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Lägga till Bokmärkesfält 

Om man vill ha en viss webbsida lätt tillgängligt t.ex. DT.se kan man lägga till 
adressen till sidan  i bokmärkesfältet på sin hemsida, se bild. 

Bokmärkesfältet ligger på raden under "huset" längst upp på hemsidan. 

Beroende på vilken webbläsare man har som standard så får man göra på olika sätt 
när man lägger till adresser i bokmärkesfältet, så välj beskrivning efter din 
webbläsare .

Webbläsare
Chrome ............................................................................................................2
Edge ................................................................................................................3
Firefox..............................................................................................................4



Chrome 

• Öppna den webbsida du vill lägga till.

• Klicka på "Lägg till bokmärke" , (Klicka på stjärna)               

och välj mapp "Bokmärkesfältet", se bild. (Om man vill kan man ändra 
namn) 

• Om du då inte ser bokmärket på raden under adressfältet, gör då följande:      

• Klicka på  och "Inställningar" 
• Se till att "Visa bokmärkesfältet" är initierat (dra knappen till höger)

 

• Klart. 

Sedan kan du klicka i bokmärkesfältet för att direkt komma till den sida du valt att 
lägga upp.
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Microsoft Edge 

• I stort sett lika som för Chrome, se ovan, men lite enklare. Man behöver inte 
gå in i Inställningar.

• Öppna den webbsida du vill lägga till.
• Klicka på Favoriter och välj mapp "Fältet Favoriter", se bild

• klicka på "Klar".  (Om man vill kan man ändra Namn.) 

Sedan kan du klicka i bokmärkesfältet för att direkt komma till den sida du valt att 
lägga upp.
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Firefox  

• I stort sett lika som för Chrome, se ovan, men lite enklare. Man behöver inte 
gå in i Inställningar. 

• Öppna den webbsida du vill lägga till.
• Klicka två gånger på Bokmärken och välj mapp: "Bokmärkesfältet", se bild, 

och klicka på "Klar". (Om man vill kan man ändra Namn) 

Sedan kan du klicka i bokmärkesfältet för att direkt komma till den sida du valt att 
lägga upp.
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