
Block 
Block kan skapas för endast en sida eller för att användas på flera sidor. Om blocket endast ska 
användas på en sida placeras det i mappen ”För denna sida”. Om det ska användas på flera sidor 
placeras det i lämplig gemensam mapp i filhanteraren. 

Motsvarande gäller för bilder och dokument som är aktuella för blocket. Om bilden och/eller 
dokumentet endast ska användas på det aktuella blocket placeras de i mappen ”För detta block”. Om 
de ska användas på flera block eller sidor placeras de i lämplig gemensam mapp i filhanteraren. 

Skapa ett nytt block 
Nya block kan skapas på två olika sätt, antingen genom sidan eller genom filhanteraren. 

För båda alternativen börjar du med att leta reda på den sida du vill placera blocket på i strukturen 
och klickar på sidan så att den visas. 

Genom sidan 
På samtliga sidor finns block ytor och i dessa finns en länk, ”Skapa ett nytt block”. Klicka på denna i 
den blockyta där du vill placera blocket. 

 

Namnge blocket (syns ej på blocket, endast i filhanteraren och i sidans formulärredigeringsläge). 

Välj blocktyp genom att klicka på den typ av block du vill skapa.  Vissa blocktyper har obligatoriska 
egenskaper som måste fyllas i innan du kommer vidare. 

Blocket syns nu i visaläge, i olika breddalternativ. Om inga egenskaper var obligatoriska visas inget i 
denna vy. 

Gå in i formulärredigeringsläge för att fylla i de egenskaper som behövs för det aktuella blocket. 

När du är nöjd, klicka på ”Skapa” för att publicera blocket. 

Blocket placeras automatiskt i filhanteraren under ”För denna sida” och du ser blocket direkt i 
blockytan.   

Om du vill ändra blockets bredd, klicka på blockets lilla meny uppe till höger på blocket. Justera 
bredden under ”Visa som”. Oftast behöver man prova sig fram. 

När du är nöjd, publicera sidan. 

Genom filhanteraren 
Öppna filhanteraren och välj fliken ”Block”. 

Bestäm om blocket ska ligga i ”För denna sida” eller i någon av de andra mapparna. 

Klicka på den lilla meny som finns längst till höger på mappen. Välj ”Nytt block”. 



 

Namnge blocket (syns ej på blocket, endast i filhanteraren och i sidans formulärredigeringsläge). 

Välj blocktyp genom att klicka på den typ av block du vill skapa.  Vissa blocktyper har obligatoriska 
egenskaper som måste fyllas i innan du kommer vidare. 

Blocket syns nu i visaläge, i olika breddalternativ. Om inga egenskaper var obligatoriska visas inget i 
denna vy. 

Gå in i formulärredigeringsläge för att fylla i de egenskaper som behövs för det aktuella blocket. 

När du är nöjd, publicera blocket. 

Klicka på sidan i strukturen.  

Dra in blocket från filhanteraren och släpp i önskad dropyta. Du kan antingen jobba i visaläge eller i 
formulärredigeringsläge. 

Om du vill ändra blockets bredd, klicka på blockets lilla meny uppe till höger på blocket. Justera 
bredden under ”Visa som”. Oftast behöver man prova sig fram. 

När du är nöjd, publicera sidan. 

Använda ett befintligt block 
Leta reda på den sida du vill placera blocket på i strukturen och klicka på sidan så att den visas. 

Leta reda på blocket i filhanteraren. Dra in blocket från filhanteraren och släpp i önskad dropyta. Du 
kan antingen jobba i visaläge eller i formulärredigeringsläge. 

Om du vill ändra blockets bredd, klicka på blockets lilla meny uppe till höger på blocket. Justera 
bredden under ”Visa som”. Oftast behöver man prova sig fram. 

När du är nöjd, publicera sidan. 



Ändra/redigera ett befintligt block 
Om blocket ligger i ”För denna sida” måste du först leta reda på sidan blocket ligger på i strukturen 
och klicka på den. Du ser då sidans block i filhanteraren. 

 

Dubbelklicka på blocket i filhanteraren för att öppna det. Gör ändringarna och publicera blocket när 
du är nöjd. 

Du kan också välja att direkt på sidan använda blockets lilla meny uppe till höger, och där välja 
”Redigera”. Detta kan göras både i visaläge och formulärredigeringsläge. 

 

 



Om blocket ligger i någon av de gemensamma mapparna kan du leta reda på blocket direkt i 
filhanteraren, även om det oftast är att rekommendera att se det på sidan när ändringen görs. Tänk 
dock på att ett block som ligger i de gemensamma mapparna kan användas på flera sidor och 
eventuella ändringar slår då igenom på alla dessa. 

  



Länklista 
Kan lista enligt tre olika alternativ: 

1. Enstaka länkar som infogas genom att man drar in sidor från strukturen eller dokument från 
filhanteraren. 

2. Alla filer i en filkatalog. Katalogen dras in från filhanteraren. 
3. Alla undersidor i en viss struktur. Huvudsidan dras in från strukturen.  

(Om en sida i strukturen inte ska visas i listan kan man använda egenskapen ”Visa inte i 
listor” på den aktuella sidan) 

Ikon sätts automatiskt. 

Blocket kan användas i flera olika bredder 

Exempel 

 

  



Sidlistning 
Presenterar en lista av sidor, med ingress och bild. 

Kan lista enligt två olika alternativ: 

1. Enstaka länkar som infogas genom att man drar in sidor från strukturen. 
2. Alla undersidor i en viss struktur. Huvudsidan dras in från strukturen.  

(Om en sida i strukturen inte ska visas i listan kan man använda egenskapen ”Visa inte i 
listor” på den aktuella sidan) 

Blocket kan användas i flera olika bredder. 

Bild och ingress hämtas från respektive sida i listan.  

Länk till en sida med mer information eller till en sida med en mer omfattande lista kan läggas till. 

Exempel 

 

  



Bildpuff med text 
Bild med text under bilden eller på platta på bilden.  

Om bildpuffen används i fullbredd och med begränsad mängd text kan text läggas på plattan. Om 
texten ligger på platta flyttas hela plattan in under bilden när enheten man surfar på är under en viss 
bredd. 

Om bildpuffen används i mindre bredd rekommenderas att texten läggs under bilden. 

Blocket kan ges en fast höjd så att flera block av denna typ bredvid varandra linjerar. 

Streck under text/plattan ska vara blå eller grå i första hand. 

Exempel 

 

  



Text med piktogram 
Färgad platta med text och ikon. 

Blocket kan användas i flera olika bredder. ½- eller 1/3-bredd rekommenderas. 

Mängden text bör vara begränsad. 

Färgen ska vara blå eller grå i första hand. 

Ikonen väljs med en ikonklass som kallas ”Font Awesome”. Du hittar alla ikoner som ingår i en rullista 
när du redigerar blocket. Om en annan ikon önskas, be webbkoordinatorerna om hjälp. 

Exempel 

 

Formulär 
Block för att skapa formulär för insamling av uppgifter, exempelvis anmälan. 

Kan användas i flera olika bredder, men fullbredd rekommenderas. 

Textfält, textrutor, flervalslista, alternativknapp och kryssruta kan användas. 

Informationen kan när formuläret postas sparas i EPiServers databas eller skickas som e-post. 

Exempel 

 



Lokal nyhetslista 
Ett block som listar ett valt antal nyheter från en nyhetslista, samt länkar vidare till denna för 
samtliga nyheter. Till skillnad från blocket sidlistan visas datum för när nyheten är publicerad. 

Blocket kan användas i flera olika bredder men bör inte vara allt för smalt. 

Exempel 

 

  



Lokal kalender  
Listar ett valt antal kalenderhändelser från en kalender, samt länkar vidare till denna för samtliga 
händelser. 

Blocket kan användas i flera olika bredder men bör inte vara allt för smalt. 

Exempel 

 

  



Videogalleri 
Presenterar en lista med filmer, eller en enstaka film. Filmerna kan finnas på Youtube eller 
universitetets streaming server Kaltura. 

Varje film skapas genom en sida (sidtypen Videosida) som dras in i ett fält i blocket. 

Blocket kan användas i flera olika bredder. 

Varje film kan ges en rubrik och beskrivning som visas i listan. 

Exempel 
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