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1. Allmänt 
För att man skall kunna göra information tillgänglig på Internet måste den finnas lagrad på en 
webbserver som är uppkopplad. När man sedan surfar så anropar webbläsaren webbservern och 
laddar hem text, bilder och dokument. 
 
Typo3 är ett webbaserat publiceringsverktyg. Det innebär att man använder sin webbläsare för att 
skapa och uppdatera innehåll på webben. I ett publiceringsverktyg så är fokus på att snabbt lägga ut 
text och bilder enligt en fördefinierad mall. Det är inte gjort för att skapa tjusiga layouter. 
 
En webbplats skapad i typo3 består av antal sidor. På dessa sidor lägger man in något som kallas för 
Innehållselement. Dessa fyller man sedan med text, bilder och länkar.  
 
I Typo3 så lagras all text i en databas på webbservern medan bilder och dokument (text pdf-filer) 
lagras i en speciell filkatalog på samma server. För att kunna lägga in en bild eller länka till ett 
dokument på en sida måste man först ha laddat upp bilden/dokumentet till webbservern.  
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2. Grunderna i Typo3 
 
2.1 Knappar 
 

 Skapa nytt element 

 Ändra 

 Göm 

 Gör synlig 

 Ta bort 

 Spara dokumentet 

 Spara dokumentet och visa sida 

 Spara och stäng dokumentet 

 Stäng dokumentet 

 Leta efter filer 
Figur 1 Knappar i Typo3. 
 
 
2.2 Inloggning 
 

 
Figur 2 Om Inloggning. 
 

1. Gå in på https://www.lth.se/typo3 
2. Username:  

a. för anställda vid LTHs kansli samma som till jobbdatorn 
b. för alla andra användarnamn i LUCAT 

3. Password:  
a. för anställda vid LTHs kansli samma som till jobbdatorn 
b. för alla andra användarnamn i LUCAT 

4. Klicka på ”Log in” 
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2.3 Den inledande vyn 
 
När man loggat in får man upp skärmbilden nedan. 
 

 
Figur3 Den inledande vyn efter inloggning. 
 
Till vänster finns de verktyg som man har tillgång till. För den vanlige användaren är de: 
 

 Sida: visar en lista över de filer man har rätt att redigera 

 Visa: förhandsgranskar den sida man håller på att redigera 

 Lista: visar en lista över alla andra objekt som inte är sidor 

 Funktioner: gör det möjligt att skapa flera sidor på en gång 

 
 Visa filer: listar de filer man laddat upp till webb-servern. Det kan tex vara pdf- eller bildfiler. 

 
 Inställningar: användarinställningar, tex språk. 

 
I mitten listas de sidor som användaren har rätt att redigera. 
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2.4 Sidträdet 
 
Klicka på  För att få upp sidträdet. Om man klickar på  ikonen så får man upp en pop-up-meny (se figur 1) 
om man däremot klickar på texten efter ikonen så får man upp sidans innehåll till höger. Detta gäller generellt i 
Typo3, dvs om man klickar på en ikon får man upp en pop-up-meny, medan man får fram innehållet genom att 
klicka på texten efter ikonen. 
 

 
Figur 4 Om man klickar på en ikon får man upp en pop-up-meny. 
 

 
Figur 5 Om man klickar på texten efter ikonen får man upp sidans innehåll till höger. 
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3. Sidor 
 
3.1 Skapa en ny sida 
 
Klicka först på  Sida uppe till vänster för att få fram sidträdet. Klicka på  ikonen där du vill placera den nya 
sidan i trädet. 
 
Du får då upp en liten pop-up-meny. Välj ”Ny” i denna. 
 

 
Figur 6 Skapa en ny sida. 
 
För att skapa en ny sida på en nivå under den befintliga så välj ”Sida (ini)”, för att skapa en sida efter den 
befintliga så välj ”Sida (efter)”. 
 

 
Figur 7 Välj mellan att skapa en ny sida ini eller efter. 
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3.1.1 Sidans egenskaper 
 
När man skapat en ny sida eller vill redigera en sidas egenskaper så finns det två flikar. 
 
Fliken Allmän. 
 

1. Sidtitel: Denna kommer att synas i navigeringen/url:en (om man inte fyllt i navigationstitel, se nedan) 
och som brun rubrik på sidan. Sidtiteln skall helst vara kort och deskriptiv.  
OBS! Använd bara a-ö, bindestreck, underscore och 0-9 i sidtiteln. Använder man kommatecken, 
parenteser e.d. så kommer länkarna att bli korrupta. 

2. Underrubrik: Om man vill ha en längre brun huvudrubrik på sidan så använder man fältet 
"Underrubrik". Se figuren nedan. 

3. Göm sida: Om man inte vill att sidan skall synas på internet men inte vill radera den så kryssar man i 
”Göm sida”. 

4. Göm i menyn: Om man inte vill att sidan skall synas i vänstermenyn men ändå kunna länka till den så 
kryssar man i ”Göm i menyn”. 

5. Navigationsrubrik: Om man även vill ha en speciell rubrik i vänstermenyn så fyller i fältet 
"Navigationsrubrik", det blir i så fall sidans url. 
OBS! Använd bara a-ö, bindestreck, underscore och 0-9 i navigationsrubriken. Använder man 
kommatecken, parenteser e.d. så kommer länkarna att bli korrupta. 

6. Mål: Om man vill att sidan skall öppnas i ett nytt fönster skriver man ”_blank” i rutan 
 

 
Figur 8 Sidans egenskaper, fliken ”Allmän”. 

 
När du är nöjd så klicka på  Spara,  Spara och visa eller  Spara och stäng. Om du ångrar dig så klicka på 

 Stäng dokumentet. 
 
Det finns även ett fält som heter "Alias". Meningen med detta fält är att man får adresser som tex 
http://www.lth.se/index.php?id=utbildning. Den stora nackdelen med detta är att fältet är unikt för hela 
databasen. Det kan alltså bara finnas ett alias som heter "Utbildning". Undvik därför att använda detta fält. 
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Fliken Access 
 

1. Börja visa: Man kan styra när sidan skall börja visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i 
kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 

2. Sluta visa: Man kan styra när sidan skall sluta visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i 
kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 

 

 
Figur 9 Sidans egenskaper, fliken ”Access”. 

 
 
3.2 Skapa nytt sidinnehåll / redigera sidinnehåll 
 
3.2.1 Skapa nytt sidinnehåll 
 
Klicka på  Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill lägga in innehåll på.  
 

 
Figur 10 Skapa nytt sidinnehåll. 
 
Om det inte finns något innehåll på sidan så finns det en knapp som heter ”Skapa sidinnehåll”. Om du klickar 
på den får du upp följande vy (du kan även klicka på  Skapa nytt element). 
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Klicka på ”Regulat text element” i nästa vy. Om det redan finns innehåll på sidan så väljer man var man vill att 
de skall placeras genom att klicka på en av de grå pilarna längre ner på sidan (se figur nedan). 
 

 
Figur 11 Välj typ och placering av innehållselement. 
 
I nästa vy så får man upp tre flikar: Allmän, Text och Access. 
 
Fliken Allmän (se figur nedan). 
 

1. Typ: I denna meny kan man ändra sidans typ. 
2. Kolumner: Här kan man ändra vilken kolumn som innehållselementet är placerat i. 
3. Visa inte: Döljer innehållselementet. 
4. Rubrik: Fyller man i detta fält så visas det som en mellanstor brun rubrik ovanför innehållselementet. 

 

 
Figur 12 Innehållselement, fliken ”Allmän”. 
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Fliken Text (se figur nedan). 
 

Här fyller man i den text som man vill ha i innehållselementet. 
 

 
Figur 13 Innehållselement, fliken ”Allmän”. 

 
 
Fliken Access (se figur nedan). 
 

 
Figur 14 Innehållselement, fliken ”Access”. 
 

1. Börja visa: Man kan styra när innehållselementet skall börja visas genom att fylla i detta fält. Om man 
bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 

2. Sluta visa: Man kan styra när innehållselementet skall sluta visas genom att fylla i detta fält. Om man 
bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 

  



13 

3.2.2 Redigera sidinnehåll 
 
Klicka på  Sida i menyn till vänster, klicka sedan på den sida som du vill redigera. Till höger visas nu det 
innehåll som finns på sidan: 
 

 
Figur 15 Redigera sidinnehåll. 
 
Klicka nu på ”Editera i Rich Text Editor”. Du får nu upp editeringsfönstret: 
 

 
Figur 16 Redigera sidinnehåll i Rich text editorn. 
 
I texteditorn kan du skriva in text, göra länkar, lägga in bilder etc. 
 
När du är nöjd med innehållet så klicka på  Spara. Det är viktigt att komma ihåg att spara innan man klickar 
på något annat i Typo3, annars förlorar man sina ändringar. 
 
Man kan även klicka på  Ändra ovanför innehållselementet (se figuren ovan). Då får man upp vyn med flikar 
som beskrivs i det föregående avsnittet. 
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3.2.3 Skapa nytt sidinnehåll i högerkolumnen 
 
Klicka på  Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill lägga in innehåll på, klicka på  
Skapa nytt element i högerspalten. 
 

 
Figur17 Skapa nytt sidinnehåll i högerkolumnen. 
 
Man kan även klicka på ”Nytt innehåll” och välja högerkolumnen (se figuren ovan). Sedan är det precis samma 
procedur som beskrivs i avsnittet ovanför. 
 
 
3.3 Ändra en sidas titel, gömma sidan och styra mellan vilka datum den skall visas 
 
Klicka på  Sida i menyn till vänster, klicka sedan på den sida som du vill redigera, klicka på "Ändra sidans 
egenskaper". 
 

 
Figur 18 Ändra sidans egenskaper. 
 
Hur man redigerar en sidas egenskaper beskrivs i avsnitt 3.1.1. 
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3.4 Förhandsgranskning 
 
3.4.1 Förhandsgranska en sida i Typo3 
 
Klicka på  Visa för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill förhandsgranska. 
 

 
Figur 19 Förhandsgranskning inuti Typo3. 
 
 
3.4.1 Förhandsgranska en sida i nytt fönster 
 
Klicka på  Sida i vänstermenyn för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill förhandsgranska, 
klicka på  Visa för att förhandsgranska sidan i ett nytt fönster (se figur nedan). 

 
Figur 20 Förhandsgranskning i nytt fönster. 
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3.5 Flytta en sida 
 
Det finns två sätt att flytta en sida: det traditionella genom att klicka på knappar och det nya med drag'n-drop. 
 
3.5.1 Flytta en sida med hjälp av knappar 
 
Klicka på  Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill flytta, klicka på Flytta sida. 
 

 
Figur 21 Flytta en sida. 
 
I den följande vyn klickar du på en grå pil där du vill placera sidan. Vill du placera sidan på en nivå under en 
befintlig sida får du först klicka på sidan och sedan på pilen som kommer upp (se figur nedan). 
 

 
Figur 22 Placera sidan i sidträdet genom att klicka på de grå pilarna. 
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3.5.2 Flytta en sida med drag'n-drop 
 
Klicka på  Sida för att få upp sidträdet, ta tag i  sid-ikonen och dra den till det ställe du vill ha den. Välj 
mellan att flytta eller kopiera sidan in i, flytta eller kopiera sidan efter, i menyn som kommer upp. Se figur 
nedan. 
 

 
Figur 23 Flytta en sida med drag’n drop. 
 
 
3.6 Radera en sida 
 
Klicka på  Sida för att få upp sidträdet, klicka på den  sida som du vill lägga in innehåll på, välj  radera i 
pop-up-menyn. 
 

 
Figur 24 Radera en sida. 
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4. Filer 
 
Förutom sidor, som är poster i en databas, består webbplatsen av ett antal filer som laddas upp till webbservern 
med Typo3. 
 
4.1 Ladda upp filer 
 
Klicka på  Visa filer i menyn till vänster. Du får upp ett filträd med de kataloger på webservern som du har 
rätta att ladda upp filer till. Om du klickar på texten efter en av mapparna så får du upp de filer som ligger där. 
 

 
Figur 25 Ladda upp filer. 
 
För att ladda upp en fil klickar du på  ”Ladda upp filer” (se figuren ovan). I nästa vy klickar du på 
”Bläddra…” och väljer en fil på hårddisken. Klicka sedan på "Ladda upp filer" (se figuren nedan). 
 

 
Figur 26 Ladda upp filer. 
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4.2 Flytta filer 
 
Klicka på  Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Klipp ut 

 i pop-up-menyn (se figuren nedan). 
 

 
Figur 27 Flytta filer. 
 
När man sedan klistrar in filen gör man på motsvarande sätt. Klicka på  Visa filer, klicka på  mappen, 

klicka på Klistra in  i pop-up-menyn (se figuren nedan). 
 

 
Figur 28 Flytta filer. 
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4.3 Radera filer 
 
När man sedan klistrar in filen gör man på motsvarande sätt. Klicka på  Visa filer, klicka på texten efter rätt 
mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Radera  i pop-up-menyn (se figuren nedan). 
 

 
Figur 29 Radera filer. 
 
 
4.4 Döpa om filer 
 
Klicka på  Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Döp om

 i pop-up-menyn (se figuren nedan). 
 

 
Figur 30 Döpa om filer. 
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4.5 Skapa filkataloger 
 
För att skapa en ny mapp klicka först på  Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på  "Ny" (se 
figur nedan). 
 

 
Figur 31 Skapa filkataloger. 
 
I vyn som kommer upp fyller du i katalognamnet i det översta textfältet och klickar sedan på "Skapa katalog". 
(se figur nedan). 
 

 
Figur 32 Skapa filkataloger. 
 
Man kan även skapa flera kataloger samtidigt genom att välja i menyn. 
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5. Bilder 
 
Dom bildformat man använder på webben är i huvudsak JPEG och GIF. JPEG används i regel till foton medan 
GIF används till ritade bilder. Det är viktigt att bilderna "väger" så lite som möjligt för att de skall gå snabbt 
och ladda ner. För att kunna lägga in en bild på en sida i Typo3 måste man först ha laddat upp den. Hur man 
laddar upp filer finns beskrivet i kapitel 5. 
 
Ställ markören där du vill ha in bilden och klicka på  infoga/ändra bild. 
 

 
Figur 33 Infoga bild. 
 
I det fönster du får upp kan du välja mellan att lägga in en ny "Magic-bild" eller en ny "Plain-bild". 
 

 
Figur 34 Infoga bild. 
 
Välj rätt mapp och klicka på den bild du vill lägga in. "Ny Magic-bild" betyder att Typo3 optimerar bilden för 
webbruk. "Ny plain-bild" innebär att bilden läggs in i originalskick. Vill man ladda upp en bild så klickar man 
på ”Bläddra…”, väljer en fil på hårddisken och klickar sedan på ”Ladda upp filer”( se figur ovan). 
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6. Länkar 
 
Markera en bit text i editorn, klicka sedan på  Infoga weblänk i verktygsraden (se figur nedan). 
 

 
Figur 35 Länkar. 
 
 
6.1 Skapa länk till sida. 
 
För att skapa en länk till en sida i strukturen så välj fliken ”Sida” och klicka på en fil i trädet. Om du vill att 
filen skall öppnas i ett nytt fönster så välj ”Nytt fönster” i rullisten till höger om ”Mål:” (se figur nedan). 
 

 
Figur 36 Skapa länk till sida. 
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6.2 Skapa länk till fil 
 
Om man vill skapa en länk till en fil som man laddat upp till servern (se avsnitt 4) så väljer man fliken ”Fil” och 
klickar på en fil i trädet. Om du vill att filen skall öppnas i ett nytt fönster så välj ”Nytt fönster” i rullisten till 
höger om ”Mål:”. Vill man ladda upp en fil så klickar man på ”Bläddra…”, väljer en fil på hårddisken och 
klickar sedan på ”Ladda upp filer”( se figur nedan). 
 

 
Figur 37 Skapa länk till fil. 
 
 
6.3 Skapa länk till yttre webbadress 
 
Om man vill skapa en länk till en yttre webbadress så väljer man fliken ”Yttre web-adress (URL). Fyller i en 
fullständig webbadress (som börjar på ”http://”) i fältet ”URL”, och klickar på ”Sätt länk). Om du vill att filen 
skall öppnas i ett nytt fönster så välj ”Nytt fönster” i rullisten till höger om ”Mål:” (se figur nedan). 
 

 
Figur 38 Skapa länk till yttre web-adress. 
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7 Logga ut 
 
Klicka på "Logga ut" längst uppe till höger för att logga ut (se figur nedan). 
 

 
Figur 39 Logga ut. 
 
 
8. Användarinställningar 
 
I typo3 finns det ett begränsat antal inställningar av användargränssnittet. Man kan bla ställa in språk (för 
närvarande stöds svenska och engelska). Klicka på  Inställningar, ändra inställningarna och klicka sedan på 
"Spara inställningarna" (se figur nedan). 
 

 
Figur 40 Användarinställningar. 
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9. Tips och tricks 
 
9.1 Skapa länkar med ikoner 
 
I editorn kan man skapa länkar som är utformade som tex pdf-ikoner. Dessa sätts på ett stycke i texten, man 
måste alltså trycka ”enter” mellan raderna. Markera en rad och välj ett alternativ i menyn ”Block style” (se 
figur nedan). 
 

 
Figur 41 Skapa länkar med ikoner. 
 
 
9.2 Hantera innehåll som man kopierat från webben, pdf, word etc 
 
Ibland vill man kopiera text från text Microsoft word. Det som kan hända då är att formateringarna från word 
följer med, vilket gör att det ser konstigt ut i Typo3. Samma sak gäller om man kopierar från webben eller från 
en pdf. Detta beror på att editorn accepterar dom flesta format. För att komma runt detta så kan man öppna 
”Anteckningar” och klistra in innehållet. Sedan kan man klippa ut det och klistra in i Typo3. Då får man bara 
med texten. 
 
 
10. Ytterligare hjälp 
 
På http://typo3.org finns en mycket omfattande dokumentation. 
 
För den som vill lära sig mer rekommenderas "Getting started", 
http://typo3.org/fileadmin/dl/tutorials/quickstart.pdf 
 
På samma webbplats finns även ett stort antal videosnuttar, http://typo3.org/documentation/videos/. Om det 
finns något man undrar över så är chansen stor att man hittar svaret här. 
 
Till sist så får man givetvis gärna maila eller ringa: tomas.havner@kansli.lth.se, 222 70 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna manual får, helt eller delvis, fritt kopieras, mångfaldigas och spridas. 


