
GUIDE TILL SHAREPOINT 
Lägg till sidor och designa webbdelar



Samarbeta mer effektivt! 
SharePoint kommer med många möjligheter. För att göra det enkelt för dig har vi dock av-
gränsat denna guide till att visa hur du lägger till sidor och designar webbdelar på din Share-
point Online-webbplats.

Fyll på din sida med information 
I exemplet nedan har vi valt att skapa en sida som stödjer en artikel. I redigeringsläget som uppkom-
mer efter det att du valt din sidtyp, är det enkelt att anpassa sidan.

För att skapa en ny sida klickar du på Ny och sedan på Sida. Ett nytt fönster öppnas där du 
väljer vilken typ av sida som passar ditt syfte bäst. Olika sidor passar förstås för olika syften. 
Vill du skapa en anpassad sida från grunden väljer du Tom. När du gjort ditt val trycker du på 
Skapa.

Sidrubrik 
Sätt en tydlig rubrik för sidan 
genom att markera texten.

Avsnittslayout 
Klicka på +ikonen för att 
öppna avsnittslayouten, 
där du kan välja hur ditt 
avsnitt ska se ut.



Webbdelar 
När du designar en sida kan du lägga till olika element och skapa ett unikt 
och effektfullt webbinnehåll. Här nedan finner du de vanligaste som 
exempelvis text och bild.

Text
Lägg till text och tabeller på sidan.
 
Bild
Lägg till en bild från biblioteket, ladda upp en ny eller 
sök efter en bild på webben.
 
Länk
Använd webbdelen Länk och lägg till en länk med en
förhandsgranskning av internt eller externt innehåll.
 
Bädda in
Berika sidan med innehåll från andra webbplatser.
 
Framlyft innehåll
Visa innehåll dynamiskt baserat på innehållstyp,
filtrering eller söksträngar.
 
Visningsprogram för filer
Infoga en mängd olika filtyper på sidan.

Fler webbdelar? Klicka på +ikonen! 
Din Sharepoint Online-webbplats stödjer nästan ett oändligt antal innehållsformat och appar. Vi har valt 
att fylla på med Text, men i rullistan som kommer upp när du klickar på +ikonen, kan du bläddra inne-
hållsformat och appar från A till Ö. Detta exempel är ett axplock, det finns mer! 


