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4. Filmstudiowebb - egen webb via SFF
Många filmstudior upplever att det är krångligt, dyrt eller tidskrävande att underhålla en egen 
webbsida. SFF har därför tagit fram en lösning som ska vara så enkel och självgående som möjligt. 
Här beskriver vi hur den fungerar. Mallen är framtagen efter att ha tittat på alla filmstudiors webb-
sidor och hittat en grund för vad för information som filmstudion vill presentera. 

Fördelarna med SFF:s webblösning är att den hämtar information, om t ex filmprogrammet från 
Filmlistan, den är enkel att sköta, gratis och har SFF som support. 
 
Nackdelarna är att mallen sätter gränser för hur informationen presenteras och fölljer en fastlagd 
design.

4.1 Skapa sidan & inlogg

Om en filmstudio vill skaffa en webbsida så kontaktar ni bara SFF. Ni kan också få möjlighet att 
testa en demo-sida. 

När det är klart att ni vill ha en sida lägger SFF upp en grundsida. Alla sidor får en adress enlig mal-
len filmstudionamn.filmstudio.se. Adressen till Demo filmstudio blir alltså demo.filmstudio.se. Det 
går ändå behålla ett tidigare domännamn men peka om adressen. Till exmempel göra så att www.
demostudio.com pekar till demo.filmstudio.se. 

När sidan är publicerad kan den administreras genom att logga in via adressmodellen filmstudio-
namn.filmstudio.se/login, så för Demo blir det alltså att logga in via demo.filmstudio.se/login.

Filmstudion bestämmer vilka som ska ha ett inlogg men endast SFF kan skapa dessa användare. 
Inlgoggningen sker sedan med samma epost och lösenord som till Filmlistan. Alla administratörer 
av webbsidan måste alltså först vara användare av Filmlistan. Även det administreras av SFF. 



4.2 Admin-gränssnittet

När ni loggar in på webbsidan kommer ni till ett administratörsgränssnitt som ser ut som nedan. 
Där finns ett antal menyrader i vänsterspalten. Vi ska bekanta oss med alla men eftersom SFF kom-
mer ha gjort en grundinställning för det som kallas Webbplatsinställningar är det egentligen främst 
de två storheter som finns under rubriken Innehåll (Nyheter och bokningar) som behöve arbetas 
med.

4.3 Nyheter / Information

På grund av lite ändringar under arbetets gång så kallas Nyheter för Information på själva sidan. 
Anledningen är att många nyheter ligger väldigt länge och ordet information fungerar som rubrik 
även för mer beständig kommunikation. 

Om ni klickar på menyrubriken Nyheter och sedan väljer ”Lägg till nyhet” så får ni upp ett arbets-
fält (se kommande sida för bild). Där ska ni fylla i: 
 
Titel: Förklarande rubrik för inlägget

URL-namn: OBS! Detta fält måste fyllas !
URL-namnet är ett kortnamn för den webbsida som detta inlägg ska visas på och måste vara unikt 
för webbplatsen.  Det gör att det också går att sprida en adress som pekar direkt till respektive 
nyhets/informations-inlägg. De hittas enligt modellen: demo.filmstudio.se/information/url-namn. 
Om Demostudion skapar en nyhet med url-namn medlemskort finns den sidan alltså på:
demo.filmstudio.se/information/medlemskort

Bild: Det går att lägga till en bild till uppdateringen. Tänk på att det inte går att redigera bilden efter 
att den är publicerad.

Beskrivning: Är ungefär detsamma som en ingress. Det som skrivs i detta fält syns även på första 
sidan. Det som ska förklara vad inlägget handlar om och locka läsarna att vilja läsa mer.

Innehåll: I detta fält skriver ni själva medelandet.

Länk till film: Möjligt att länka till en trailer från t ex YouTube. Måste inte fyllas i.
Länk text: Det som skrivs här är det som era besökare klickar på för att komma till inlägget. Det 
vanligaste är ”Läs mer”.

Klicka uppdatera efter varje ändring för att inte riskera att något går förlorat. 



Tryck uppdatera 
för att spara änd-
ringar

Informationen ovan ser för besökaren ut som nedan.

Och som kortformat i listan:



4.4 Bokningar

Under boningar ligger alla filmer som ni någonsin bokat genom Filmlistan. De senaste filmerna lig-
ger överst. Här kan ni fylla i visningstid, tyvärr endast ett klockslag per film. Dessutom kan ni skriva 
egen information vid varje film.  Om ni till exempel vill skriva en egen motivering till varför film-
studon har valt att visa en viss film eller för att säga att det blir regissörsbesök eller fika till just den 
filmen. Här går det också att länka till ett inlägg ni gjort under Information för att öka synligheten.

För er som vill registrera era betygsomröstningar för varje film så är det också en möjlighet med 
detta informationsfält. 

Informationen ovan, som filmstudion själv kan välja, 
dyker upp på filmkortet, bredvid den informationen som 
hämtas direkt från Filmlistan.



4.5 Startsida

Under Startsida redigerar ni informationen som presenteras på webbsidans presentationssida, ”för-
sta-sidan”, ovanför filmprogrammet. Den går lätt att uppdatera för att ge olika information men går 
också att formulera på ett sådant sätt att den nästan aldrig behöver uppdateras. Se exempel nedan.

Information ovan skrivs i redigeringen för Startsida och 
så ser det ut nedan.



4.6 Nyhetssida

Under Nyhetssida skriver ni rubrik och presentationstext för de inlägg som ni lägger upp under 
nyheter/information (se kaptil 4.3). Detta är alltså bara en presentationstext, som förklarar vad 
sidan handlar om och inte där ni ska göra olika inlägg. En allmänt hållen presentationstext behöver 
aldrig, eller sällan, uppdateras. 

4.7 Medlemssida

Under Medlemssidan presenteras sådan information som finns under menyn Medlem. Här kan ni 
presentera hur en ska göra för att köpa medlemskort, vad de kostar osv. Det går också att skriva mer 
information om vad medlemsskapet innebär, GDPR och annat. 
Rubriken är sidans rubrik, introduktion är en ingress och innehåll är själva huvudtexten. Det går 
också att ladda upp en presentationsbild. 

Rubrik

Introduktion

Innehåll

Bild

4.8 Studiosida

Under Studiosidan presenteras sådan information som finns under menyn Filmstudion. Här kan 
ni presentera föreningen, biografen och styrelsen. Denna meny har lite flera delar än övriga och är 
indelade i fyra flikar eller ”block”. De är introduktion, studio-block, biograf-block och styrelse-block. 
Det är självklart fritt att skriva annan information i dessa ”block”.

Introduktion
Detta är endast rubriken och ingressen för hela sidan. Se nedan.

Rubrik

Introduktion



Om Studio-block
Här kan ni skriva en rubrik och sedan presentera filmstudion, exempelvis en kort historiebeskriv-
ning. Texten presenteras på halva sidan, och eventuell presentationsbild på andra halvan, så tänk på 
att inte göra texten för lång. Om ni vill ha möjlighet att göra en längre historieskrivning av filmstu-
dion så kan ni länka till en extern fil. SFF kan hjälpa om så behövs.

Introduktion (se föregående stycke)

  Om studio-block rubrik Om studio-block text
Bild
 Länk till ev. facebook hämtas under inställningar (se 

Om biograf-block
Här kan ni skriva en rubrik och sedan presentera biografen (eller använda till en längre historie-
skrivning av filmstudion). Denna text löper över två kolumner och behöver därför vara lite längre 
för att bli snygg.  
Bilden lägger sig över hela sidan och blir alltså ganska stor. Se exempel nedan.



Om Styrelsen-block
Här kan ni skriva en rubrik och sedan presentera kontaktinformation och styrelsen. Samt lägga upp 
en presentationsbild. Om ni lägger ett kontaktfält i Sidfoten så är det till detta block som det länkar.

Här finns också en inbyggd koppling till Filmlistans kontaktregister. Ni kan i kontaktregistret styra 
vilka personer som ska synas på denna sida, och hur mycket kontaktinformation som ska synas. På 
det sättet behöver ni endast uppdatera i kontaktregistret när ni ändrar styrelse. 

I exemplet nedan så har vi i kontaktregistret satt att ordförande och kassör endast ska visas med 
namn men att sekreteraren ska visas med både namn, epost och telefon.  
 
Sedan har vi här gjort en specialare och skapat en allmän kontakt för filmstudion. En möjlighet att 
sprida en allmän epostadress istället för privata adresser. 

Här nedan kan ni se hur det ser ut på kontaktregistret i Filmlistan när ni väljer vilken information 
som ska synas. Till vänster ser ni hur informationen ser ut när ni kommer till kontaktregistret (för 
mer information om hur Filmlistan och dess kontaktregister fungerar läs lathunden för Filmlistan.
Där ser ni vilken information som listas på en filmstudiosida. Genom att klicka redigera får ni möj-
lighet att bocka i och ur den informationen (bilden till höger nedan).



4.9 Sidfot

Under Sidfot skriver du in sådan information som ska synas längst ner på alla sidor. 

Överst på administrationen av sidfoten finns ett verktyg som heter kontakt. Där hittar ni alla perso-
ner som finns inskrivna i ert kontaktregister i Filmlistan. Ni kan välja en person (eller om ni skapat 
en allmän Filmstudio-kontakt) som huvudkontakt som syns i sidfoten, det syns sedan en länktext 
som säger ”Alla kontaktuppgifter”. Den länkar till ”Om-styrelse-blocket” som vi gick igenom tidiga-
re. Om ni inte vill länka någon person är det bara att lämna detta fält tomt.

Sedan finns det möjlighet att själv skapa ett eller två sidfotsblock. Där kan ni skriva kort informa-
tion som presenterar en länk vidare. Det kan vara att länka till en karta för att hitta till biografen 
eller en annan sida på webbsidan, t ex medlemsinformationen eller nyhetslistan. Det går också att 
använda detta till att själv skriva in kontaktinformation om ni inte vill använda det inbyggda verk-
tyget ovan. Länk-text är de ord som länken knyts till, vanligtvis ”Läs mer”. Länk-url är själva länken 
till vilken länk-texten ska kopplas. Till exempel till webbsidans Medlemsinfo eller kanske den bio-
graf som ni visar film på. 

Sedan går det att visa ytterligare en kolumn i sidfoten, som visar länkar till eventuella sociala medie-
konton (som facebook), men det styrs från Inställningar (se kommande kapitel). 

Här nedan ser ni hur det ser ut när all information utnyttjas, då får sidfoten fyra kolumner.  
Längst till vänster utnyttjas det inbyggda kontaktverktyget, i mitten listas två sidfotsblock som pre-
senterar Medlemskapsinfo och Adressinfo till biografen. Längst till höger en länk till sociala medier 
i form av ett facebook-konto.

Och här nedan kan ni ser hur det ser ut när det inbyggda kontakt-verktyget inte används och inga 
sociala medier är registrerade under Inställningar. Då blir det två kolumner i sidfoten.



4.10 Inställningar

Under inställningar kan ni göra vissa justeringar kring namn, sidans färg, sociala mediakonton och, 
allra viktigast, vilken termin som ska visas som aktuellt filmprogram. 

Uppdatering av aktuell termin är absolut viktigast. Filmstudion behöver själv göra det eftersom det 
ibland kan vara så att nästa terminsprogram är klart innan det nuvarande är slutfört. Eller att film-
studion inte vill presentera det färdiga programmet förrän ett visst datum. 

Namn på studion: Här kan filmstudion själv välja vilken rubrik filmstudion ska ha på sidan. Det 
vanligaste är förstås att det kort och gott är filmstudions namn: Demo filmstudio. Men det går att 
tänka sig att det går att göra vissa förkortningar eller förtydlingar om filmstudion t ex inte har ett 
ortsnamn, t ex ”Demo filmstudio i Stadköping”.

Färgtema - här kan ni välja mellan olika färgteman på sidan. Välj ett ni gillar eller ändra när ni by-
ter termin för att indikera att det finns nytt filmprogram. 

I facebook, instagram och twitterfälten skriver ni in kortnamnen på dessa kontont. De visas sedan i 
sidfoten och vid ”Om-studio-blocket” under Filmstudion. 

4.11 SFF Informerar

SFF har möjlighet att skapa ”Globala nyhter” som syns på alla filmstudio-sidor, ett sätt att sprida in-
formation som är intressant för alla medlemmar, t ex Filmhelger eller Filmrutan. Se exempel nedan.




