
Hur du lägger in bilder i Episerver 
På våra sidor finns flera fält för att lägga in bilder. Här visas de vanligaste alternativen för att lägga in 
bilder på en sida och de mått bilderna ska ha för respektive fält. Om bilderna läggs in rätt och har rätt 
storlek ska de anpassas automatiskt till visningsläge för skärm respektive mobil. 

Bilder på webbplatserna ska alltid ha en upplösning anpassad för just webb. Denna är 72 dpi. 

Innan du lägger in bilderna på en sida måste du ladda upp dem till Episerver.  

Du laddar upp filerna i fliken Media och väljer antingen en mapp i strukturen eller mappen För denna 
sida. Du laddar upp bilderna i fältet under mappstrukturen genom att släppa och dra en fil eller klicka 
och bläddra. 

   

 

Bilder på en standardsida 
På en standardsida har du flera möjligheter att lägga till en bild. Du kan antingen lägga dem i fältet 
för huvudbild eller i fältet för brödtext eller i ett block som används på sidan. 

Lägga in huvudbild på standardsida 

 

Mått för huvudbild – fast bredd 720px 
Fast bild som alltid ligger överst på sidan. Har därmed ett fast breddmått, 720px. 

Mått för alternativ huvudbild för listningar – fast mått 164px X 100px 
Denna bild syns inte på själva sidan utan endast i listningar (med blocket sidlista). För en snygg lista 
krävs att alla bilder har samma mått, 164px X 100px.  



 
Lägga in bilder i editorfältet (brödtextfältet) 
Det enklaste sättet är att ställa markören där du vill ha bilden i brödtextfältet och dra in bilden från 
den mapp där du har laddat upp bilden i Episerver. Markera sedan bilden genom att klicka på den 
och välja bildverktyget i menyn. Nu kan du fylla i en beskrivning av bilden. 

 

Du kan även använda verktyget för infoga bild i verktygsmenyn. Ställ markören på rätt ställe i texten 
och klicka på verktyget. Du får då upp ett fönster. Klicka på den lilla gula byrån vid fältet Bildens URL. 
Du får du upp strukturen för mediafiler och kan leta upp bilden du vill lägga in. Glöm inte att fylla i en 
beskrivning av bilden. 

Mått för bilder i editorn (brödtextfältet) – maxbredd 720px 
Bilder som läggs in i editorn anpassas efter storleken på den skärm besökaren har. Det finns dock en 
maxbredd som bilden kan ha, 720px. 

Samma mått gäller även för sidorna central och lokal nyhet samt central och lokal kalenderhändelse. 

 

Lägga in bilder i block 
Blocket Bildpuff med text 
Blocket kan användas i olika bredd på en standardsida. Dock förändras blockets bredd beroende på 
besökarens skärm, så bilden måste vara anpassad för det läge där den visas som störst, 720px. 

 

I fälten rubrik och bildtext skriver du det som syns i puffen. 

Om bildpuffen ska användas i fullbredd på en standardsida ska bredden vara 720px. För mindre 
bredd gäller 720px. 

Blocket bildpuff med text till startsidan 
• Huvudpuff 940px X 350px 
• De tre bildpuffarna 300px X 200px 
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