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Bakgrund

Den nya webbplatsen kommer ligger i plattformen Umbraco. Webbsidan ligger fram tills lanseringen på en testmiljö och 
planerad lansering efter sommaren 2022. 

Vi tycker det är så roligt att ni kommer jobba och fylla webbplatsen med innehåll. 
 Innan ni sätter igång är det några saker som vi vill att ni har med er: 

● Det kan vara vissa laddningstider på sidan. Dessa laddningstider kommer inte den lanserade sidan ha. 

● Det kommer vara vissa justeringar på avstånd och marginaler till olika moduler

● Det är fler moduler som kommer att tillkomma

● Det kan vara vissa buggar på olika webbläsare och som vi jobbar med parallellt

● Och, ha så roligt! Vi hoppas ni kan få mycket nytta av er nya sajt!

4



SIDTYPER 
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SIDTYPER

Den nya webben består av följande 
sidtyper

● Startsida  - skyltfönstret utåt!

● Kår-och verksamhetssida - huvudsida för de individuella lokala 

kårerna

● Egen sida - används enbart av verksamheter som har en egen logotyp 

som är godkänd från ledningen

● Samlingssida - samlar ett ämne med undersidor, t.ex sida för 

“Hemlöshet”. Kan användas av kårer och verksamheter.

● Innehållssida - sida med innehåll som ska förmedla information. Har 

inga undersidor. Kan användas av kårer och verksamheter.

● Projektsida - sida som är mer projekt/kampanj, t.ex Internationellt 

bistånd

● Artikelsida - en sida med innehåll som är mer tidsanknutet och 

aktualiteter

● Hitta till oss - med kartfunktion

● Samlingssida Artiklar - agerar som kategori åt artikelsidor. I vårt fall 

ska två stycken finnas: nyheter samt debatt.

● Aktuellt - listar våra två “Samlingssida Artiklar”

● Övriga sidor, som t.ex Sökresultat och felsidor
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Startsida

Skyltfönstret utåt!

INNEHÅLLSTYP 

skissexempel
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Kår-och 
verksamhetssida
Kårernas lokala sidor om deras 
verksamheter. 

Har en egen meny, användaren kan 
navigera sig till centrala sidan.  

skissexempel
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Egen sida
Sida med egen navigering och med 
möjlighet att ändra logga. 

Sida som ska kunna klara sig “fristående” och 
ändå under Frälsningsarméns paraply. 

Används enbart av verksamheter som har en 
egen logotyp som är godkänd från ledningen

skissexempel

9



Samlingssida

Listar och segmenterar sidor som hör till 
ämnet. 
Har vänstermeny.

Kan användas av kårer och verksamheter.

skissexempel
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Innehållsida

Sida med innehåll som ska förmedla 
information. Vid flera underrubriker skapas 
“Hitta på sidan” som är länkar till 
underrubrikerna (går att dölja).

Har vänstermeny. 
Har inga undersidor.

Kan användas av kårer och verksamheter. 

skissexempel
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Projektsida
Sida som är under Frälsningsarméns paraply 
och under centrala sidan. 
Har “Hitta på sidan” som användaren kan 
navigera sig med även på undersidor.

skissexempel
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Artikelsida

En sida med innehåll som är mer tidsanknutet 
och aktualiteter.

skissexempel
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Hitta till 
oss

Hitta till kårer/församlingar, stödboende 
och andra sociala verksamheter. Fungerar 
på centrala sidan. 

Kartfunktion. 

skissexempel
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Aktuellt

Debatt och nyheter.

skissexempel
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Övriga sidor
- Sökresultat
- 404-sida

skissexempel
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VILKA MODULER FINNS?
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Textmodul
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Bild 
Bildspel
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Banner
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Puff

Stor puff
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Pufflista 
liggande

Pufflista 
stående
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Dragspel
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Citat
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Faktaruta
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Rubrikblock
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Formulär

Under 
utveckling
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Kontakt

Under 
utveckling
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Kalender

Under 
utveckling

29



Liten 
gåvomodul

Under 
utveckling
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Stor 
gåvomodul

Under 
utveckling
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LOGGA IN
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Fram till lansering kommer uppdateringarna ske 
via en testmiljö. 

Länk till testmiljö backoffice: 
https://cms.stage.fralsningsarmen.se/umbraco

Länk till testmiljö webbsida: 
https://stage.fralsningsarmen.se

Backoffice är där ni redigerar innehåll och 
webbsidan är slutresultatet som besökaren 
tittar på.

Testmiljön är lösenordsskyddad för att inte 
obehöriga ska få tillgång till innehållet och för 
att den inte ska bli indexerad av Google fram till 
lansering. 

ANVÄNDARE: delorean
LÖSEN: delorean
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Därefter kommer man till Umbraco-inloggning. Logga in med dina inloggningsuppgifter som du har fått via mail. Du har tre 
inloggningsförsök, därefter behöver du kontakta administratör för nytt lösenord.
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På startskärmen av Umbraco, gå via vänstermenyn. De sidor som du har tilldelade syns här.
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REDIGERA TOPPMENY
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Gå in på Kårsidan (i detta exempel “Fejktorp”) genom att klicka på namnet i vänstermenyn. Gå in i fliken “Toppmeny”.
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Klicka på “Lägg till”

Möjlighet att lägga till extern länk (Link) 
eller hämta upp sida  från sidan. 

Länktitel = det som syns i menyn. 

På respektive länk kan du sedan redigera 
och ta bort menyvalen. 
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SKAPA 
INNEHÅLLSSIDA
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Vad är en 
innehållssida?

Sida med innehåll som ska förmedla 
information. Vid flera underrubriker skapas 
“Hitta på sidan” som är länkar till 
underrubrikerna (går att dölja).

Kan ha vänstermeny när den ligger under en 
samlingssida. 
Har inga undersidor. 

skissexempel

40



Gå in på Kårsidan (i detta exempel “Fejktorp”) och klicka på de tre prickarna.
Val att skapa sida kommer upp. 
Välj Innehållssida
Val att använda sidmall eller ej kommer upp. 
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Sidan kommer upp och du kan börja 
lägga in innehåll för sidan. 

Fyll i ett namn = Sidtitel och H1 för sidan.

Ingress = Inledande text på sidan

Puff-text= Den text som syns när man 
länkar till den som puff. Finns ej denna 
tar den text från Ingress. 

Utvald bild = Bild som visas som 
huvudbild och innehåll som puff. Obs 
finns ej “Utvald bild” så kan man inte göra 
en puff för denna sida. 
Om man inte vill att utvald bild ska synas 
på sidan, gå in under Inställningar och 
välj “Dölj utvald bild”
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Om sidan länkas in som puff från andra sidor visas den 
utvalda bild och pufftexterna här 
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Önskar man ha titel, ingress och utvald 
bild som banner, gå in under Inställningar 
och klicka i “Visa titel och ingress som 
banner”

44



Börja lägga in innehåll (se delen Lägg in 
moduler). 

45



SKAPA SAMLINGSSIDA
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Vad är en 
samlingssida?

Listar och segmenterar sidor som hör till 
ämnet. 
Har vänstermeny och länkar till 
undersidor.

skissexempel
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Gå in på Kårsidan (i detta exempel “Fejktorp”) och klicka på de tre prickarna.
Val att skapa sida kommer upp. 
Välj Samlingssida
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Fyll i ett namn = Sidtitel och H1 för sidan.

Ingress = Inledande text på sidan

Puff-text= Den text som syns när man 
länkar till den som puff. Finns ej denna 
tar den text från Ingress. 

Utvald bild = Bild som visas som 
huvudbild och innehåll som puff. Obs 
finns ej Utvald bild så kan man inte göra 
en puff till denna sida. 
Om man inte vill att utvald bild ska synas 
på sidan, gå in under Inställningar och 
välj “Dölj utvald bild”

49



Börja lägga in innehåll (se delen Lägg in 
moduler). 
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Lägg till sidor under Samlingssidan, antingen t.ex Innehållssida 
eller ny samlingssida. För att göra Innehållssida, se delen om 
Skapa Innehållssida. 

Sidorna visas under samlingssidan som man klicka ned för att 
se de underordnade sidorna. 

Om man vill ändra ordning på underordnade sidorna, gå in på 
Samlingssidan. I högra hörnet finns “Action”, klicka på den och 
till valet “Sortera”. En vy visas där man kan dra och släppa till 
önskad ordning.
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Om man önskar dölja pufflistan med 
länkar till underordnade sidor, gå in 
under Inställningar och välj “Dölj den 
automatiska pufflistan”
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Bildhantering

Alt-text och fokuspunkter
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Bilder alt-texter

 För att justera Alt-texter för bilderna gör 
man det under Mediabiblioteket. 

1. Välj önskad 

2. Klicka på bildens rubrik, öppnas till 
höger med mer info. 

3. Klicka på länk “Open in Media Library” 
längst ned.

4. Bildinformation öppnas. Längst ned 
finns ruta för Alt-text 

Alt-texter används t.ex för användare som använder 
skärmläsare och som läser upp vad bilden föreställer. Ur ett 
tillgänglighets-och användarperspektiv är det viktigt med bra 
Alt-texter.  För mer info, se avsnittet om Tillgänglighet

Tips: Tänk att du ska försöka beskriva bilden för en vän i 
telefon. Hur skulle du beskriva bilden?
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Bilder fokuspunkter

 Fokuspunkter används för att bilden ska 
få korrekt fokus, även om bilderna har 
olika mått eller används i olika element.  
Att justera fokuspunkter för bilder görs 
under Mediabiblioteket. 

1. Välj önskad bild

2. Klicka på bildens rubrik, öppnas till 
höger med mer info. 

3. Klicka på länk “Open in Media Library” 
längst ned.

4. Bildinformation öppnas. På bilden 
finns en rosa punkt. Välj vart på bilden 
som det ska vara fokus. 
På sidan ser man hur fokus kommer bli i 
olika utsnitt. 
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LÄGGA IN MODULER
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1. Gå in på sidan du önskar justera. Klicka 
på “Add content” 

2. Välj eller sök block som du önskar. 

3. Blocken är modulära och kan flyttas till 
önskad placering. 
Om du önskar flytta blocket, ta tag i 
blocket och släpp till önskad placering.

4. Om du önskar placera en nytt block 
mellan två befintliga, använd 
plustecknet som dyker upp när du 
hovrar över blocket.
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Om du önskar kopiera en modul, klicka på 
ikonen i modulens högra övre hörn. Klicka på 
kopiera. 

Den kopierade modulen lägger nu under 
Clipboard. Den finns i högra övre hörnet när 
du vill addera ny modul. 

Du kan ha flera kopierade moduler i 
Clipboard.
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Textblock

59



Textblock

 Här lägger man in önskad text. 

Olika storlekar på rubriker och stöd 
för punkt och numrerad lista. 
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Textblock - länkar

 I övre menyn lägger man in länkar. 
Stöd för både externa och interna 
länkar. 

Externa länkar lägger man in URL:en. 
Interna länkar hämtar man upp den 
interna sida som önskas. 

Tips 
Tänk på att ha bra länktexter och med 
en text så användaren förstår vilken 
sida hen kommer att landa på.

Exempel
Använd ej: “Läs mer”  
Använd: “Läs mer hur vi arbetar med 
hållbarhetsfrågor”
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Bild och bildspel
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Bildblock

 Här lägger man in önskad bild. För 
infogande av flera bilder, vänligen se 
även “Bildspel”. 

Klicka på “Add” under “Bildinnehåll”. 
Bildbank kommer upp, antingen ladda 
upp och lägg i korrekt mapp eller välj 
redan uppladdad bild. 
Klicka på “Select”. 

Lägg in bildtext som kommer att synas under bilden på 
webbsidan. Försök att vara kort och koncis!
Behöver ni ange fotografens namn passar det här fältet bra 
för det.
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Bildspel

 Om man har fler bilder finns det 
bildspel. 
Klicka på “Add Bildblock”.  

Ladda upp bilderna som önskas, 
observera att man behöver infoga 
bilderna en och en. 

Annars samma flöde som adderande 
av bilder. 
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Banner
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Banner

 

Denna bannern ska man med bild och text ge 
information om t.ex undersida eller kampanj. 

Bild är obligatoriskt för bannern, man kan välja att 
ha den åt vänster eller höger. 

Finns olika färgval, tänk dock på att inte blanda 
alltför många olika färgerna efter varandra.

Tips! 
Ska du ha flera efter varandra? Testa 
att variera bild till vänster och höger för 
att skapa dynamik på sidan
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Puff
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Puff

Stor puff
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Puff och stor puff

 

Puffar till andra sidor. 
Genom att klicka på “Add” kan man välja vilken sida 
som man ska ledas till eller till önskad extern URL. 

Egen puff: Puff till extern sida och där 
man lägger till egen titel, bild och länk. 

Puff till intern sida: Här hämtar man 
upp önskad sida och den kommer ladda 
in utvald bild och pufftext som finns på 
den sidan.
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Pufflista
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Pufflista

 Flera puffar? Då kan man välja antingen som 
liggande eller stående. 

Möjlighet till färgval. Tänk på att vara restriktiv med 
alltför mycket olika färger efter varandra.

Liggande

Stående

Genom att klicka på “Add” kan man välja vilken sida 
som man ska ledas till eller till önskad extern URL. 

Egen puff: Puff till extern sida och där 
man lägger till egen titel, bild och länk. 

Puff till intern sida: Här hämtar man 
upp önskad sida och den kommer ladda 
in utvald bild och pufftext som finns på 
den sidan.
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Rubrikblock
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Rubrikblock

 

Fungerar som en rubrik innan till exempel puffar 
och med möjlighet att lägga till länk. 

Lägg in önskad rubrik och önskad länk.
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Dragspel
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Dragspel

 

Denna modul ska man kunna ha rubriker och 
utfällbar text under det. 
Det är ett smidigt sätt att för användaren att få en 
översikt och därefter välja vad som önskas 
fördjupas i. 

Perfekt för vanliga frågor och svar. 

Både “Rubrik” och “Utfällbart innehåll” är 
obligatoriska. Där fungerar det som vanligt 
textblock. 
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Citat
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Citat

 

Möjlighet att lyfta upp ett citat för att lätta upp text 
eller belysa något specifikt. 

Lägg in text, möjlighet att infoga författare.

Möjlighet till färgval.  
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Faktaruta
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Faktaruta

 

Ruta för att förmedla information och fakta.
Tanken är att den inte ska leda till någon 
undersida, utan istället innehålla ett faktastycke av 
isolerat värde.   
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FÖRHANDSGRANSKA 
ÄNDRINGAR
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Förhandsgranska, spara och publicera

 

Om du vill se hur sidan ser ut, klicka på 
“Förhandsgranska” i nedre högra hörnet.

Här kan man även välja att se hur det ser ut i olika 
skärmstorlekar. 
Vi rekommenderar er att kolla över att det även ser 
bra ut i mindre skärmar som t.ex tablet och mobil. 

Är du nöjd med ändringarna, Spara och publicera.
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SMALT INNEHÅLL OCH 
VÄNSTERMENY
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Samlingssidor och Innehållssidor har en vänstermeny för 
att användaren ska kunna navigera sig lättare på sidan. 

Som redaktör behöver man anpassa sidan och lägga 
innehållet som är parallellt med vänstermenyn i egen del 
från det som är fullbredd. 
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På de sidor som använder vänstermeny kommer denna 
blocksamling vara tillgänglig för redigering. Använd detta 
block för det innehåll som önskas ligga parallellt med 
vänstermenyn.

Använd detta block för innehållet som kommer 
därefter och ej ligger parallellt med menyn.  
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TILLGÄNGLIGHET
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Tydliga 
rubriker
Rubriker hjälper besökaren att förstå sidans 
innehåll och syfte. En bra rubrik underlättar även 
för de med skärmläsare att förstå vart de har 
hamnat. 

Tips på hur man skriver bra rubriker finns på 
denna länk:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/61-skriv-tydliga-o
ch-berattande-rubriker/

 

TILLGÄNGLIGHET 

Hälsodekloration
Innan du kommer: 
fyll i din 
hälsodeklaration

Metoder Metoder att mäta 
stress

Våra leveranstider Vi levererar i tid 
inom hela Sverige

Några exempel på hur man kan göra en rubrik tydligare - använd nyckelord ur 
texten, skriva de viktigaste orden först, använd aktivt språk. 
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Tydliga 
sidtitlar
Precis som rubriker hjälper sidtitlar (rubriken som 
syns i webbläsarens fönster/flik) besökaren att 
förstå vilken sida och vilken webbplats hen 
befinner sig på. 

Tips på hur man skriver bra sidtitlar finns på denna 
länk:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/135-skriv-beskriv
ande-sidtitlar/

 

TILLGÄNGLIGHET 

Här syns sidans sidtitel
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Tydliga 
länkar
Skriv länktexter så att de är begripliga även om de 
tas ur sitt sammanhang. Skärmläsare läser ofta 
länken separat, undvik därför att använda 
länktexter som “här” eller “klicka här”. 

Tips på hur man skriver bra länkar finns på denna 
länk:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/5-skriv-tydliga-lan
kar/

 

TILLGÄNGLIGHET 

Personer som surfar med hjälpmedel kommer inte kunna skilja på dessa 
länkar - d.v.s. inte förstå vilken de ska klicka på. 
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Textalternativ 
(bildbeskriv- 
ningar)
Användare som är beroende av till exempel 
skärmläsare och punktdisplay behöver 
beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det 
beskrivs i textalternativ eller alt-texter som det 
också kallas. 

Tips på hur man skriver textalternativ finns på 
denna länk:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/115-textalternati
v/ 

 

TILLGÄNGLIGHET 
Exempel på textalternativ för bild

OK:
‘Ledarhund’

BÄTTRE:
‘Ledarhund i tunnelbanan’

BÄST:
‘Ledarhund leder sin ägare i 
Stockholms tunnelbana’

89

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/115-textalternativ/
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/115-textalternativ/


 

Undvik text 
i bild
Om text utgör en del av en bild saknas möjligheter 
för användaren att anpassa den. En användare 
kan t.ex. behöva förstora texten eller välja ett 
annat teckensnitt för att kunna läsa den, detta går 
alltså inte att göra med text i bild. 

Mer om text i bild och hur man bör göra istället:
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/128-anvand-text-
inte-bilder-for-att-visa-text/ 

 

TILLGÄNGLIGHET 
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RIKTLINJER
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Sidbyggnad
Generella regler:

● Börja med en ingress som sammanfattar sidan.

● Genom att spränga in moduler såsom exempelvis 
citat, bilder och inforuta i textinnehåll så blir sidan 
intressant och dynamisk. Det ska dock vara 
relevant och inte för sakens skull.

● Håll det enkelt och städat och ta bort onödig 
information som inte tillför något.

● Välj bilder med omsorg.

● Tänk på att INTE få en med extra blankrad i 
exempelvis slutet av ett textstycke. Avstånd mellan 
exempelvis stycken har angetts i kod.

VISUELL GUIDE 
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Rubriker
Huvudrubrik:

● Sidans namn blir per automatik en H1-rubrik. Denna 
stylas automatiskt.

Mellanrubriker:

● Första rubriken till ett stycke är en H2-rubrik.
● En eventuell underrubrik till detta stycke blir en 

H3-rubrik.

Att tänka på:

● De olika rubrikernas formatering och storlekar är 
fördefinierade på sidan, så ni behöver inte tänka på att 
fetmarkera rubriker, ändra storlek, göra versaler osv.

VISUELL GUIDE 
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Puff-text och 
utvald bild
Puff-text är den text som visas på de olika varianterna av 
puffarna. Utvald bild är bilden som visas på de olika 
varianterna av puffarna.

Textens omfång varierar lite beroende var på sidan den 
visas. Vår rekommendationen är att börja med det 
viktigaste innehållet först.

Välj bild med omsorg.

VISUELL GUIDE 
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Delorean AB | Västerlånggatan 66 | 111 29 Stockholm | delorean.se

LYCKA TILL!
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