
Tips
Rör inte denna ruta! Huvudredaktören styr den.

Om du vill
är en sekundär navigering; ett alternativt sätt för 
användaren att nå fram till innehållet.

Om du vill skapar du genom att tänka 
navigering i form av meningar som ”Jag vill...”. 
”Jag vill söka semester”, ”Jag vill boka rum”. 
Håll fokus på din målgrupp.

Tänk på att detta är sekundär navigering. Det 
får aldrig vara enda sättet att nå en sida.

Mer hjälp: komin/wiki/högerspalt

Verktyg & system
är en sekundär navigering; ett alternativt sätt för 
användaren att nå fram till innehållet.

Verktyg & system skapar du genom att bygga 
länkar till de vanligaste systemen/databaserna 
som din målgrupp använder.

Öppna i nytt fönster om länken går direkt till ett 
verksamhetssystem som inte är grafiskt 
integrerat i Komin.

Mer hjälp: komin/wiki/högerspalt, 
komin/wiki/systemlista

Mer
Du kan även fylla högerspalten med annat än 
puffar. Håll fokus på vad din målgrupp behöver 
för att bli effektiv under arbetsdagen.

Mer hjälp: komin/wiki/högerspalt

Annonser
Två annonsutrymmen kommer från startsidan, 
två styr du som FR själv. Använd annonserna 
för att lyfta saker som behöver 
internmarknadsföras, projekt, satsningar m.m.

Mer hjälp: komin/wiki/annons

Huvudsida för en förvaltningsgren
För FR, Version 1, 2010-9-28

Huvudsidans namn
Ska bara vara förvaltningens namn. Ej ”Välkommen till...” eller 
något sådant.

Mer hjälp: komin/wiki/rubrik

Startbanner
Om du vill kan du använda en startbanner på din förvaltnings 
huvudsida. Detta kan vara ett alternativt sätt att lyfta viktig info (nytt 
och viktigt, puffar och annonser är de vanligare sätten).
Men var försiktig! Om det inte är tillräckligt viktig info i 
startbannern kommer den bara att ses som i vägen.

Donʼt
• Använd inte bannern för bildspel/andra intetsägande trevligheter. 

Intranätets primära syfte är effektiviteshöjning!

Mer hjälp: komin/wiki/startbanner

Nytt & viktigt
På huvudsidan för din förvaltning ska du ha en nyhetsmodul i 
vänsterkolumnen under bannern ”Nytt & viktigt”. Här publicerar du 
(+ ev andra i din förvaltning) sådant som är viktigt för 
förvaltningens anställda att känna till. Håll fokus på din målgrupp.

Mer hjälp: Huvudred hjälper dig att bygga nyhetsblocket

Puffar
En av de viktigaste syftena med huvudsidan för din förvaltning är 
att hjälpa användaren vidare. Detta betyder att du måste lyfta det 
viktigaste innehållet lite extra. Detta gör du med hjälp av puffar.

Använd gärna bild och text i kombination. 

Om du har en stående typ av puffar kan du samla dessa under en 
vinjett.

Mer hjälp: komin/wiki/puff, komin/wiki/vinjett

Forumpuff
Du bör ha en puff till förvaltningens forum. Denna puff ska se ut på 
ett bestämt sätt.

Mer hjälp: komin/wiki/forumpuff

Mer
Du kan även fylla huvudspalten med annat än 
puffar. Håll fokus på vad din målgrupp behöver 
för att bli effektiv under arbetsdagen.


