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Ankarlänk
En ankarlänk är en länk som pekar på en speciell plats i texten, ett speciellt textblock eller en
specifik bild. De kan vara bra att använda för att navigera på långa sidor, då besökaren
genom ett klick kan komma till den plats på sidan som han/hon vill komma till. Den kan
också vara bra att använda mellan sidor, om en annan sida har ett speciellt avsnitt som
passar och berikar det din sida handlar om.

Så här gör du
Börja med att markera det stycke i en textmodul som du vill att ankarlänken ska länka till.
Klicka på plus-tecknet uppe i verktygsfältet och ställ muspekaren på Ankare. Du får då upp
några olika alternativ, för att skapa ny ankarlänk klickar du på Skapa ankare. En ny vy öppnas
där du får namnge ankaret om du vill. Standard är namnet på det ord som du markerat.
Klicka på OK.

Nu ska du skapa själv ankarlänken som ska leda till den del av sidan som du just skapat ett
ankare till. Markera det ord som du vill att ankarlänken ska leda till och klicka på
länksymbolen i verktygsmenyn. Välj Intern sida.
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En ny vy öppnas där du ser innehållsträdet. När du
klickar i Använd ankare får du upp hela
innehållsträdet för sidan som du står på. Där ser du
att det ankare som du just skapat har en ankarsymbol framför sig. Markera den och klicka på OK.

Du kan ändra och ta bort ankare genom att markera det stycke där du skapat ankaret, klickar på
plustecknet uppe i verktygslisten och väljer Ankare. Där väljer du Ändra/Ta bort ankare.
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Sidan ankare öppnas. Där ser du sidinnehållet på sidan och var de olika textboxarna ligger.
Det är därför det är viktigt att namnge dina textblock, så att det är lätt att förstå vilken text
som hör till vilket textblock. Markera det textblock som du vill att din sida ska länka till och
klicka OK.
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Sidan är en intern sida, vilket betyder att du endast ska bocka i använd länkbeskrivning. Skriv
en passande länkbeskrivning för var din internlänk leder. Klicka sedan OK.

När du klickat OK öppnas detta medelande upp. Det är ett tillgänglighetsmedelande om hur
tydligt länktexten är. Uppfyller den kraven klickar du Ja, annars klickar du Nej, ändrar
länktexten och upprepar detta steg igen.
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När du klickat Ja kommer du ut på sidan igen. Där ser du att texten du valde att länka nu är
understruken, vilket visar läsaren att det är en länk.
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