
 
 
Det viktigaste är att hela sajten andas ”fantasy”, samt får bra flyt i gilla- följa- och forum-
funktioner, med auto-koppling till medlemmarnas email. 
 
 

Intro av öppningssidan 
Öppningssidan skapar CSS-standarden för alla andra sidor.  
 
 

 
Öppningssida för ej inloggad. 
 

 
När ej inloggad försöker kommentera eller gillatrycka händer ovanstående. 
I övrigt kan ej inloggad göra samma saker som inloggad. 



 
 
Nu har besökaren loggat in (se övre högra hörnet) 

 
 
 
Den inloggade kollar av händelseflödet (14 nya händelser) 

 
 
 
Besökaren har precis gilla-markerat en bild (klickade hjärtat) 

 
 
Besökaren rapporterar en bild som olämplig (klickar de tre lodräta prickarna, så att pop-
upen ”Report image” dyker upp). 

 
 
 
Klickar ”Latest” i undre menyraden, då dyker en tredje menyrad upp, med datum och år. 



 
 
 
 
Klickar ”Most Popular”, så att de 1000 mest populära bilderna blir tillgängliga. 

 
Siffrorna 1-1000 dyker upp i tredje menyraden.  
 
Klickar ”Categories” eller ”Tags”, för att börja söka bilder utifrån dessa parametrar. 

 
 
 
 
 



 
Så här ser öppningssidan ut för den inloggade, innan det första klicket. 

 
Detaljbeskrivning av Öppningssidan, från 
övre vänsterhörnet till nedre högerhörnet 
 
 

Elfwood-loggan  
Klicka på loggan så kommer du till elfwood.com 
 

Sökbox  



Sökfunktion som bygger på databasen och dess kategorier, taggar, medlemsnamn, och så 
vidare. 
 

Logga in (övre högra hörnet)  
Klicka runda bilden så kommer du till din profilsida.  
Klicka lilla trekanten så kommer du till Inställningar. 
Klicka pratbubblan så öppnas händelseflödet. 
Siffran 14 anger hur mycket som hänt på ens konto sen senaste besöket. 
(Elfwoods händelseflöde är identiskt med Pinterests, kika gärna där.) 
 

Övre menyraden 
Fantasy Art: Klickar man på ”Fantasy Art” lyser den starkare eller tydligare. Klickar man på 
"Magic Stories" lyser den starkare och visar gallerierna över Fantasyberättelser. Och så 
vidare. 
 

Undre menyraden 
Så fort du klickar undre menyraden dyker sorteringsinfo upp på den tunna bruna ”plankan” 
precis ovanför masonrutorna: 
 
Latest 
Är förvald. Dvs Mason-rutorna sorteras efter datum. Obs! Om du är inloggad så visas de 
senaste bilderna av de du följer. Om du inte är inloggad visas de senaste bilderna av alla 
medlemmarna.  
 
Most Popular  
Klicka "Most Popular" och de 1000 mest populära bilderna (masonrutorna) visas överst i 
nedgående rangordning. Populariteten beräknas enligt formeln  
 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡 =
Gillatryckningar

Visningar
  

 
Varje bild, berättelse eller tutorial måste få minst 30 gilla-tryckningar innan den kan hamna 
under "Most Popular", annars blir ratingen knasig. 
 
[Här skapar vi en koppling mellan ratingsystemet och medlemmarnas email, på samma sätt 
som Pinterest: När en medlems bild hamnar på ”Most Popular”-listan skickas ett 
automatiskt email till medlemmen och berättar detta. Mer om detta längre fram.] 
 
Categories 
Klicka "Categories" så dyker det upp en massa kategorier i bokstavsordning direkt på den 
tunna ”plankan” (som nu blivit rätt bred för att täcka de flesta kategorierna). Klicka på valfri 
kategori, så ser du bilderna som tillhör dessa kategorier, förslagsvis sorterade efter 
popularitet.  
 
Tags 



Som Kategorier, fast utifrån Taggar. 
 
(Hojta till om ni kommer på en bättre lösning för Kategorier och Taggar! Det är möjligt att 
databasen innehåller så många kategorier och taggar att de måste visas på ett annat sätt.) 
 
Random 
Framslumpade bilder. 
 
A-Z 
Bilderna sorteras efter bokstäverna i titeln på konstverket eller berättelsen.  
 
 

Övre menyraden, igen  
Magic stories 
Klicka på "Magic Stories" för att läsa medlemmarnas fantasyberättelser. Använd sen undre 
menyraden för att sortera efter datum, popularitet, kategorier, taggar, slumpval, och 
bokstavsordning (precis som under ”Fantasy Art”). 
 
Tutorials 
Klicka "Tutorials" och använd sen undre menyraden för att sortera dessa utifrån datum, 
popularitet, kategorier, taggar, slump och bokstavsordning (precis som under ”Fantasy 
Art”). 
 
Members 
Klicka "Members" och använd undre menyraden för att sortera. 
 
Forum 
Klicka "Forum" och du kommer till Elfwoods diskussionsforum.  
 
 
 

”Plankan” precis ovanför masonrutorna 
Ingen text på plankan så länge man inte klickat i undre menyraden.  
Klicka på ”Latest” i undre menyraden så dyker det upp månader och år på ”plankan” och 
Masonrutor som täcker dessa datum. Klicka på ”Most popular” i undre menyraden så 
ändras datumindelningen till indelning för de mest populära bilderna: tex 1-100, 101-200… 
osv upp till de 1000 mest populära. Klicka ”Categories” så kan du browsa utifrån kategorier. 
Samma sak med ”Taggar”. Klicka ”A-Z” så dyker det upp bokstäver A  B  C… fram till Z på 
plankan (eller ska vi köra A-Ö?). 
 
Masonrutorna 
Studera Masonrutan överst till vänster i demobilden, den visar hovereffekterna:  
- Gillatryck på det urholkade hjärtat så fylls det. Sluta gilla genom att trycka på det fyllda 
hjärtat, så blir det urholkat igen.  



- Tryck på pratbubblan för att ge en kommentar (skippa pratbubblefunktionen om den blir 
för bökig). 
- Tryck på böjda pilen för att publicera i de vanligaste sociala media-kanalerna (skippa 
denna funktion om den blir för bökig). 
- Klicka på de tre vertikala prickarna till höger i Masonrutan, så dyker det upp en enkel 
popup där det står ”Report image”. Om någon rapporterar inlägget så går det ett 
meddelande till admin (ni kan avgöra detaljerna kring denna funktion, men kika gärna på 
Instagrams ”Report image”-funktion först.). Genom ”Report image” slipper vi manuellt 
godkänna varje bild innan den publiceras, det sparar väldigt mycket tid.  
 
Tryck på runda profilbilden eller användarnamnet så kommer du till medlemmens 
profilsida.  
Hovra över positions-knappen till vänster om runda profilbilden så ser du var i världen 
medlemmen bor (tex genom en enkel hover-text där det tex står ”Stockholm, Sweden”, eller 
liknande). Tryck på knappen så kommer du till en världskarta typ 
https://herox.com/HouseToHomePrize/map (eller hitta en snarlik lösning). 
Tryck på rubriken eller själva konstverket så kommer du till den individuella sidan för det 
konstverket.  
 
(Som vanligt är Pinterest en stark inspirationskälla.) 
 
 

Högerkolumnen 
News 
Under ”News” lägger admin upp nyheter: Klicka runda bilden så kommer du till admin-
profilen, klicka texten så kommer du till nyheten. 
 
Member of the week 
Klicka runda bilden under ”Member of the week” så kommer du till medlemmens profilsida, 
klicka texten så kommer du till meddelandet. (Alternativt att man kommer till profilsidan 
var man än klickar.) 
 
New members 
Kommer till medlemmens profilsida var man än klickar. 
 
 

Plussymbolen under Masonrutorna 
Klicka där så dyker det upp ytterligare (ca 15-25 st) Masonrutor.  
 
 

Footern 
Klicka Pinterest-knappen så kommer du till Elfwoods Pinterestsida. 
Klicka Facebook-knappen så kommer du till Elfwoods Facebooksida. 
(Var även beredda att ge utrymme för Elfwoods Twittersida, det finns en sådan.) 
 



Obs! Raden “About us…Elfwood history…FAQ…Terms of 
Service…Privacy…Advertise…Staff…Contact” är fel i designen.  
Den ska vara: 
“About us…Terms & Privacy…Advertise…Contact”.  
Mer om det sen. 
 

Registrering och login 
Den som redan loggat in på Elfwood är automatiskt inloggad vid nästa besök. 
Förstagångsbesökare och ej inloggade möts av en ”logga in / registrera dig”-popup varje 
gång de försöker gilla-trycka eller kommentera (se de översta tre lagren i PSD-filen 
”Öppningssida”). 
 
 

Övrigt 
Bra om det är enkelt att ta bort högerkolumnen (stocken med kråkan) och ge utrymme för 
något annat, såsom fler masonrutor, sponsrat nyhetsflöde, osv. 
 
Om sajten görs responsiv förflyttas högerkolumnen till höger och ger plats för fler 
kolumner av masonrutor. 15-25 masonrutor som visas kan vara standard när man öppnar 
elfwood.com (se Pinterest). 
 
 
Bakgrundsbild 
Hojta till om ni behöver en mer högupplöst bakgrundsbild (pojken med hästen i skogen)! 
 
Typsnitt 
Kristen ITC och Arial.  
 
Hovereffekter 
Rubriktexten i de större menyerna blir ljusare och/eller aningen större vid hover. 
På resten av sidan och hela sajten blir området/ikonen man hovrar över aningen mörkare. 
 
[80% av sajtens alla ikoner, hovereffekter, med mera, finns som lösa lager i PSD-filen 
”Öppningssida”. Resten finns i nästföljande PSD-filer.] 
 
 



 



1. Profilsidan 
Om medlemmen inte bara har konst, men även texter och tutorials i sitt galleri så blandas 
dessa med varandra. Sen klickar man tex ”58 artworks” och ser enbart medlemmens 
fantasybilder. Max 300 bilder, berättelser, eller tutorials per medlem.   
 
Follow 
Klicka FOLLOW för att följa konstnären (viktig funktion!).  
 
I och med att jag följer medlemmen så dyker dennes senaste konstverk, skrivna berättelser 
och tutorials upp på min öppningssida. Medlemmen kan även få ett automatiskt email-
meddelande som berättar att jag börjat följa. 
 
Anslagstavlan till höger 
Världskartan visar var konstnären bor (säg till om ni behöver en bättre världskarta).  
 
My webpage, My email, Social media, Followers, Following är klickbara och leder till 
konstnärens privata kanaler. 
 
Comments på konstverket: Ni kan integrera Facebooks kommentera-system, eller liknande, 
med sidan, om den passar in i ett Elfwood-sammanhang. 
 
[I PSD-filen ”Profil” finns lösa lager för de runda sociala media-ikonerna (inkl. deras 
hovereffekter). Resten har du redan via PSD-filen ”Öppningssida”.] 
 
 



 



2. Lägg upp bild, berättelse, eller tutorial 
[Denna sida är lik Pinterests sida för att lägga upp bilder.] 
 
Denna sida är helt identisk med föregående sida ”Profil” och de har samma URL-adress. 
Men det finns ett undantag. På profilsidan var det en utomstående som besökte sidan, på 
denna sida är det den inloggade medlemmen som studerar sin egen profil.  
 

Lägga upp bild 
Klicka översta vänstra Masonrutan för att lägga upp ny bild, berättelse, eller tutorial. Alltså, 
för att lägga upp en ny bild loggar Laureen Cathyson in på Elfwood, klickar runda 
avatarbilden på sig själv uppe till höger (vilket öppnar Profilsidan), klickar ”58 artworks” i 
undre menyraden och klickar sen Masonrutan överst till vänster. Då syns följade pop-up: 
     

 
Ni får gärna avgöra mer exakt hur besökaren fyller i kategorier, taggar, och laddar upp 
bilden i denna pop-up. 
 

Lägga upp fantasyberättelse 
Laureen klickar ”2 stories”, klickar översta Masonrutan till vänster och får upp följande 
pop-up: 



 
 

Lägga upp tutorial 

 
 
[Lösa PSD-lager för Save-knapp och pop-up finns i PSD-filen ”Add artwork or story”. 
  



 



3. Enskilt konstverk i galleriet 
Gärna att bilden är klickbar och visar den i originalstorlek. 
 
Medlemmen har gilla-markerat denna bild genom att klicka hjärtat under profilbilden. 
 
Kategorierna och Taggarna under bilden är klickbara, dvs om man klickar ”Oil colors”, 
”Fantasy”, ”Monks” osv, så kommer man till bildgallerierna tillhörande dessa Kategorier och 
Taggar, förslagsvis där de mest populära bilderna visas överst. 
 
[PSD-fil ”Enskilt konstverk” innehåller inga nya ikoner eller lösa lager.] 
 
 

 

4. Magic stories – galleri  
Funkar på exakt samma sätt som konstgallerierna, med gilla- följa- och 
kommenteringssystem, allt indelat i masonrutor. Varje masonruta visar inledningen på 
varje story.  
[Bifogar PSD-filen ”Magic Stories” med ett enda löst lager, resten har du redan.] 
 
 



 



5. Individuell Magic Story 
[I PSD-filen ”Individual Story” finns löst lager för pappersrullen och hjärtsymbolerna.] 
 
 
 

 

6. Tutorials – galleri  
 
Galleriet för Tutorials funkar på samma sätt som konstgallerierna. 
[Behöver inte bifoga PSD-fil till denna, du har redan allt som behövs.] 



 



7. Individuell Tutorial 
Funkar på samma sätt som Individuell konstsida. Även anslagstavlan till höger har samma 
uppgifter som Individuell konstsida. Lägg taggar, kategorier, datum, etc underst, på samma 
sätt som Individuell konstsida. 
 
Bra om kan lägga in länk, bild, fet och kursiverad text, i Tutorial.  
 
 

 

8. Members 
Kan sortera Masonrutorna på samma sätt som tidigare, med tre stycken menyrader. 
 
Det starkaste är om besökaren kan sortera utifrån Latest, Most Popular (beräknat på antal 
gilla-tryck, kommentarer och följare), Most Active (beräknat på antal gilla-tryck, 
kommentarer och följningar), och A-Z.  
 
Om det blir alltför svårt, visa då bara utifrån Latest (datum), Most followers,  
och A-Z. I nödfall bara utifrån Latest och A-Z. 
 

9. Forum 
Det bästa alternativet är att migrera Elfwoods gamla forum till denna sajt. Funkar detta för 
er? Ni kan ha en typisk forum-design på forumet. Använd Elfwoods färger grönt, brunt och 
gult.  



 
Eller skapa ett nytt Forum, där Elfwoodare kan kommentera redan när vi bygger nya 
sajten?  
 
 

 

10a. Followers 
Den senaste följaren visas överst till vänster osv i datumordning. 
 
Bilden ovan är på en besökare som studerar Laureen Cathysons profil. Observera Follow-
knappen i översta vänstra Masonrutan. 
 
[Bifogar PSD-fil ”Followers” inkl lösa lager för Follow- och Unfollow-knapp.] 
 
 



10b. Followings 
Som Followers, men visar vilka medlemmen följer. Precis som under ”Followers” finns en 
Unfollow-knapp. Med den kan Laureen avfölja de som hon följer. 
 
(Se Pinterest) 
 
 
 
 

 

11. Likes 
Samma princip som Followers och Followings.  
 



 



12. Settings 
Elfwoods Settings påminner starkt om Pinterests. 
 
Man når Settings genom att klicka den lilla trekanten till höger om runda profilbilden högst 
upp till höger på sidan. 
 
Jag har radat upp vilka inställningar som bör finnas (har jag missat nåt?). Ni får gärna 
avgöra exakt hur fälten där man fyller i uppgifterna ska se ut, uppladdning av bild, etc.  
 
Efter ”Pinterest, Instagram, SnapChat”, mm, så fyller medlemmen i URL-adressen till sina 
sociala mediakanaler, så dyker de upp som knappar i anslagstavlan på sin profilsida. (Oj, jag 
glömde YouTube! YouTube måste även få ingå, såklart.) 
 
[YEP, NOPE och SAVE-knappar finns som lösa lager i PSD-filen ”Settings”]  
 
 



 

13. About us 
[About us-knapp och texten finns som lösa lager i PSD-filen “About us”] 
 
 



 

14. Terms & Privacy 
[Terms & Privacy-knapp och text finns på lösa lager i PSD-filen ”Terms & Privacy”] 
 
 



 

15. Advertizing 
[Knapp och text finns på lösa lager i PSD-filen ”Advertizing”] 
 
 



 

16. Contact 
[Handritade pilar finns på lösa lager i PSD-filen ”Contact”] 
 



 

17. 404 error page 
[Tecknade bilden finns som löst lager i PSD-filen ”404 page”] 
 
 

18. Koppling mellan Elfwood.com och 
medlemmarnas emailkonton 
Precis som Pinterest skickar Elfwood ut automatiska emailmeddelanden vid följande 
tillfällen: 

 
- Om en medlems bild eller text hamnar bland de 1000 mest populära, så skickas ett 
automatiskt emailmeddelande ut och berättar det för medlemmen. 
- Om någon kommenterar medlemmens bild, text, eller tutorial. 
- Om en bild får ett visst antal gilla-tryck, eller något annat särskilt händer, så går det ut ett 
automatiskt email.  
 
Under ”Settings” kan medlemmen reglera om och när denne ska få email-meddelandena.  
 
 
 
 
 



KOMMERSIELLA SEKTIONER 
Så fort vi fått fart på Elfwood.com lägger vi in kommersiella sektioner eller separata sajter: 
 

 

30. Fantasy Coach 
 
Etablerade fantasyartister coachar Elfwoodare, vanligtvis på en 1-on-1 basis.  
 
Elfwoodaren gör så här: 
Klickar ”Fantasy Art” eller ”Magic Stories”, sorterar sen alla coaches efter kategorierna i 
undermenyn.  
 
Masonrutorna precis som i övriga Elfwood.   
 
Coaches skapar en profil, precis som vanliga Elfwoodare, men lägger till en tagg eller 
kategori ”coach”. Användarna med denna beteckning hamnar automatiskt på ”Fantasy 
Coach”-sidan. (Borde vara enklaste lösningen för programmerarna?) 



 

 

Fantasy art coach – individuell sida 
 
 
 
 



 

Order coaching 
Klicka på vagnen så kommer du till en sida där du betalar med PayPal, kreditkort ed. Bra 
om betalningen fryser inne tills betalaren godkänner coachingen denne fått (som på 
Fiverr.com). 
 
 
 

40. Wishing well (önskebrunnen) 
Elfwoodare, individer, spelutvecklare, Disney, DICE, med flera, klickar i önskebrunnen, 
skriver vad de vill ha i formuläret (bild, tjänst eller större projekt) och sätter ett pris. 
Medlemmarna fullföljer uppdraget, och om uppdragsgivaren är nöjd köper de bilderna och 
rättigheterna till den. 
 



 
 
 



 



 

 
 



 



 

50. Original Fantasy Art shop 
Elfwoodare skickar sina originalbilder till varandra, eller en regelrätt shop, eller vi håller 
auktioner on-line där hälften av pengarna går till välgörenhet (en modell jag testade på 
Instagram och som funkade riktigt bra). Mer om det sen. 
 
 

Övrigt 
Ge aningen rundade hörnor på det mesta, som Masonrutor, sökbox, händelseflöde, rutor 
man fyller i, och så vidare. Det ger en mer gammaldags fantasykänsla. (Jag missade detta i 
Photoshop-designen.) 
 

Admin-nivåer 
Super-admin: Kan tillsätta administratörer, kan göra precis allt. 
Admin: Kan tillsätta administratörer, göra allt, utom att gå emot super-admin eller radera 
det mest vitala av sajten. 
Moderator: Kan tillsätta andra moderatorer. Kan redigera, deleta, banna medlemmar inom 
ett visst område.  
Moderator i Forumet: Kan tillsätta andra moderatorer. Kan redigera, deleta, banna 
medlemmar inom ett visst område. 
 
Har jag missat nåt i admin-nivåer? 
 

Godkänna bilder 
Efter att manuellt godkänt första bilden, texten, eller tutorial en ny medlem lägger upp, så 
kan medlemmen i fortsättningen lägga upp direkt på sajten.  
 
 
/Stefan Loå (april 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 


