterad information,
med rätt formatmall och punktlistan Gråa pilar.

Lägga till E-tjänster och blanketter
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Ett rött e-tecken skapas och du får sen skriva
-tjänster, blanketter efter det.

4) Lägg in länk till e-tjänsten

Klicka på ikonen för länk (som ser ut som en kedja)
och skapa en länk till en intern sida.

När du valt rätt sida under E-tjänster klickar du i
Använd ankare och väljer underrubrik att länka till.

5) Klicka OK. Klart!



1) Skapa tabell
Ställ markören där du vill ha tabellen på sidan och gör en ny rad. Klicka därefter
på tabellsymbolen i verktygsfältet och välj den storlek du vill ha. (Om tabellen
ska ha fler än 10 rader eller 15 kolumner kan du klicka på Annan storlek.)

2) Fyll i fälten
Längst upp skapas en rad där det står Skriv tabellbeskrivning här. Denna text behövs ej
utan det bör framgå av texten innan och innehållet i den vad tabellen handlar om, så
den förifyllda texten kan du ta bort.

Första raden i varje tabell får automatiskt större stil på texten och där skriver du således
varje kolumns rubrik. Sen är det bara att fylla i varje fält med korrekt information.

Lägga till en tabell
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Publicera en sida
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1) Klicka på ikonen för Publicera i vänstermenyn

En ny dialogruta öppnas. Under rubriken Datum och tider 
har du möjlighet att fylla i att sidan ska publiceras eller 
avpubliceras vid ett senare tillfälle. Dessa fält fylls 
vanligtvis inte i, utan används enbart i vissa specifika fall.

En påminnelse för att se över innehållet fylls per 
automatik i ett halvår framåt och behöver enbart ändras 
om du vet att sidan bör ses över tidigare än så.

En länkkontroll genomförs och säger till om sidan 
innehåller några trasiga länkar. Om detta finns får du en 
möjlighet att se över dessa.

Om du enbart uppdaterat en befintlig sida och allt ser 
korrekt ut kan du nu publicera. Om det är en ny sida som 
skapats eller om vissa inställningar behöver ändras klickar 
du längst upp på Metadata.

2) Se över och ändra sidans Metadata

Det finns vissa fält som måste fyllas i, dessa har en röd
asterisk. Andra fält bör fyllas. Här kan du läsa om de viktigaste.

• Nyckelord: Sökord som beskriver sidans innehåll.
Exempelvis kan sidan om Förskolor ha nyckelorden:
förskolor, förskola, dagis, lekis, barn, etc.

• Sidansvarig: Om det inte finns någon måste det läggas
till. Klicka på "gubben" för att söka på namn.

• Ta bort relaterad information: Den här får du skrolla ner
lite för att komma till. Om sidan saknar länkar under
Relaterad information ska du ändra till Ja och därmed ta
bort denna och vice versa om du lagt till länkar på en
sida som tidigare saknat.

Övriga fält under Metadata är vanligtvis förifyllda genom att 
de ärver värdet från sidan ovanför i strukturen.

3) Publicera

Om allt ser rätt och riktigt ut är det bara att publicera.
Om det skulle uppstå problem vid publicering rådfråga
din huvudredaktör eller kommunens webbansvarige.



Vanlig publicerad sida

Ej publicerad sida – kryss

Ändrad, ej publicerad version – utropstecken
Utropstecknet försvinner nästa gång sidan publiceras.

Dold sida 
Symbolen har en ljusare grå nyans än en vanlig sida (som här visas under den dolda sidan).
En dold sida kan även ha en symbol som visar om den är opublicerad eller ändrad.

Sida med senarelagd publicerings- eller avpubliceringsdag – klocka
Vanligt vid exempelvis nyheter och pressmeddelanden.

Struktursida (speglad sida) – liten pil
Sidan är speglad och måste redigeras på sin källsida. Högerklicka på sidan i strukturen och 
välj Gå till källsida. När du redigerar källsidan slår förändringarna igenom även på den
speglade sidan. En speglad sida kan även ha en symbol som visar om den är opublicerad. 

Länkad sida – kedja
Sidan fungerar som en länk till en annan sida. När besökaren klickar på rubriken i menyn 
länkas hen automatiskt till den sidan.

Status för sidor i SiteVision
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I övre, högra hörnet av redigeringsytan kan du se vilken status en sida har. 
Publicerad, Ej publicerad och Ändrad är begreppen som används.

En publicerad sida syns även utåt för besökare.

En opublicerad sida syns ej utåt. För att kunna se sidan krävs det 
att man är inloggad i redigeringsläget.

Innehåll som har ändrats i redigeringsläge, där ändringarna inte är 
publicerade ut mot besökarna (som ser det senast publicerade).

Låsikonen talar om för dig att du, eller någon annan som också är 
inloggad, låst sidan och därför spärrat sidan för redigering. För 
muspekaren över låset så kan du se vem som låst sidan och när.

För muspekaren över statusikonen för att se statusinformation; 
vem som senast skapade/ändrade innehållet på sidan och när.

När du gör förändringar på en sida, lägger till, tar bort, eller gör 
förändringar i en modul så kommer Ångra upp som ett alternativ.

Även i trädstrukturen till vänster syns olika symboler på sidorna.




