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FÖRBEREDELSER 

Den som ska vara webbansvarig för en föreningssida måste ha kompletta person- och 
kontaktuppgifter (fullständigt personnummer och mejladress) i resurs- och medlemsregistret 
MAX – samt lägga till ”webbansvarig” under ”Lägg till uppdrag”.  

HITTA PÅ CIVIL.SE 

 

RÖD MARKERING - HUVUDRIBBAN: (Tillgänglig för alla besökare på civil.se.) 
Här finns förbundets länkar till Facebook mm, en HEM knapp som alltid tar dig tillbaka till 
förstasidan, information om vilken sida du befinner dig på just nu, sökruta, hjälpmedel och en 
Logga in/logga ut knapp. 

GRÖN MARKERING - ANVÄNDARRIBBAN: Här finns dina privata uppgifter och 
verktygen för att redigera hemsidan. Syns endast efter du loggat in. 

BLÅ MARKERING - INNEHÅLLSFÖNSTER 

LILA MARKERING - FÖRENINGSFLÖDE (syns endast på första sidan). 

 

ANVÄNDARE 

Registrera dig genom att hålla 
muspekaren på Logga in (i 
huvudribban) och klicka på 
Hemsida. Klicka sedan på 
registrera. Du skapar ett 
användarkonto genom att fylla i 
uppgifterna och trycka på 
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”Nästa”. Testa gärna att logga in för att se att det fungerar. 

UPPDATERA DIN ANVÄNDARE 

Håll muspekaren på ditt användarnamn (till höger på den mörkgrå användarribban). Under 
”Ändra min profil” kan du ändra dina inställningar. Person- och kontaktuppgifterna är 
synkroniserade med MAX (medlemsregistret) och kan endast ändras där. Här byter du lösenord. 

REDIGERINGSVERKTYGET 

Redigeringsverktyget hittar du i användarribban och det syns endast när du är inne på din 
förenings hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLÄGG/SIDOR 

Under valet ”+ Nytt” kan du skapa en sida eller ett inlägg. Redigeringen för inlägg och för sidor 
ser likadana ut. Skillnaden är att 
inlägget hamnar både på 
föreningssidan och i föreningsflödet 
(startsidan på civil.se) medan en sida 
endast hamnar i menyn på 
föreningssidan. 

RUBRIK 

Rubriken för INLÄGG syns i 
föreningsflödet och lockar besökaren 
att läsa det i sin helhet. Rubriken för 
SIDOR blir texten som står i menyn 
till vänster på din lokala föreningssida. 
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VERKTYGSFÄLT 

 
Nedan följer en beskrivning av några ”bra att ha” knappar som inte är standard i texteditorer: 

 = Länka. Markera valfri del av din text och klicka på knappen för att länka till en intern 
eller extern sida.   

 = Fullskärm. Om du enbart vill fokusera på att skriva kan du klicka på denna knapp så 
försvinner alla ”störande” element. 

 = Här kan du välja olika format på din text.  

 = Infoga text. Tvätta all kopierad text genom att klicka på detta verktyg och lägga in den 
där. Text från andra dokument kan innehålla en formatering som inte fungerar i alla webbläsare.  

 = Utökade funktioner. Visar en ny verktygsrad som behövs om du vill skapa tabeller. 

LADDA UPP/INFOGA 

Ovanför verktygsfältet finns två symboler för att ladda upp olika medier till ditt inlägg: 

  = Lägg till media. Den här knappen används för att ladda upp bilder, 
dokument m.m. För att ladda upp drar du bara dokumentet/bilden in i den stora rutan som 
då blir blå. När bilden/dokumentet är markerad kan du bara trycka på ”Infoga” så hamnar 
den i texteditorn där du satte markören. 

Länknamnet till dokument går att ändra i efterhand i texteditorn, men var försiktig så 
länkningen inte försvinner. Bilden kan du editera genom att klicka på den lilla bilden till 
vänster som kommer fram när du markerar bilden i texteditorn. 

 = Lägg till formulär (se avsnittet om formulär) 

TEXTEDITORN 

Ditt inlägg kommer att se ut som det gör i texteditorn.  
För att få en större ruta där du skriver in din text kan du föra 
muspekaren längst ner till höger i textrutan och dra fönstret 
neråt när dubbelpilen syns. 

PUBLICERA  
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Innan du publicerar ditt inlägg eller din sida kan du göra en 
förhandsgranskning. När du är nöjd kan du klicka på Publicera. 
Inlägget hamnar då på förstasidan och på föreningens och 
distriktets föreningsflöde. Sidan läggs till i föreningens 
vänstermeny. 

 

 

PRIVAT OCH LÖSENORDSSKYDDAT 

 
Synlighet: Sidan kan göras Privat (syns endast för de medlemmar i er förening som har en 
användare på civil.se) eller Lösenordsskyddat (syns för alla men kräver ett lösenord för att 
komma åt).  

Publicera: Inlägg och sidor publiceras vid den tid du angivit. 

 

GALLERI 

Bilder gör dina inlägg/sidor mer intressanta. Dra gärna nytta av denna möjlighet för din förening.  

SKAPA ETT GALLERI 

Under Skapa/lägg till på 
användarribban på din 
föreningssida, hittar du Galleri. 
Fyll i ett lämpligt namn på ditt nya 
galleri och klicka på Skapa galleri. 

(Ha gärna gallerier för olika delar 
av er verksamhet.)  
 

LADDA UPP BILDER 

För att kunna ladda upp bilder måste du först ha skapat ett galleri. 

Ladda upp bild: Klicka på Välj 
filer/bläddra och välj de bilder du 
vill ladda upp samt det galleri du 
vill ha dem i. (Om det inte 
fungerar; klicka på inaktivera 
flashuppladdning och testa igen.)  
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När du gjort dina val, klicka på Ladda upp bilder så laddas bilderna upp i galleriet. 

OBS! Utrymmet på webben är begränsat, minska därför bilderna innan du laddar upp 
dem. 

GALLERIETS INSTÄLLNINGAR 

Klicka på Go to gallery så kan du 
redigera det galleri du valt i 
rullgardinsmenyn.  

Titel: Ändra galleriets namn.   

Beskrivning: Fyll i en beskrivning 
om ditt galleri. 

När du är nöjd, klicka på Spara 
ändring. 

 

BILDERNAS INSTÄLLNINGAR 

 
Alt & Titeltext: Om man lyssnar (hjälpmedel i huvudribban) på hemsidan kommer denna text 
att sägas när textläsaren kommer till en bild. 

Beskrivning: Längre förklaring om bilden, texten syns även som en undertext när man tittar på 
de publicerade bilderna.  

Etiketter: Lägg till passande etiketter (sökord) för att sedan hitta bilder i samma kategori. 

Exkludera:  Bilden syns inte i det publicerade galleriet 

Håll muspekaren bredvid eller på bilden så kommer fler alternativ upp. Här kan du redigera hur 
bildens tumnagel ska synas genom att klicka på ”Redigera miniatyr”. Dra ut en markering på 
bilden hur du vill att tumnageln ska visas. 

Om bilden är felroterad kan du justera det genom att klicka på ”Rotera”.  

Vill du göra samma åtgärd för flera bilder markerar du dem genom att bocka i rutan längst till 
vänster på varje bild, väljer åtgärd i rullistan ”Massåtgärder” och klickar sedan på ”Utför”. 

PUBLICERA ETT GALLERI 

I galleriets inställningar hittar du två funktioner för publicering: 
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Skapa ny sida: Skapar en sida som visar alla bilder i galleriet. Sidan skapas genom att klicka på 
”Lägg till sida” och läggs automatiskt till i menyn med galleriets titel som menytext. I rullisten kan 
du välja om sidan ska ligga som en undermeny till någon av dina redan skapade sidor.  

Create new post: Publicerar galleriet som ett inlägg som syns i föreningsflödet 
och på föreningens sida. Klicka på Add post så publiceras sidan med galleriets 
titel som rubrik och med galleriets beskrivningen som text i inlägget. 

LÄGG TILL GALLERI PÅ SIDA 

Gå in på den sida du vill lägga till galleriet på och klicka på ”Redigera Sida”.  

 = Lägg till galleri. Öppnar rutan där du i vilket galleri du vill infoga. 
Bildlista visar alla bilder från galleriet som klickbara för förstoring. Bildspel 
visar ett bildspel med en bild åt gången. Bildvisaren visar bilderna stort på sidan med en 
nästaknapp för att själv bläddra i galleriet. 

Välj ditt galleri i rullisten och välj hur du vill visa galleriet (bildlista, bildspel eller bildvisare). 
Klicka sedan på infoga. 

 

 

 

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR ALLA GALLERIER  
(AVANCERADE INSTÄLLNINGAR) 

Om du vill ändra utseende och funktion för alla dina gallerier kan du göra det i galleriverktygets 
inställningar. Surfa in på föreningens sida, klicka på ”+ Nytt” och sedan galleri. I menyn till 
vänster håller du muspekaren över galleriknappen (se bild) och väljer inställningar. 

I den horisontella menyn som öppnas finns två val 
som är intressanta. Effekter och Vattenmärke. 

Under effekter kan du justera hur bilderna ska öppnas 
när du klickar på den. Under vattenmärke kan du 
lägga in ett vattenmärke (stämpel) som automatiskt 
läggs till på alla dina bilder. 

REDIGERA GALLERIET 

För att redigera ett redan publicerat galleri går du till 
det inlägg eller sida som galleriet är inlagt på och 
klickar på Redigera i användarribban och sedan på Galleri så kommer du till galleriets 
inställningar. 

 

KALENDERHÄNDELSE 
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För att skapa en kalenderhändelse går du till din förenings sida. I användarribban under + Nytt 
klickar du på Kalenderhändelse.  

SKAPA EN KALENDERHÄNDELSE 

Fyll i ett namn för er planerade aktivitet, namnet är det som kommer att synas i kalenderlistan på 
föreningens sida och i föreningsflödet. Fortsätt med att fylla i information om händelsen, datum 
(klicka på en av datumrutorna till höger om texteditorn för att få upp en kalender), tid och plats. 
Om man fyller i en adress kommer en karta att synas i inlägget och hjälpa besökaren att hitta till 
evenemanget.  

OBS! Om du inte vill fylla i en adress måste du klicka i rutan ” This event does not have a 
physical location” under texteditorn, annars kommer inte ditt event att synas alls. 

Klicka på Publicera så läggs händelsen in i föreningsflödet på förstasidan och på föreningens och 
distriktets hemsida.  

BOKNINGAR 

Om din händelse endast har plats för ett visst antal personer eller om du vill att folk ska anmäla 
sig innan de kommer kan du aktivera bokningar. 

 

Klicka i ”Tillåt registrering för denna händelse” så kommer en 
standardbiljett att läggas till. Klicka på Ändra för att justera 
inställningarna. 

Här kan du ändra hur din biljett ska ”se ut”. Byt namn, lägg till 
en beskrivning, lägg till ett pris och ange hur många biljetter som 
finns tillgängliga.  

Du kan även ställa in mellan vilka datum biljetterna ska finnas 
tillgängliga och hur många biljetter man minst eller mest får 
beställa. 

Du kan lägga till flera olika biljetter. 

 

HANTERA BOKNINGAR 

Varje gång någon anmäler sig till en händelse 
kommer du som webbansvarig att få ett mail. 
Bokningarna måste man manuellt gå in och 
godkänna.   



10 
 

Gå in på kalenderhändelsen och klicka på Redigera händelse i användarribban. Till höger ser du 
en ruta med Bokningsstatistik, klicka på hantera bokningar för att godkänna eller avvisa de 
bokningar som är gjorda. 

När antalet bokningar är uppnått kan ingen längre anmäla sig till händelsen. 

REDIGERA HÄNDELSE 

För att redigera en kalenderhändelse öppnar du kalenderhändelsen och klickar 
på Redigera Event i användarribban. 

 

 

FORMULÄR 

Skapa ett formulär genom att gå till din förenings hemsida och välj ”+ Nytt” i den grå 
användarribban och klicka på Formulär. 

SKAPA FORMULÄR 

Du skapar ett formulär genom att klicka på Skapa under blocket ”Blank Form”. 

Vill du använda en redan färdig mall finns det i rullisten till vänster. Klicka på den mall som 
verkar lämplig så öppnas den för redigering. 

LÄGG TILL FÄLT 

Fyll i vad ditt formulär ska heta i fältet där det nu står Namnlöst formulär så har du döpt ditt 
formulär.  

Fält att lägga till i formuläret hittar du i listan till höger. 

Genom att klicka på ett av fälten läggs det till i ditt formulär. Nya fält lägger sig under det senaste 
tillagda fältet 

REDIGERA FÄLT 

Genom att klicka på de fält du lagt till kan du redigera fältets inställningar. Längst uppe till höger i 
varje fält finns alternativ för att ta bort, kopiera eller flytta fältet. 

Bredvid fältets titel kan du klicka i stjärnan för att göra fältet obligatoriskt. 

Under fält inställningar hittar du mer avancerade inställningar för varje fält. Vilka inställningar 
som finns här beror på vilken typ av fält det 
är du redigerar. 
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FORMULÄRETS INSTÄLLNINGAR 

 

När alla fält är tillagda är det dags att ändra formulärets inställningar. Under Inställningar hittar du 
inställningar för vad som ska hända när användaren klickar på Skicka knappen och vilka som ska 
få svara på formuläret. 

Här fyller du också i till vilken e-postadress svaren ska gå och om användaren ska få ett 
bekräftelsemail. 

NÄR DU ÄR FÄRDIG MED DITT FORMULÄR 

När du är färdig med ditt formulär klickar du på Skapa längst ned. Nu finns ditt formulär redo 
för att användas. 

LÄGG TILL FORMULÄRET PÅ SIDA ELLER INLÄGG 

Gå in på den sida eller inlägg du vill lägga till formuläret på och klicka på ”lägg till formulär” 
knappen som finns ovanför verktygsfältet: 

 

Välj sedan det formulär du skapat i rullisten och klicka på Insert form så läggs formuläret till. 

REDIGERA ETT FORMULÄR 

Gå till den plats där formuläret finns. I användarribban under Redigera finns nu valet formulär 
som tar dig till redigeringen för formuläret. 

KOLLA PÅ INKOMNA SVAR 

För att se inkomna svar går du till redigering av ditt formulär. Ovanför formulärets titel finns en 
meny med olika val. 
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Under Poster kan du se alla inkomna svar för ditt formulär. Här finns även ett alternativ för att 
exportera alla inkomna poster. 

Under Rapporter kan du se statistik på dina inkomna svar. Svaren delas upp i cirkel och 
stapeldiagram som ger dig en snabb överblick över vad de vanligaste svaren är. 

MENY 

Föreningens meny finns till vänster på föreningens sida. Här ligger föreningens sidor i ett 
menyträd som kan innehålla undermenyer i tre nivåer. 

Sidor läggs automatiskt till i menyn när de publiceras. 

REDIGERA MENYN 

För att redigera menyn klickar du på knappen Redigera som ligger under 
menyträdet. Din meny öppnas nu i redigeringsverktyget och du kan där 
dra menyvalen till den plats du vill att de ska vara på. 

Om du vill skapa en undermeny drar du menyn till höger så hamnar den 
under det menyvalet som står ovanför. På föreningenssida markeras det 
med en liten triangel att det finns en undermeny. 

För att byta namn på ett menyval klickar du på den lilla triangeln längst 
uppe i högra hörnet och ändrar texten under Navigeringsetikett.  

När du har gjort dina ändringar klickar du på den blå Spara menyn knappen.  

 

 

 

EXTERNA LÄNKAR  

Om du vill länka till en extern sida går du in till redigeringen av menyer. I vänsterspalten finns 
något som heter Anpassade länkar. Fyll i webbadressen du vill länka till och en menytext och 
klicka på Lägg till i menyn. 

KONTAKTER 

I sidfoten på föreningens hemsida syns kontaktuppgifterna till förening. Denna information 
hämtas från Föreningsfliken i MAX. För att få en enhetlig profil utåt tillåter vi endast att e-posten 
är en @civil2.se adress. 

Om någon annan adress läggs till kommer vi att skapa en @civil2.se adress med vidarebefordran 
till den angivna e-posten. 

PERSONKONTAKTER 
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Under sidan kontakter i föreningens meny finns kontaktuppgifter till vissa personer i föreningen. 
Här kan du endast lägga till de som registrerat en användare på hemsidan, förutom ordförande 
vars uppgifter hämtas från MAX och alltid syns. Se till att ordförande har ett från-datum (åååå-
mm-dd) i MAX. 

För att välja vilka övriga som ska synas med ordförande väljer du Redigera -> Kontakter i 
användarribban. Bocka i rutan längst till höger och klicka på spara så syns användaren som 
kontaktperson.  

Följande uppdrag i MAX gör att användaren blir tillgänglig för att vara kontaktperson: 
FRG-ansvarig, FRG-Ledare, Instruktör, Kassör, Ledamot, Registeransvarig, Sekreterare, Vice 
ordförande, Webbansvarig. 

STATISTIK 

För att kolla hur många besök er sida haft klickar du på adminpanel under föreningens namn i 
användarribban. Här ser du en översikt över hur många besökare sidan haft den senaste 
månaden. 

MER UTFÖRLIG STATISTK 

Genom att klicka på kugghjulet i menyn till vänster hittar du mer 
utförlig statistik. På översikten ser du vilka sökord de använt för att 
hitta till er sida eller om de hittat till er sida via en länk. 

Under detaljer ser du samma information men uppdelat i 
cirkeldiagram för att lättare kunna få en bättre överblick. 

FELRAPPORT 

Hittar du något som är fel i manualen eller på hemsidan? Saknar du 
någon del? Kontakta mig på webbred@civil.se  


