Lathund för att publicera på SAKs webbplats
för användare i lokalföreningar.

Logga in

Fyll i dina inloggningsuppgifter på sak.se/user. Har du glömt bort lösenordet klickar du på länken
Forgot password.
När du är inloggad kan du antingen hamna i ”gränssnittet” (bakom det som syns för läsarna) eller på
SAKs etta (första sida: ”sak.se”). Du vet att du är inloggad om det syns en svart meny högst upp på
webbplatsen:

Så här ser gränssnittet ut (ovan).

Så här ser första sidan/ettan ”sak.se” ut (ovan).

Skapa nytt innehåll
Du som publicerar innehåll för en lokalförening kan skapa två typer av inlägg: Artikel och Händelse.
Alla inlägg du skapar hamnar under din lokalförenings egen sida, men också som en bildpuff och länk
från den gemensamma landningssidan Engagera dig i Sverige.
En artikel är i normalfallet ett referat från något som redan har hänt, till exempel en
medlemsaktivitet. En händelse är en inbjudan till ett evenemang, som inte har inträffat ännu.

Skapa artikel
Skapa en ny artikel i den svarta menyn högst upp: Väljer content -> Lägg till innehåll -> Artikel.

Fyll i de olika fälten i formuläret för att skapa ditt inlägg. Dessa är viktiga för att få sökträffar på
Google. (Längst ned på höger sida kan du dra ut blocken med en grå pil för att se mer text).
Titel: Rubrik, det som står högst upp på sidan.
Språk: Kolla att rätt språk är förinställt (svenska).
Preamble: Ingress, ett stycke med fetare stil ovanför brödtexten (huvudtexten). Ingressen visar
vilken information som är den viktigaste i artikeln. Tänk på vad, vem, hur, när, varför.
Sammanfattning: Detta syns utanför inlägget i en bildpuff på tex. Landningssidan för ”Engagera dig i
Sverige”. Textens syfte är att väcka intresse och locka läsare att klicka in sig på artikeln för att läsa.

Body är huvudtexten i artikeln.
Ändra format på texten med menyn ovanför varje textblock för att markera mellanrubriker, listor,
fetad ingång. Detta för att öka läsbarheten för alla men särskilt för att bli mer tillgängligt för personer
med synnedsättning. Den text som är tillgänglighetsanpassad blir mer lättläst för alla.

Tips! Kolla in lättlästfunktionen i din telefon för inspiration: Klicka på ikonen högst upp till vänster,
när du är inne i en artikel:

Klistra in formaterad text från ett Word dokument genom den här knappen:

Rensa i html-koden
Det kan hända att formatering av text hakar upp sig ändå. Då kan du rensa i html-koden genom den
blå länken ”Byt till redigerare av typen ren text” tex:
-

Fetad text: <strong>text</strong>.
Radbryt efter text eller mellan rader:</br>.
Ett stycke samlas mellan dessa ett ”start-p” och ett ”p för avslut”, så här: <p> valfri text </p>.

Media: Här laddar du upp din bild i biblioteket. Om du inte har en bild, välj ändå en genrebild eller ta
en miljöbild med din telefon.
Döp din bild till något smart, så att du lättare kan söka efter den i bildbiblioteket i gränssnittet.

Ladda upp din bild så här: klicka ”choose file”/ klicka ”ladda upp”/ klicka ”nästa”.
Namn: syftar på vad bilden heter.
Description: är bildtexten. De läses ofta
och gärna, så passa på att berätta något
som du tror engagerar läsarna. Försök vara
så konkret som du kan och försök stryka
eller skriv om det som är abstrakt. Tänk på
en rörelse, vad är det som händer? Jämför
”vi samlar in pengar så att fler barn kan gå
i skolan” med ”insamling till att bedriva
SAKs utbildningsverksamhet”.
Ge cred till Fotografen så här: ”FOTO:
Namn Namnsson”.
SAK är en rättighetsbaserad organisation.
Tänk även på att information behöver vara
rättighetsbaserad och visa respekt för alla
som syns i SAKs sammanhang. Försök att
framställ personerna så bra du kan, så att
de blir stolta när de ser dem.
Att både för- och efterman på personen
står skrivet i bildtexten är ett tecken på
respekt.
Ett starkt citat av personen gör den till en
aktör snarare än en modell, och lockar till
läsning.

Alt text: Här fyller du i ett alternativ till texten. Funktionen är främst till för de med nedsatt syn och
använder skärmläsare som läser upp information. Den alternativa texten ger dem en förståelse av
vad bilden föreställer även om de inte kan se den.
Men även sökmotorer (google) använder alt-texter för att få mer information om vad bilden
föreställer.

När man skriver en alt-text är det viktigt att tänka på vad bilden visar, om det är relevant för
personer med synnedsättningig, och gärna använda strategiska sökord. Men låt texten vara naturlig
och läsbar. Det hjälper varken personen med synnedsättning eller Sökmotoroptimering om vi taggar
ord vi tror är viktiga.
Exempel på bra bildoptimering: kaffekopp.
Exempel på dålig bildoptimering: kaffekopp kopp med kaffe kaffe dricka kaffe kaffekalas fika fika med
kaffe kaffepaus.
Om bilden mest är till för att sidan inte ska upplevas som tråkig och texttung för läsare kan du strunta
i att fylla i något här eller skriva två fnuttar: ””.
Title text: strunta i detta. Vissa webbläsare visar texten när en mus hovrar över bilden, men hjälper
inte någon eller SAK.
Språk: Välj svenska.

Filer: Ladda upp PDF:er för nedladdning. Skriv tex. ”Ladda ned namn på dokumentet här” eller
namnet på dokumentet, så att det framgår vad man får när man klickar på länken.

Facts: Faktaruta i högerspalt.

Det enklaste sättet att be läsarna
att stödja SAK eller be dem att
prenumerera på nyhetsbrevet är
att klicka i de förinställda
bildpuffarna som hamnar i
högerspalten: Swish (välj mellan
två olika ändamål) och e-postlista.

För att din artikel ska hamna under din lokalförenings sida måste du markera det genom
References / Other groups. Här skriver du i din stad så väljer du det alternativ som passar bäst:

För att publicera din artikel, gå till
publiceringsalternativ i vänstermenyn.
Klicka i ”Publicerad” för att gå live.
Klicka i ”Visas på startsidan” för att din
info ska synas i webbens struktur
genom bildpuffar på startsidan eller
landningssidan för ”Engagera dig i
Sverige” tex.
Använd ”Alltid överst i listan” endast
vid behov, om denna artikel inte ska
puttas ned av ett inlägg med ett senare
publiceringsdatum.
Klicka ”spara” för att gå live. Kolla alltid
att det ser bra ut innan du lämnar
sidan. Ofta kan du behöva justera
formatering av text tex.

För att se dina uppdaterade resultat snabbare: rensa cashen
högst upp till vänster i svarta huvudmenyn. OBS! Denna vy
syns inte för alla. Då får du ta reda på hur du rensar cashen i
din webbläsare.

Skapa händelse
I menyn klickar du ”Content”, ”Lägg till innehåll” och ”Händelse”:

Formuläret för att skapa en händelse liknar den för en artikel, med några skillnader:

Ändra en befintlig sida
Det finns två sätt att ändra något på en sida som redan finns: antingen de grå knappar som finns
ovanför artikeln eller kugghjulen som syns när du för musen över notiser / bildpuffar:

Lycka till!
carla.bengtsson@sak.se
2019-05-10

