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BEHÖRIGHETSSYSTEMET 
 
 
 

ALLMÄNT 
Alla användare som ska arbeta med HSB Webb måste först skapas och registreras i 
systemet. När du registreras som användare får du ett användarnamn och ett lösenord 

som du sedan ska använda för att logga in i redigeringsverktyget. Systemets sidor 
kommer att se olika ut beroende på vilka behörigheter en användare har. Vissa 

användare får till exempel endast publicera artiklar, medan andra användare även har 
rätt att skapa nya avdelningar. Endast de funktioner som användaren har behörighet att 
utföra kommer att visas i gränssnittet. 

En administratör på en förening kan få behörighet att administrera andra användare och 

behörigheter på sin förening, det vill säga vara en lokal administratör. För frågor om 
dina rättigheter ska du vända dig till din förening. 

 

SKAPA OCH HANTERA ANVÄNDARE 
 

Klicka på funktionen Hantera användare som finns i vänsterspalten på den avdelning 
där du vill administrera användarna. Om valet Hantera användare saknas, se avsnittet 
Hemavdelningar och vanliga avdelningar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAPA NY ANVÄNDARE 
 
1.  Tryck på knappen Lägg till användare. 

 

2. Fyll i textfälten med användarinformation. 
Hemavdelning är den avdelning som ska bli 
användarens startavdelning. Du kan välja en 
annan är den förvalda, men om avdelningen du 
väljer inte är en hemavdelning kommer det stå 
ej valbar framför namnet. 
 

3. Du kan göra två inställningar på användarens 
startsida: navigationspanel och grafisk trädvy. 
Mer om detta kan du läsa i avsnittet Redigera 
användarinställningar. 
 

4. Spara och avsluta genom att klicka på knappen 
Spara användardata. 
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Du kan nu lägga in användaren i en befintlig användargrupp som har lämpliga rättigheter och därefter 
är du klar. Du kan givetvis även välja att ge användaren behörigheter utan grupptillhörighet.  
 
Läs mer om hur du delar ut behörigheter i avsnittet Behörigheter.  

 

SÖK ANVÄNDARE 

Version 8.2 är framtagen för att hantera tusentals användare. Därför listas inte alltid alla 

användare. Men med hjälp av Sök användare kan du ändra listan. Du behöver bara 

skriva första bokstaven i det användarnamn du söker. Med Inkludera alla användare i 
sökningen menas användare som inte finns (de kan vara borttagna tillfälligt) som 
redaktörer eller administratörer. I vårt fall är det medlemmarna.  

Som synes listas användare i bokstavsordning efter användarnamn. Om det finns fler än 

50 användare är de sorterade i grupper där rätt grupp tas fram genom att önskat 
användarintervall anges samt att man klickar på pilknappen till höger om väljaren för att 
öppna det intervallet. 

REDIGERA ANVÄNDARE 
 
Användare redigeras genom knappen Redigera. Vyn du hamnar i är samma vy som du får från 

funktionen Redigera användarinställningar från startsidan. Läs därför mer om funktionerna i det 
avsnittet. 
 

TA BORT EN ANVÄNDARE  
 
Användare tas bort med knappen Ta bort från CM. Du lägger tillbaka en borttagen användare i listan 

på tillgängliga användare, genom att inkludera alla användare i sökningen. 

 

 

ANVÄNDARGRUPPER 
 
En användargrupp är en grupp som kan innehålla enskilda användare eller andra användargrupper. 
Varje grupp har ett unikt namn. Användargrupper kan, precis som användare, tilldelas behörigheter. 
Alla användare som är medlemmar i en grupp, direkt eller via en annan grupp, har alla de behörigheter 
som tilldelats gruppen. 

 

SKAPA EN ANVÄNDARGRUPP 
 
För att hantera många användare skapar du med fördel lämpliga grupper där användarna kan läggas in. 

På så sätt behöver du inte sätta rättigheter på varje enskild användare utan enbart på gruppen.  
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BEHÖRIGHETER 
 

 

I Polopoly styrs användarnas tillgång till systemets funktioner genom att behörigheter kopplas till 
olika användare och användargrupper. Behörighet i Polopoly kan endast vara inkluderande. Man 

specificerar alltså bara behörighet och kan inte specificera ickebehörighet. Då en användare inkluderas 

i en ny grupp har den kvar samtliga gamla behörigheter men får även den nya gruppens behörigheter. 
  Du når behörighetssystemet från avdelningsvyn under funktionen Behörigheter.  

  Behörigheter är indelade i flikarna Artikel, Avdelning och Hemavdelning. I listorna till höger listas 

alla användare och grupper som finns i systemet. I listorna till vänster finns de användare och grupper 
som tillhör behörighetstabellen. Använd Lägg till- och Ta bort-knapparna för att lägga till eller ta bort 
användare eller grupper. Om det finns fler än 50 användare är de sorterade i intervaller, varifrån en 

enskild användare måste sökas. Inkludera icke-redaktörer innebär att användare som skapats utanför 
publiceringssystemet läggs till. 
  Efter att ha lagt till en användare/grupp så syns nu denna längst upp i behörighetstabellen i 
bokstavsordning efter användarnamn. För att redigera behörigheter för användare/grupper så markeras 

eller avmarkeras kryssrutorna för aktuell användare eller grupp, och aktuell behörighet. 
Glöm inte att alltid avsluta med att spara de nya inställningarna genom att klicka på knappen Spara. 

  Som tidigare nämnts kan avdelningar representeras i olika strukturer. Vill du ändra strukturen för arv 

på avdelningen görs det näst längst ner med Välj avdelning att ärva behörighet från.  

 
Längst ner på sidan kan alla avdelningar göras om till hemavdelningar. 
 

SKAPA EN ANVÄNDARGRUPP 
 

1. Välj Hantera grupper från avdelningsvyn. Nedanstående vy visas. 

2. Skriv in namnet på den nya gruppen. 

3. Klicka på knappen Skapa grupp. 

4. Nu har du skapat en grupp som inte har några behörigheter och heller 
inte några medlemmar. Hur du ger en grupp behörighet framgår av 

avsnittet Behörigheter.  

5. Du kan lägga till medlemmar till gruppen med knappen Redigera 

grupp. Vyn som visas har listor med medlemmar till vänster (de 

användare och grupper som tillhör gruppen) och ickemedlemmar till 
höger (alla användare och grupper som finns i systemet). Använd 

Lägg till- och Ta bort-knapparna för att lägga till eller ta bort 
användare eller grupper. 
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HEMAVDELNINGAR OCH VANLIGA AVDELNINGAR 
En standardavdelning som ska vara startavdelning för en användare kallas en 

hemavdelning. Alla avdelningar kan göras till hemavdelningar och alla hemavdelningar 
kan ändras tillbaka till att vara vanliga avdelningar. Detta görs längst ned i avdelningens 
mall. För att komma dit klickar du på Redigera avdelning i vänsterspalten på aktuell 
avdelning. 

Om en avdelning är en hemavdelning eller inte, syns i avdelningsvyn för avdelningen. Saknas 

funktionerna Hantera användare och Hantera grupper (och du har rättigheter att administrera 

användare) är avdelningen ingen hemavdelning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEHÖRIGHETER FÖR ARTIKLAR  
 
Man kan inte sätta behörighet på specifika artiklar, de behörigheter man sätter här är för alla artiklar i 
en vald avdelning. 
 
Behörigheterna för artiklar är: 
 
Läsa art 
Behörighet att se innehållet i artiklar publicerade i den aktuella avdelningen. 

 
WWW-art 
Behörighet att se den aktuella webbsidan på Internet. Gruppen All principals som finns med i 
produkten från start brukar ha rättigheterna WWW-avd samt WWW-art. på alla avdelningar. Det är 
detta som gör att alla besökare kan surfa på webbplatsen. 

 
Skriva art 
Behörighet att ändra innehållet i artiklar i den aktuella avdelningen. 

BEHÖRIGHETER FÖR AVDELNINGAR  
 
Behörigheterna för avdelningar är: 
 
Ändra behör 
Behörighet att ändra i avdelningens behörighetstabell, dvs behörighet att ändra andras behörigheter. 
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WWW -avd  

Behörighet att se den aktuella webbsidan på Internet. Gruppen All principals som finns med i 
produkten från start brukar ha rättigheterna WWW-avd samt WWW-art. Det är detta som gör att alla 

besökare kan surfa på webbplatsen. 

 
Läsa avd 
Behörighet att se innehållet i den aktuella avdelningen. En redaktör som enbart har denna rättighet kan 

se avdelningar samt vilka artiklar/avdelningar de innehåller men kan inte redigera eller publicera nya 

artiklar/avdelningar. Däremot kan han ha behörighet att skapa nya avdelningar. 
 
Skriva avd 
Behörighet att redigera den aktuella avdelningen. 

 
Innehållsfört 
Behörighet att publicera artiklar och avdelningar i den aktuella avdelningen. Även behörighet att 
ändra ordningen på posterna i avdelningens innehållsförteckning.  

 

BEHÖRIGHETER FÖR HEMAVDELNINGAR  

Behörigheterna för hemavdelningar är: 
Administratör   

Behörighet att skapa och ta bort användare/grupper samt redigera användarinställningar för aktuell 
avdelning och för de avdelningar som ärver sin behörighet från den aktuella avdelningen. 
 
Skapa grupp   

Behörighet att skapa användargrupper utan att kunna redigera användare. 

 
Skapa avd 
Behörighet att skapa avdelningar. 
 
Systeminställ. 
Behörighet att ändra systeminställningarna Skapa genvägar, Externa datakällor, Uppdatera 
kanalinställningar och Bygg om bildbanken. Dessa används inte av redaktörer och administratörer. 
 

ÄNDRA EN AVDELNINGS BEHÖRIGHETSSTRUKTUR 
 
Behörigheter utdelas per avdelning och gäller den aktuella avdelningen och de avdelningar som ärver 
behörighetsinställningar från den avdelningen. Behörigheter kan alltså sättas direkt på en avdelning 

eller också ärvas från en övergripande nivå.  

  Strukturen på vilka avdelningar som ärver behörigheter från andra avdelningar behöver inte vara 

samma struktur som logiskt bygger upp en webbplats. Från och med denna version av Polopolys 
verktyg kan du åskådliggöra detta i startsidan genom att välja att presentera den grafiska trädvyn som 

Arv behörigheter.  

  Du bygger upp avdelningarna i en behörighetsstruktur som skiljer sig från den publicerade strukturen 

genom att ändra i Arv behörighet, näst längst ner på vyn för avdelningens behörighet. 
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TERMINOLOGI  
 
I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av 
information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av 
denna grundläggande terminologi.  


