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I konceptet Landsbyggare är webben samlings-

punkt. Här finns allt material, här har vi kontakt-

personer och kontaktvägar för den som vill veta mer 

och här finns inspiration som gör att de som längtar 

till landsbygden ska få så mycket med sig att de ska 

våga och vilja ta steget. 

För att dra nytta av varandras material och 

innehåll har vi en landsbyggare-webb som

är öppen för alla som vill nyttja konceptet 

Landsbyggare. Här lägger ni texter, bilder, filmer

och annan information som ni önskar ha med.

Innehållet på webben bygger på att inspirera och locka potentiella Landsbyggare till en flytt.

Huvuddelen i webben är uppdelat i tre spår:

Det är viktigt med call to action. Alltså tydliga möjligheter för besökaren att agera vartän de är på sidan. 

Besökaren ska känna sig inspirerad till att vilja agera.

Eftersom film är en viktig del av hela webben och kampanjen behöver filmerna fysiskt ligga någonstans. 

Vi har valt plattformen Vimeo och föreslår att ni andra gör detsamma. Vi vet därmed att det lättsamt går att 

länka från Vimeo direkt in på webben och att layouten blir bra.

INNEHÅLLET

VIMEO

 n Inspireras av andra – här finns filmer med  

 befintliga Landsbyggare som är både inspira- 

 tion men också konkreta tips. 

 n Så kommer du igång – information om vem  

 du kan kontakta, vad vi kan göra för dig och  

 vilka möjligheter som finns här. Kan vara både  

 film, kontaktformulär, text och bild. 

 

 

 n Framtidens landsbygd – här finns artiklar  

 och andra texter som Landsbyggare skrivit  

 själva och som lyfter fram deras argument för  

 varför landsbygden och landsbyggare är viktiga.



Sidan landsbyggare.se är byggd i wordpress. Första sidan är en allmän sida som beskriver vad en 

Landsbyggare är. Därefter har varje region/område möjlighet att själva skapa en undersida. Den kommer då 

att heta landsbyggare.se/xxxxxx. Ni bestämmer själva vad xxxx ska vara.  

Idag finns landsbyggare.se/hogakusten

Ta kontakt med Leader Höga kusten för att få ett inlogg till wordpressidan. Beroende på vilken kunskap 

i wordpress ni har finns några olika alternativ. Om ni har kompetens själva att skapa en ny undersida likt 

Höga Kusten så gör ni det. Har ni inte kompetens själva så ber ni den webbyrå ni brukar jobba med eller ber 

Höga Kusten om kontaktuppgifter till den som byggt ursprungssidan så hjälper någon av dem till att koppla 

på just er region.

ER EGEN WEBBSIDA

PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

LATHUND | WEBB | LANDSBYGGAREKONCEPT.SE


