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Inloggning 
Du loggar in på www.ovanaker.se/login med samma användarnamn och lösenord som du använder 
för att logga in på din dator. Om du någon gång ändrar det lösenordet gäller det nya även för att 
logga in på webbplatsen. 

Du kan också gå till en sida som du vill redigera och klicka på länken Inloggning för redaktörer i 
sidfoten under Hjälpmedel så kommer du direkt till redigeringsläget för den sidan. 

Glömt lösenord 
Om du har glömt till användarnamn eller lösenord kan du kontakta IT-avdelningen på e-post 
support@ovanaker.se 

 
 

  

http://www.ovanaker.se/login
mailto:support@ovanaker.se
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Redigeringsläget 
När du är inloggad dyker en liten svart ruta med en hand och en penna upp i nedre högra hörnet på 
de sidor du har behörighet att redigera. Tryck på pennan för att gå in i redigeringsläget. 

 

 Jag brukar trycka på Bläddra i vänsterspalten för att visa alla sidor i sidstrukturen och få en översikt 
över allt innehåll på sidan. 
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Skapa innehåll 

Verktygsfältet 

 

När du är inne i redigeringsläget hittar du verktygsfältet längst upp på sidan. Där hittar du de verktyg 
som finns tillgängliga för att redigera sidan. Exempelvis lägga till ett nytt textblock eller en bild. 
Verktygen i verktygsfältet anpassas efter vad du har markerat på sidan. 

 
Lägga till textblock 
Börja med att klicka någonstans i innehållet på sidan där du vill lägga in ett nytt textblock. Klicka 
sedan på Lägg till textmodul i verktygsfältet. 

 

 
Nu har du lagt till ett nytt textblock som hamnade nedanför det innehåll som du nyss klickade på. För 
muspekaren över textblock för att visa flytta-ikonen. Du kan flytta ett textblock genom att trycka på 
flytta-ikonen och sedan dra och släpp till önskad position i mittenspalten. 
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Ändra textformat 
Om du vill ändra textformat för exempelvis en rubrik, markerar du den text du vill ändra och väljer 
önskat textformat i verktygsfältet. 

 

 

Lägg till tabell 
För att lägga till en tabell högerklickar du i ett textblock där du vill att tabellen ska ligga. Välj sedan 
Infoga tabell och välj hur många rader och kolumner du vill ha i din tabell.  
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Lägga till rader och kolumner i tabell 
Om du vill lägga till fler rader eller kolumner i efterhand 
kan du göra det genom att högerklicka på tabellen och 
välja Rad -> Infoga rad före/efter eller Kolumn -> Infoga 
kolumn före/efter. 

 

 

 

 

 

Sammanfoga celler 
Du kan sammanfoga celler genom att markera de celler 
du vill sammanfoga, högerklicka på dem och välja Cell -> 
Sammanfoga celler.  

 

 

 

 

Ta bort tabell 
Om du vill ta bort en tabell högerklickar du på den och 
väljer Ta bort tabell.  
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Lägga till bild 
När du vill lägga till en bild trycker du på Lägg till bildmodul i verktygsfältet.  

 

Ett dialogfönster med webbplatsens bildarkiv öppnas. I bildarkivet finns en mappstruktur för att hålla 
ordning och reda. Jag vill att du laddar upp dina bilder till den mapp som passa din verksamhet. 
Använd sökfunktionen i dialogfönstret för att lättare hitta rätt mapp. Klicka på mappen och sedan 
Ladda upp bild. En dialogruta dyker upp där du kan välja den bild på din dator som du vill ladda upp. 

 

Ange en bildbeskrivning genom att klicka på 
din bild i bildarkivet. Sedan går du in på fliken 
Texter längst upp i dialogfönstret. I sektionen 
Alternativtext (alt-text) klickar du i rutan 
Ange egen och fyller i din bildbeskrivning.  

Bildbeskrivningen är till för att beskriva vad 
som finns i bilden. Det används främst av 
hjälpprogram för synskadade. 
Hjälpprogrammet kan då förklara vad som 
finns i bilden för en besökare som inte kan se. 
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Ändra storlek på bild 
Du kan ändra storlek på en bild genom att klicka på din bild i bildarkivet och sedan gå in på fliken 
Övrigt längst upp i dialogfönstret.  I sektionen Bildstorlek kryssar du i Anpassa storlek och anger 
önskad bredd eller höjd på bilden.  Bredden på mittenspalten på sidan är 700 px.  

 

Lägga bild till höger eller vänster 
om text 
Du kan välja att din bild ska ligga till 
höger eller vänster om ett textblock.  
Börja med att flytta bilden så att den 
ligger ovanför det textblock du vill att 
den ska ligga bredvid. Sedan 
högerklickar du på bilden och väljer 
Flöda -> Flöda vänster eller Flöda 
höger. 
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Lägga till länk 
För att lägga till en länk markerar du den text som du vill ska länka och klickar på länk-ikonen i 
verktygsfältet. Sedan väljer du vad du vill länka till. 

 

Länk till intern sida 
När du väljer att länka till en intern sida får du upp ett dialogfönster med webbplatsens sidarkiv. Välj 
den sida du vill länka till i listan med sidor och tryck på OK. Du kan använda sökfunktionen om du har 
svårt att hitta den sida du letar i listan. 
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Länk till extern sida 
När du väljer att länka till en extern sida får du upp ett dialogfönster med ett fält för webbadress. 
Ange den adress du vill länka till i fältet och tryck på OK. 

 

Länk till fil (PDF) 
När du väljer att länka till fil får du upp ett dialogfönster med webbplatsens filarkiv. Välj den fil du vill 
länka till i listan eller tryck på Ladda upp fil om du vill ladda upp en ny fil. Tryck sedan på OK. Du kan 
använda sökfunktionen om du har svårt att hitta den fil eller mapp du letar i listan. 
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Länk till e-postadress 
När du väljer att länka till en e-postadress får du upp ett dialogfönster med ett fält för e-postadress. 
Ange den adress du vill länka till i fältet och tryck på OK. 

 

Ändra utseende på 
textblock 
Du kan ändra utseende på ett 
textblock genom att högerklicka 
på det och välja Egenskaper. Då 
öppnas ett dialogfönster där du 
kan ändra exempelvis marginaler, 
bakgrundsfärg och kantlinjer. 
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Publicera en sida 
När du är klar med dina ändringar på sidan är det dags att publicera den. Det gör du genom att trycka 
på Publicera-knappen i redigeringslägets vänsterspalt. Då får du upp ett dialogfönster där du kan 
välja om du vill att sidan ska publiceras eller avpubliceras automatiskt vid ett senare tillfälle. Vill du 
publicera sidan med detsamma kan du låta de vara urkryssade.  

Om Länkkontrollen, Valideringskontrollen och Tillgänglighetskontrollen är OK kan du trycka på 
Publicera längst ner för att publicera sidan. 
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Skapa ny sida 
Om du vill skapa en ny sida går du inte på den sida du vill att din nya undersida ska ligga. Klicka på 
knappen Skapa ny i redigeringslägets vänsterspalt. I den lilla rutan som kommer fram anger du vad 
sidan ska heta och vilken mall den ska ha. Oftast är det Standardmall som du ska använda, men det 
kan även vara Standardmall utan kontakt om du vill ha en sida utan kontaktruta längst ner. När du 
trycker på OK kommer en ny sida att skapas som du kan fylla på med innehåll. 
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