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Att börja jobba med en vandring
När du först loggar in kommer du till [Mina sidor].  Det är en översiktssida där du ser vad du bidragit med till 
samarbetsportalen k-arv.se. Här kan du ändra i din profil och hur din förening/organisation presenteras på k-arv.
se. Skapa nytt material - nyheter, kalenderhändelser och artiklar mm. Om du har ett Pluskonto är det också här 
du kommer åt verktyget för både vandringar och för samlingar.

 
Observera att dessa länkar inte syns om du inte först valt att acceptera tjänsten pluskonto.

Om samarbetsportalen på k-arv.se
Om du inte redan känner till samarbetsportalen k-arv.se så är det en webbportal som drivs av nätverket  
Kulturarv Östergötland. Kulturarv Östergötland är ett uppdrag från region Östergötland som förenklat går ut 
på att tillgängliggöra vårt Östgötska kulturarv. Kulturarv Östergötland drivs av Östergötlands museum.

På portalen finns många möjligheter att nå ut med sitt material och att berätta om sin verksamhet. Alla kultur-
arvsaktörer kan gratis skaffa ett kulturarvskonto här. Då får man tillgång till portalens grundfunktioner. 

Man kan också teckna ett PLUS-konto, då får man förutom grundutbudet tillgång till Samlingar - ett sätt aatt 
göra sitt egna material synligt och sökbart. Man får också tillgång till verktyget för att skapa vandringar med (el-
ler utan) QR-koder. Det här kompendiet handlar om Vandringsverktyget. Det är också lättare än det ser ut att 
skapa en vandring och man blir snabbt varm i kläderna.
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Att skapa en vandring
För att komma till vandringsverktyget klickar du på Pluskonto - vandringar på dina sidor.  
När du kommer till vandringsverktyget första gången ser det ganska tomt ut. Det beror på att du ännu inte 
g jort några vandringar.

Uppgifterna används för att underlätta för besökare på k-arv.se när de letar efter vandringar de är intresserade 
av. Det är bra att fylla i detta direkt, även om du självklart kan ändra det senare.

Tryck sedan på [Skapa QR-vandring] så skapas vandringen och du tas till gränssnittet  
där man jobbar med vandringens sidor.  

För att skapa en ny vandring klicka på länken [Gör en ny vandring].

Ett fönster dyker upp och där fyller du i den nya vandringens namn, väljer kommun och gör en kort  
beskrivning om vad vandringen handlar om. 

Namnet på vandringen, 
visas på k-arv.se och i 
översikten av vandringar

Möjliggör sortering på 
kommun när man söker 
vandringar på k-arv.se

Är det som visas för att 
beskriva vandringen
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Att sätta vandringen publik (så den syns)
 
När du g jort klart din vandring så är det dags att publicera den.  
Först då blir den tillgänglig för dina besökare när de skannar QR-koden.  
Den blir också synlig på samarbetsportalen k-arv.se. 

För att göra en vandring publik väljer du alternativet [Ja] i kolumnen Publik

Kopiera en vandring
När man gör en ny vandring och vill behålla samma utseende som en tidigare vandring kan man 
spara tid.

På varje rad, längst till höger, finns funktionen [kopiera]. Den gör en helt ny vandring som är en 
kopia av den gamla. Fördelen är att utseendet - Typsnittsval, storlek och andra inställningar följer 
med. I stället byter du endast ut rubriker och textinnehåll. På så sätt sparar tid. 
Du kan dock vara tvungen se över länkar du skapat, som annars leder till den gamla vandringen.

Ta bort en vandring 
 
Du kan också välja att helt ta bort en vandring. Det gör du med kryssen allra längst till höger. 
Var försiktig då det inte går att få tillbaka en vandring som tagits bort.
Bättre är kanske att sätta den icke publik med valet [Nej] i kolumnen publik.

Sidan för alla mina vandringar
Alla vandringar du g jort syns som en rad i fönstret för Mina Vandringar. Vill du fortsätta jobba med en befintlig 
vandring, klickar du på vandringens titel. Då kommer du till arbetsytan för just den vandringen. 
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Hur man jobbar med en vandring
När du skapat en vandring eller klickat på dess titel i mina vandringar, kommer du till gränssnittet där  
man skapar vandringens sidor.  

Översikten för en vandring och dess sidor
Allra överst ser du namnet på vandringen. I listan motsvarar varje grå rad en sida i din vandring.  
När du först går in finns det bara en sida. Den kallas meny och är vandringens första sida. 

Överst i översikten visas vandringens namn. Direkt under finns två länkar. 

Den första [Ändra inställningar för sidhuvud, sidfot etc.] tar dig dit där man bland annat kan byta namn på 
vandringen och dess beskrivning. (mer om det senare)

Den andra [Tillbaka till mina vandringar] tar dig tillbaka till översikten som visar alla dina vandringar. 

Skapa nya sidor i en vandring
För att lägga till nya sidor finns två olika möjligheter. 

I princip rekommenderar vi alltid den första [Ny sida...].  
Den skapar en ny sida som ligger direkt efter den första, ungefär som en bok.  
Med detta val kommer den automatiska navigeringen fungera utan att du måste göra någonting extra.  

Alternativ två [Ny undersida] kräver lite mer arbete. 
Den ger en sida som ligger under en annan, ungefär som en bilaga.  
Detta används främst för fördjupningar när innehållet på en vanlig sida annars skulle bli för ”tungt”.  
Med detta alternativ måste du själv, i ”föräldrasidans” innehåll, skapa en länk till fördjupningen.  
Annars hittar inte besökaren fram till den.
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Översikten av vandringens sidor
Alla sidor man skapar hamnar som en grå rad i listan. Varje rad har också flera funktioner/länkar som gäller för 
just den sidan.

Att ändra på en sida
Det finns två olika sätt att ändra en sidas innehåll.

Det enklaste är att klicka på länken [Sidans namn] i kolumnen  
Ändra sida. Den tar dig till just den sidans innehåll och inställningar. 

Till höger om den fins länken [(text)].  
Den visar sidan i html-kod och utan bilder och används oftast av kodvana personer. 

Att förhandsvisa en sida
Om du vill se hur din sida ser ut för dina besökare klickar du på [Sida xxxx] 
i kolumnen Visa. 

Hitta sidans QR-kod
Varje sida har en egen QR-kod. Den hittar du genom att klicka på länken [QR-kod]. Då visas en bild med 
QR-koden på din skärm. För att spara ner den till din dator, högerklicka på den och välj spara bild som... 
Bilden kan du sedan använda skriva ut eller använda i ditt marknadsföringsmaterial.
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Status för sidan 
Varje sida har i kolumnen status en ruta med en färg.  
Den används för att visa hur långt du kommit i arbetet med din vandring. 

När du klickar på [den färgade rutan] dyker ett fönster upp  
där du välja mellan tre olika statuslägen. 
För att sätta en status klickar du på någon av färgerna. 

Röd - betyder ofärdig. - Alla sidor har röd status när de skapas. 
Gul - betyder påbörjad - Den använder du bara om du vill. 
Grön - betyder färdig för publicering.

Observera att: Om du i Översikten för alla dina vandringar sätter en vandring publik,  
så kommer endast de sidor med grön status bli synliga för besökare.  
Om sidan har röd eller gul status så kan de endast ses av de som är inloggade i verktyget. 

Att ändra ordningen på sidor
Med rutan sortering kan du ändra i vilken ordning sidor ska visas. 
Sidor utan nummer visas först. För att sätta en ordning fyller du i  
en siffra i rutorna, t. ex. 10, 20 etc. Den bild med lägst siffra  
kommer visas först, men efter de sidor utan siffra.  
När du fyller i sorteringen med tiotal blir det lättare att lägga in en extra sida  
mellan två andra. Då den exempelvis kan få sorteringen 15.

Gör en kopia av en annan sida - spara tid
Detta är ett guldtips!  
Om du redan g jort en sida och är nöjd med utseende, formatering och andra  
inställningar kan du klicka på [Kopiera]. Då kopieras sidan och blir en egen sida i listan. 
Alla inställningar följer med. Du kan lätt gå in och ändra rubrik, bild- och textinnehåll.

Detta är ett effektivt sätt att jobba som sparar mycket tid, 

Flytta en undersida till annan ”förälder”
Denna används bara om du har undersidor för fördjupningar.  
Om du klickar på [Flytta] kan du låta en sida, som tillhör en annan, byta ”förälder”.

Ta bort en sida
Med det röda krysset längst till höger kan du välja att ta bort en sida.  
Du kommer få en fråga om du är säker på att du vill ta bort.  
Svarar du ja försvinner den och kommer inte tillbaka.
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Att skapa innehåll på en sida
När du g jort en sida eller i listan klickat på [sidans namn] så kan du ändra sidans inställningar och innehåll 
(Ändra sida).  Vi går igenom funktionerna uppifrån och ner.

Längst upp till höger finns länken [Tillbaka till vandringen...]  
Klickar du där kommer du till listan över vandringens sidor. 

Observera att eventuella ändringar du g jort på sidan då inte kommer att sparas.

Namn på sidan
För att underlätta arbetet med vandringen, se till att alltid döpa din sida i fältet ”Namn” . 
Det du skriver här syns i vandringens översiktslista. Det syns också på den automatiska kartan  
och i länkningslistan som vi kommer titta på lite senare. 

Filhanterare för bilder och andra filer
Funktionen [Hantera bilder] och [Hantera filer...] leder till en filhanterare där du kan lägga till eller ta bort filer 
till vandringen. 

Vi rekommenderar att inte använda denna, då det är enklare att ladda upp innehåll  
från direkt från funktionerna i verktygsmenyn (förklaras senare).

Om bilder i vandringar
När det gäller bilder för vandringar (som visas på en liten telefon) så gäller detta:

- Bilderna ska vara i bildformatet .jpg eller .png. 
- Generellt ska bilder ha så liten filstorlek som möjligt. Helst under 300kB. 
- Bilder bör inte överstiga fem Megabyte. 
- Vi rekommenderar att bilden som bredast är c:a 1000 pixlar.

Klicka här för att  
döpa din sida

Länk till översikt
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Funktionen bild och bildspel
Varje sida har en bildfunktion som antingen visar en bild, ett bildspel eller en toning mellan två bilder. 

En bild överst på sidan
Om du vill visa en bild överst på din sida,  
klickar du på den första av de fem gråa rutorna. 

Det tar dig till en filväljare. Här kan du välja en 
redan uppladdad bild eller att ladda upp en ny 
genom att klicka på + tecknet.

När du klickar på ladda upp, visas din dators vanliga filutforskare och där väljer vilken bild du vill ladda upp.  
När bilden är uppladdad klickar du du på i filväljaren för att lägga in den i bildfunktionen.  
Den kommer då visas i den grå rutan.

För att ta bort en bild klickar du på den röda cirkeln med ett vitt kryss i. 

Klicka här för att  
ladda upp en ny bild Klicka på en bild 

för att välja en bild 
som redan är uppladdad
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Bildspel
Varje grå ruta kan innehålla en bild. Om du lägger in bilder i fler rutor så får du ett bildspel. 
Om bilderna inte är lika stora, så kan du ställa in hur stora bilderna ska vara som störst när de visas.  
Det gör du med rutorna ”Maxhöjd” och ”Maxbredd”. 

Fyll i antalet pixlar i siffror och lägg till ”px” (pixlar) efter, exempelvis ”300px”. Ett typiskt värde på höjd brukar 
vara c:a 300px. Blir bilderna för stora när de visas i en telefon, minskar du det ytterligare lite. 

Toning mellan två bilder
En tredje möjlighet är att göra en toning mellan två bilder.  
Det kan användas för att exempelvis visa före- och efterbilder.

När du klickar i boxen ”före- och eftertoning” så kommer du få en bild längst upp där besökaren kan tona  
mellan bild ett och två med en slider (reglage) under bilden.

Här skriver du i hur höga (i 
pixlar) bilderna i bild-spelet 
ska vara när de visas

300px

300px

Denna används ej 
i dagsläget

Klicka i för att få en 
toning mellan de två 
första bilderna
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Lägga in material i innehållsrutan
Varje sida har en ruta där man skapar sitt innehåll (Text, bild, ljud och video) och bestämmer hur formatering  
av text och typsnitt ska se ut. Här nedan går vi igenom vilka funktioner som finns och hur de fungerar.

Klistra in som vanlig text. 
Tar bort nästan all skräpkod 
och låter dig formattera 
texten med kontrollerna i 
verktygslådan

Verktyg

Innehållsruta

En rekommendation är att använda den första och att sedan formattera med verktygen i verktygslådan.  
Det för att du sannolikt kommer få färre problem med utseendet på texten.

 
Oavsett vilken du klickar på får du upp en ruta där 
du klistrar in din text.

När inklistringen är klar  
trycker du på [OK] och texten importeras till 
innehållsrutan .

Klistra in från Word 
Behåller viss formattering 
från Word men rensar bort 
mycket av skräpkoden. 

 

Klistra in text från annat dokument
Ofta när vi skapar en vandring har vi färdiga text som ligger i andra dokument. Har vi otur följer det ibland med 
en del dold skräpkod som kan skapa problem. Därför finns det två sätt att klistra in text på som rensar bort det 
värsta skräpet.
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Skriva in text och att formatera text
När jag vill skriva in text direkt i innehållsrutan, så klickar jag i den och sedan är det bara att börja skriva.  
Det finns olika verktyg för att bestämma hur texten ska se ut.

Val av stil för stycket: 
Normal (Brödtext) 
Rubrik 1 - 6 m. fl 

Färg på text 

Val av typsnitt: 

Fetstil Understruken

Kursiv Upphöjd

Punktlista: 
Siffror (t.v) 
Punkter (t.h)

Justering: 
Vänsterställd 
Centrerad eller  
högerställd: 

Indentering: 
Knuffa till vänster 
Knuffa till höger 

Färg på textens 
bakgrund 

Storlek på text

När jag formatterar text kan jag klicka i de val jag vill ska gälla för texten redan innan jag skriver något. 

Alternativt kan jag skriva eller klistra in all text och sedan markera de ord/stycken jag vill förändra. När en text 
är markerad kan du nämligen ändra dess formatering genom att klicka på verktygen. Exempelvis markera en 
mening och sedan klicka på B för att ändra den till fetstil.

Vissa formatteringsval (exempelvis rubriknivå) gäller för ett helt stycke. Då kan det vara så att jag måste göra  
en radbrytning efter rubriken för att kunna göra om den till rubrik utan att resten av texten påverkas.
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Lägga in bilder
När du vill lägga in bild i innehållsrutan använder du verktyget som ser ut som ett landskap.

Klicka i där du vill ha din bild och sedan på  
bildverktyget ovan för att ta fram  
bildegenskaperna. 

Välj sedan [Bläddra på server]  
som tar fram filhanteraren.

När du valt bild, beskriv den kort i  
fältet ”Alt text”. Då förstår även de som  
använder läshjälpmedel vad bilden visar.

Med rutorna ”Bredd och höjd” kan du skriva in 
hur stor bilden ska vara i antal pixlar.

Om du skriver in en siffra i fältet ”kant” skapas 
en ram runt bilden som är så många pixlar tjock 
som du skrivit.

I ”Horisontell” och ”Vertikal marginal” kan du 
ange om det ska finnas ett tomrum runt bilden. 
(antal pixlar)

Med fältet ”Justering” kan du bestämma om bilden ska ligga mellan textstycken  
eller om texten ska flöda till vänster eller till höger om bilden.

Bild som stycke

justering-ej angiven

Bild med justering 
-vänster, 
blir så här

Bild med justering  
-höger 
blir så här
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Bild som är en länk
Med nästa flik i bildegenskaper kan du göra om en 
bild till en länk (till annan sida).

Generellt vill vi inte länka in externt material, utan 
hellre stanna kvar i vandringen. 
Det kan dock vara nyttigt att känna till, om man 
gör mer avancerade vandringar med fördjupning- 
sidor som måste länkas till.

Skriv in webbadressen för länken i ”URL”.

Välj sedan i ”Mål” - hur den nya webbsidan ska 
öppnas. Oftast i Samma fönster och i vissa fall en 
egen flik - Nytt fönster

Observa att när du länkar till QR-sidor, räcker det att ange målsidans id-siffra i urlfältet. 
du hittar den i din webbläsares adressfält eller i sidöversikten för din vandring.

 

’Den perfekta bildbredden!
Eftersom det finns olika breda skärmar händer det 
ibland att bilden blir för stor för skärmen. Som tur är 
finns en funktion som gör att vi kommer runt det.

Gå till fliken avancerat och fyll i det nedersta fältet 
”Stilmall”. Skriv in ”max-width:80%;”.

Det gör att bilden aldrig blir större än 80%  
av skärmens bredd. 

Du kan skriva in vilken procentsats du vill. 
Exempelvis om skriver du 50% så kommer bilden  
ta upp halva skärmens bredd.
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Lägga in ljud och ljudspelare
En vandring blir oftast effektivare om besökaren kan få informationen/berättelsen uppläst.  
Därför finns möjlighet att lägga in ljud på din vandrings sidor.

De ljud vi använder oss av ska vara i filformatet mp3 och idag finns det appar till de flesta  
mobiltelefoner som kan spela in ljud direkt i mp3-format. 

För att lägga till ett ljud klickar vi på ljudverktyget.

 
Det tar fram egenskapsfönstret för ljud (audio 
properties)

I fältet ”id” kan vi, om vi vill, döpa vårt ljud. 
Det går också bra använda det id  
som automatiskt kommer upp.

Välj sedan ditt inspelade ljud genom  
att klicka på [Bläddra på server]  
i den övre raden

En filhanterare dyker upp och även om den ser 
lite annorlunda ut, fungerar den på samma sätt 
som bildväljaren.

Klicka på plustecknet för att ladda upp ett nytt ljud.

Välj sedan ditt uppladdade ljud i listan  
och tryck på OK för att komma tillbaks  
till innehållet och fortsätta redigera.

Observera att ljudkontrollerna inte syns under  
tiden du ändrar i en sida. I stället visas en grå ruta med 
texten AUDIO. 

För att se och provlyssna måste du spara sidan och visa 
den.
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Att fixa så att ljudet fungerar på alla telefoner
För att se till att ljudet fungerar med alla typer av enheter så måste vi gå in i koden och göra ett litet hack.  
Annars kommer inte I-Phones klara av att hitta och spela upp ljudet.

 
Då gör vi så här:

Bland innehållsverktygen finns en 
knapp som heter [Källa].

Klicka på den för att växla  
till kodläge.  

 
Innehållsrutan visar nu din html-koden för din sida.  

I koden letar du reda på texten type=”audio/mp4”  
Ändra den till type=”audio/mp3”

För att komma ur kodvisningsläget och växlar tillbaka till skrivläget klickar vi på [Källa] igen.

Glöm inte spara sidan med sparaknappen allra längst ner på Ändrasidan.
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Lägga in film från YouTube
Förutom ljud och bild kan du lägga in video på din sida. Ett krav är att du först laddat upp den till YouTube.com. 
(Gå till Youtube.com för att se hur det går till)

För att lägga in en video klickar du på YouTube-verktyget.

 

Rutan för att lägga in video dyker upp och nu måste vi hämta filmens URL-adress. 
Gå till YouTube och högerklicka på din film. I menyn som dyker upp väljer du  
”Kopiera videoadress”

Klistra sedan in adressen i fältet  
”Klistra in YouTubeURL”  
 
Rutan Gör responsiv gör så att filmens 
storlek anpassas till skärmens bredd. Låt 
den vara i-klickad. 
(Detta gör också att du inte behöver 
tänka på filmens bredd och höjd)

Vidare är rekommendationen att låta ru-
tan Spela upp automatiskt vara urbockad.  
Då kan besökaren själv kan välja om de vill använda sin surf för att se filmen.

I fältet ”Starta vid” kan du ange en tidpunkt, om du inte vill visa filmen från början.

Med rutan Show player controls väljer du om du om play- och pausknappar m.m.  
ska synas eller inte.

Sedan är det bara att trycka [OK]

Glöm inte att spara din sida.

Obs. Precis som med ljud så syns inte filmen under tiden du ändrar på sidan.  
För att se hur det blir måste du klicka på [Spara och visa sida] allra längst ner på sidan för Ändra sida.
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Lägga in länkar (till andra sidor eller dokument)
Även om vi oftast vinner på att inte länka till material utanför vandringen, kan det ibland vara nödvändigt  
att skapa länkar. Exempel på sådana tillfällen kan vara om man utnyttjar fördjupningssidor, skapar textmenyer 
eller vill länka in pdf:er eller andra dokument. 

För att skapa en länk skriver du in vad det ska stå i länktexten, sedan markerar du den text som ska länka vidare. 
När länktexten är markerad klickar du på länkverktyget i verktygen för innehållsrutan. (Verktyget bredvid, till 
höger använder du för att ta bort en befintlig länk).

Detta tar fram länkrutan.  
I menyn Länktyp väljer du vad du vill skapa.

URL - länk till annan webbsida 
I fältet ”URL” skriver du själva länkadressen

E-post - Ger möjlighet att skicka epost. 
När du valt den ska du skriva in epostadressen mailet ska 
skickas till och ett ämne.

Länk till ankare i text - Ger dig möjlighet att hoppa till 
olika stycken i innehållet. Innan du kan länka måste du först skapa ”ankare” i innehållet.  
Det gör du genom att i kodläge lägga in texten ”<a id=”example”></a>” där du vill att ankaret ska vara. 

Hur ska länken öppnas?
I nästa flik ”Mål” kan du bestämma hur länken öppnas. Idag 
rekommenderas nästan alltid ”Nytt fönster”.  
På så sätt kan användaren efter de läst den inlänkade sidan 
stänga den och återgå till vandringen.

Länka till dokument
För att länka till en fil, exempelvis en pdf, använder du  
flik tre - ”Ladda upp”. Där klickar du först på knappen Välj fil 
och när filen är vald trycker du på [Skicka till server]. Filen lad-
das upp och alla fält under fliken  
Länkinformation fylls i automatiskt.
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Fler funktioner i innehållsmenyn

Lägga in en horisontell linje 
Verktyget skapar en horisontell 
linje som skulle kunna användas 
som textavgränsare.

Lägga in en tabell 
Med denna kan du lägga in html-
tabeller. Klickar du på den får du 
upp ett fönster där du gör  
inställningar för hur tabellen ska se 
ut. För vandringar rekommenderas 
generellt att undvika tabeller då 
de kan visas på olika sätt på olika 
skärmstorlekar.

Lägga in utökat tecken 
Denna använder du för att 
lägga in specialtecken som du 
annars inte kommer åt med ditt 
tangentbord.

Verktyget tar fram ett fönster 
med massor tecken. Klicka på 
tecknet du vill lägga in.
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Sidans navigeringspilar
Alla sidor har några inställningar för navigation och karta med mera. 
Dessa finns under innehållsrutan. 

Här kan du välja att använda vandringarnas inbyggda navigation, 
alltså pilar som man bläddrar mellan vandringens sidor med. 

Du slår på funktionen genom följande val:

Visa pil uppåt - Denna används om du g jort en vandring  
med fördjupningssidor. I navigationen visas en pil som 
pekar uppåt och som tar användaren till direkt till ”för-
äldrasidan” som fördjupningen hör till.

Visa höger-vänsterpilar - Denna visar pilar som pekar åt 
höger och vänster. Användaren klickar på dem för att gå 
till nästa sida eller tillbaks till sidan innan.

För att bestämma var på sidan pilarna ska visas finns två 
val.

Visa pilar uppe - Visar pilarna som på bilden ovan. 
Överst på sidan och under eventuellt sidhuvud

Visa pilar nere - Visar pilar längst ner på sidan. Används 
om du har g jort sidor med väldigt mycket text. visar 
pilarna längst ner men innan eventuell sidfot.

En beprövad metod och vår rekommendationen är att 
låta visa höger-vänsterpilar och visa pilar uppe vara i-
klickade. Om du använt under-/fördjupningssidor klickar 
du även i visa pilar uppåt. 
 
Självklart kan du välja att skapa en helt egen navigering. 
Antingen genom kod eller genom text- eller bildlänkar.

Det finns också en möjlighet att göra ett eget utseende 
på pilarna i navigeringen.  I så fall klickar du på länken  
[Vandringens sidhuvud, sidfot och...].  Längst ned på sidan  
du kommer till kan du ladda upp egna bilder för respektive pil.

Tänk på att inställningarna måste göras på alla enskilda sidor.
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Sidans kartfunktion
Förutom navigationspilar finns också en möjlighet att få en 
karta på dina sidor. Kartan kan även fungera som navigation.
När du klickar på en kartnål så kommer du till motsvarande 
sida. Sidan du är på visas med en röd kartnål och övriga med 
gröna nålar.

Kartfunktionen passar bäst till vandringar som gäller en 
större yta och är utomhus. 

 

Skapa nålar för sidorna:
För att använda kartfunktionen skriver du in  
sidans/platsens gps-koordinat i sidans koordinatfält.  
Varje sida har ett eget fält och när det är ifyllt  
så visas den som en nål på kartan

Systemet använder sig av en standard som heter  
WGS 84 och koordinaterna hittar du med kartsöket  
på www.eniro.se. Om du klickar på länken i inställningarna 
kommer du direkt till eniro.

På eniro gör du så här:

1. Leta fram platsen som sidan gäller.  
För bästa resultat förstora kartan så långt det går.

2. Högerklicka på platsen i kartan  
och välj Visa GPS-koordinater. 

3. I rutan markerar du den översta koordinaten 
(WGS84). 

4. Välj kopiera

5. Högerklicka sedan påkoordinatfältet på din sida och klistra in.

Visa kartan 
När du är klar med koordinaterna ska du bestämma var du vill visa kartan på din sida. Det gör du genom att 
klicka i checkboxarna längst ner. Kartan kan visas överst eller underst på sidan.  
Våra erfarenheter säger att det oftast fungerar bäst om den visas underst.kan du välja att visa kartan antingen

Bra att känna till är att karrtan kommer visa nålar för alla sidor som är koordinatsatta. Vidare kommer namnen 
på kartnålarna motsvara det du döpt dina sidor till. Med andra ord vill du ändra namnet som visas för nålen på 
kartan så döper du om din sida.

Glöm inte att spara sidan.
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Grundinställningar för vandringen
Alla vandringar har några inställningar som gäller för alla sidor i vandringen. Dessa är samlade på sidan  
Inställningar för vandringen. Det som ändras här ändras på alla sidor. Till exempel hur vandringen ska presente-
ras på k-arv.se, inställningar för sidbredd, marginaler och innehåll för sidhuvud och sidfot mm.

Det finns flera sätt att komma till sidan  
Inställningar för vandringen

Antingen via länken på vandringens sidöversikt 
[Ändra inställningar för sidhuvud, sidfot etc.].

eller vid navigationsinställningarna på varje sida.

Du kan också använda länkarna som dyker  
upp längst ner när du förhandstittar på en sida  
(Du måste vara inloggad för att de ska synas)

 
Sidan Inställningar för vandringen
Överst till höger finns en länk tillbaka till översikten av dina vandringar - [Tillbaks till Mina vandringar]

De första fälten på sidan är de som bestämmer  
hur en vandring presenteras och görs sökbar  
på k-arv.se

Det är vandringens titel/namn

Här beskriver du din vandring,  
så att besökare på k-arv.se  
kan intressera sig för den.

Här skriver du i vilken plats  
vandringen gäller

Till sist har du möjlighet att skriva 
i gps-koordinater för vandringen.

För att vandringen ska synas bra på k-arv.se 
bör du ladda upp en bild som representerar 
vandringen. [Välj fil] tar fram en filväljare.  
Välj sedan en bild och tryck okej. 
 
(Bilder här bör vara mindre än 6 Mb)
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Inställningar för hur innehåll visas på sidorna
Efter presentationen kommer vi till inställningar som bestämmer hur vandringarnas sidor visas.

Fältet max-sidbredd bestämmer hur breda sidorna i en vandring är.  
Eftersom många fortfarande (2019) använder telefoner med relativt 
låg upplösning rekommenderar vi att skriva in siffran 600 där.

Nästa fält gäller sidomarginalen för innehåll, det vill säga hur nära  
skärmkanten innehållet visas på sidorna. Med lite marginal blir  
texten lättare att läsa. Vi rekommenderar en marginal på 10-15%

Fältet Bakgrundsfärg används för att ändra färg på innehållsrutan. 
Idag är det sällan den fylls i, då bakgrunden normalt är vit.

Vid nästa steg Bakgrundsbild, har du möjlighet att ladda upp en bild  
som blir en bakgrund till sidorna på vandringen. Med andra ord kommer  
allt innehåll visas ovanpå denna bild. Även denna funktion används alltmer sällan idag (2019).

Glöm inte att spara dina ändringar.

Dölja sidnamnen i kartan
Efter Bakgrundsbild i sidinställningarna kommer en funktion som gör att  
du kan dölja sidnamnen i den automatiska kartan.  
Är rutan i-bockad visas inga namn i kartan och du behöver inte döpa om  
sidorna. Glöm inte att spara dina ändringar.

Skapa sidhuvud och sidfot
Varje sida kan ha ett sidhuvud och sidfot. Det vanligaste är 
att man använder ett sidhuvud för att lägga in vandringens 
namn i.

Precis som ovan är det sällan bakgrundsfärg eller bakgrunds-
bild behöver användas. Istället lägger man bilden i innehålls-
rutan för sitt sidhuvud eller sidfot.

Verktygen här fungerar på samma sätt som för sidornas 
innehåll.

Tips: Om sidhuvudets bild görs till en länk så kan den länka 
tillbaka till vandringens första sida.

Observera att du på din sida måste klicka i visa sidhuvud för 
att det ska synas på sidan. Glöm inte att spara.

600

10%
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Ändra hur Navigationspilarna ser ut
Med den sista funktionen under sidinställningar får du en möjlighet att ändra utseendet på  
dina sidornas navigationspilar.

Det du behöver bilder på dina nya pilar. 

Klicka sedan på Välj fil som tar fram 
filhanteraren. Välj mosvarande (nya) pil och 
tryck sedan okej.

Du ser i bilderna vilka pilar som är valda för din 
vandring.

Om du ångrar dig kan du bocka i ta bort bild och sedan spara ändringar.

Skapa en meny med sidpanelen
Det finns ju flera sätt att navigera till vandringens sidor. Ett sätt är att använda kartfunktionen med nålar eller 
att slå på navigeringspilarna. Ett annat är navigeringspilarna. Ibland finns tillfällen då man inte vill använda kartan 
eller pilarna men ändå kunna hoppa till de enskilda sidorna. Då får man istället skapa en meny med länkar dit.Vi 
rekommenderar att göra det allra sist, när alla sidor redan är skapade, då det är lättare och spar tid.

Du kan skapa en meny genom att i innehållet skriva länknamnet, markera texten och sedan trycka på 
länkverktyget. (se beskrivning under länkar). Ett annat sätt är att använda sig av den sidpanel som finns till 
höger om innehållsrutan.I den syns länkar till alla sidor du skapat, med det namn du döpt sidorna till.

Dessa länkar kan du dra in till innehållsrutan och 
släppa där. Då skapas en länk dit automatiskt. Om  
du gör det för alla länkar så har du en meny.

Du kan sedan ändra formatering/utseende på din 
meny genom att markera alla länkarna i innehållet 
och sedan använda verktygen för textstorlek, 
typsnitt och färg mm..

När du är nöjd med din meny och dess utseende kan 
du markera hela menyn och sedan högerklicka på det 
markera och välja kopiera.

Spara sedan sidan och gå till ändra-sidaläget för 
nästa sida i din vandring.

Ställ textmarkören i innehållet där du vill ha din meny. Tryck en gång på enter/retur på 
tangentbordet. Högerklicka sedan och välj klistra in. Nu finns din meny även på denna sida.  
Spara sidan och upprepa proceduren för alla sidor i din vandring. 

Lycka till! - Ni kan alltid höra av er med frågor till kulturarv@ostergotlandsmuseum.se


