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Förändringar och nyheter i standard CSS-filer 
I det här dokumentet förklaras de uppdateringar som gjorts i standard CSS-filer och som 
eventuellt kan påverka utseendet om egna förändringar har gjorts i user.css. På följande sidor 
listas CSS-ändringar för respektive servicepacks rättning och nyutveckling, med tillhörande 
exempel. 

 
När ett nytt servicepack installeras bör Pyramid e-line alltid ses över för att se hur 
förändringar i servicepacket påverkar funktion och utseende i e-line 

 
Förklaring på nedan rubriker: 

Rubrik Ändringen gäller denna sida eller detta element. 

Ändrade klassnamn och id Namnet på klassen eller id är ändrat. 
 

Ändrade regler Reglerna för klassen eller id är ändrade. 

Nya klasser och id Tillagda klasser och id, oftast för nyutvecklade element, som kan behöva ses 
över. 
 

.klassnamn/#id … Flera ändringar som börjar med detta klassnamn eller id. 
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4.13Asp02 – Design A 
Antalsjusterare 
Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lägg i korg för att visa plus- och minusknapp 
vid antalsfältet för att öka respektive minska antalet som lägg i korg vid tryck på Köp-knappen. 
Följande är påverkade list-, fönster- och utökade listvisningar, crosselling, favoriter, 
produktsidan, kassasidan. 
 
Ändrade klassnamn och id 
.fw-input-affix => .fw-input-affix-right 

 
Nya klasser och id 
.fw-input-flexgroup 

.fw-input-flexgroup-auto 

.fw-input-affix-left 

.fw-input-affix-both 

.fw-icon-plus 

.fw-icon-minus 

.quantity-mod 

.quantmodifier 

 
Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen. Anges en text 
till språk-id ”CrossellingTitle”, i den egna user-spåkfilen, kommer rubriken att visas. 
Undantaget om det finns en h1- eller h2-rubrik i crossellingtexten, då visas inte den generella 
rubriken.  
 
Nya klasser och id 
.cross-title 

 
Datumkontroll - DatePicker 
Uppdaterat funktionalitet för datumkontrollen DatePicker.  
 
Ändrade regler 
.comboBoxDataContainer 

.datePickerDates … 

 
Dropdowner 
Det är inte längre native dropdowner som visas i mobila enheter, utan Unikums egna 
combobox-kontroll. Påverkar följande sidor och delar: kassasidan, crosselling, filtrering, val av 
språk/land/valuta, registrering, Mina uppgifter, Serviceanmälan, kontakt, produktsidan, beställ 
information och Support/reklamation.  
 
Favoriter 
Olika delar av sidan kunde lägga sig över varandra i mobila enheter.  
 
Ändrade regler 
.addorcreate … 

 
Informationslist – vara lagd i korg 
Informationslisten felformaterad i mobila enheter.  
 
Ändrade regler 
.addedToCart 
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Kassasidan – aktivera kampanj 
Aktiverad kampanjkod felformaterad.  
 
Ändrade regler 
.appliedCode 

.appliedCode .value 

Knappen ”Aktivera kampanj” hamnade utanför sidan i mobila enheter. 
 
Ändrade regler 
.campaign-wrapper .form-wrapper 

.campaign-wrapper .form-wrapper .fw-input-group-label 

 
Kassasidan – Tillfällig leveransadress 
Sektionen för tillfälligt leveransadress hamnade fel i mindre enheter.  
 
Ändrade regler 
.userinfo-wrapper > div 

 
Kassasidan – Önskat leveransdatum 
Den förifyllda texten om hur datumet ska formateras syntes inte helt i IE.  
 
Ändrade regler 
.form-group .datePickerTextBox 

 
Kontakta oss 
Textrutan för meddelandet var för liten i mobila enheter.  
 
Ändrade regler 
.form-group textarea.textBox 

 
Vid flera kontaktärenden, som visas som checkboxar, kunde dessa lägga sig över nästa fält i 
formuläret. Mobila enheter.  
 
Ändrade regler 
.form-group .checkbox-group 

 
Meny och Navigeringsträd 
Pga bristfällig funktionalitet gällande navigering i meny och navigeringsträd i mindre enheter 
har html-strukturen i dessa korrigerats. Standard CSS-filer har justerats därefter. Se över egna 
CSS-justeringar för dessa element.  
 
Ändrade regler 
.nav-menu … 

.nav-tree … 

.nav-wrapper … 

 
Mitt konto – Order- och fakturaöversikt 
Det finns nu möjlighet att se fler än 500 rader i både order- och fakturaöversikten. Finns det 
fler än 500 rader visas knappen ”Hämta fler”.  
 
Ändrade regler 
.overview-wrapper .overviewSelect … 

 
NoScript-varning 
Korrigerat text och lagt till styling på javascript-varningen. 
 
Ändrade regler 
.warnings .javascriptWarning 
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Nyheter 
Nyheter formaterad för mobilen.  
 
Ändrade regler 
.post .header 

.post .date 

.post .subtitle 

.post .image 

.post .link 

 
Produktfråga 
Formuläret vid produktfråga var felformaterad.  
 
Ändrade regler 
#fancybox-wrap 

#fancybox-content 

#fancybox-content .validation.ok 

#fancybox-content .fw-button 

#fancybox-bg 

 
Sidfot - menyer 
Menyerna lade sig över varandra i vissa bredder, endast i IE.  
 
Ändrade regler 
.footerMenu 

 
Skyltbild 
Ändrat positionering av skyltbild för att lättare kunna handskas med bilder av olika storlekar.  
 
Ändrade regler 
.window-view .image-inner 

.window-view .attribute-image 

.extended-view .image-wrapper 

 
Skyltning 
Problem med bildvisning i listvisning. Bilderna kunde bli så små att de inte visades alls.  
 
Ändrade regler 
.list-view .cell.ArtImg .image 

 
I mobil bredd visas nu listvisning och utökad listvisning som de gör på fullstor skärm. Inget 
försök till omvandling till fönstervisning görs.  
 
Ändrade regler 
.list-view 

.list-view .table … 

 
Snabborder 
Bilder i snabborder kunde bli mikroskopiska.  
 
Ändrade regler 
.express-form .artimg 
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4.13Asp02 – Design B 
Antalsjusterare 
Ny egenskap, Visa antalsjusterare, under fliken Lägg i korg för att visa plus- och minusknapp 
vid antalsfältet för att öka respektive minska antalet som lägg i korg vid tryck på Köp-knappen. 
Följande är påverkade list-, fönster- och utökade listvisningar, crosselling, favoriter, 
produktsidan, kassasidan.  
 
Ändrade klassnamn och id 
.fw-input-affix => .fw-input-affix-right 

 
Nya klasser och id 
.fw-input-flexgroup 

.fw-input-flexgroup-auto 

.fw-input-affix-left 

.fw-input-affix-both 

.fw-icon-plus 

.fw-icon-minus 

.quantity-mod 

.quantmodifier 

 
Crosselling 
Det finns nu möjlighet att lägga till en generell rubrik för crosselling-sektionen. Anges en text 
till språk-id ”CrossellingTitle”, i den egna user-spåkfilen, kommer rubriken att visas. 
Undantaget om det finns en h1- eller h2-rubrik i crossellingtexten, då visas inte den generella 
rubriken.  
 
Nya klasser och id 
.cross-title 

 
Datumkontroll - DatePicker 
Uppdaterat funktionalitet för datumkontrollen DatePicker.  
 
Ändrade regler 
.comboBoxButton 

.datePickerDates … 

 
Dropdowner 
Det är inte längre native dropdowner som visas i mobila enheter, utan Unikums egna 
combobox-kontroll. Påverkar följande sidor och delar: kassasidan, crosselling, filtrering, val av 
språk/land/valuta, registrering, Mina uppgifter, Serviceanmälan, kontakt, produktsidan, beställ 
information och Support/reklamation.  
 
Kassasidan – aktivera kampanj 
Aktiverad kampanjkod felformaterad.  
 
Ändrade regler 
.appliedCode 

.appliedCode .value 

 
Listvisning 
Om produkt har lång benämning blev hela listan bredare och kunde lägga sig över 
crossellingen.  
 
Ändrade regler 
.list-view .table .cell.D22302 
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Mitt konto – Order- och fakturaöversikt 
Det finns nu möjlighet att se fler än 500 rader i både order- och fakturaöversikten. Finns det 
fler än 500 rader visas knappen ”Hämta fler”.  
 
Ändrade regler 
.overview-wrapper .overviewSelect … 

.invoiceOverview .overviewSelect … 

 
NoScript-varning 
Korrigerat text och lagt till styling på javascript-varningen.  
Ändrade regler 
.javascriptWarning … 

 
Skyltbild 
Ändrat positionering av skyltbild för att lättare kunna handskas med bilder av olika storlekar.  
 
Ändrade regler 
.window-view .image-inner 

.window-view .attribute-image 

.extended-view .image-wrapper 

 
Skyltning 
Problem med bildvisning i listvisning. Bilderna kunde bli så små att de inte visades alls.  
 
Ändrade regler 
.table .row .image 

.table .ArtImg .image 

 
I mobil bredd visas nu listvisning och utökad listvisning som de gör på fullstor skärm. Inget 
försök till omvandling till fönstervisning görs.  
 
Ändrade regler 
.list-view 

.list-view .table … 

 
Snabborder 
Bilder i snabborder kunde bli mikroskopiska.  
Ändrade regler 
.expressOrderView .express-form .artimg 
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4.13Asp03 – Bilder 
Globalt 
Rensat standardbilder som inte används och ersatt en del med fontikoner.  
 
Följande bilder är borttagna: 
arrow_left.png 

arrow_right.png 

arrow_right_option.png 

arrow_right_option_medium.png 

arrow_right_option_small.png 

arrows_left.png 

arrows_right.png 

calendar.png 

carticon.png 

checkout_bonus.png 

checkout_cart.png 

checkout_complete.png 

checkout_delpay.png 

checkout_extra.png 

checkout_info.png 

checkout_notcomplete.png 

construction-hat.png 

down.png 

fancy_loading.png 

fancy_nav_left.png 

fancy_nav_right.png 

fav.png 

filter-search.pn, 

flag_m_da.png 

flag_m_de.png 

flag_m_en.png 

flag_m_es.png 

flag_m_fi.png 

flag_m_fr.png 

flag_m_it.png 

flag_m_no.png 

flag_m_sv.png 

handelsbankenfaktura.png 

icon_pdf.png 

info.png 

invoice_klarna_dk.png 

invoice_klarna_fi.png 

invoice_klarna_no.png 

invoice_klarna_sv.png 

klarna.png 

lockclosed.png 

lockclosed@2x.png 

lockopen.png 

lockopen@2x.png 

Missing.png 

page-first.png 

page-last.png 

page-next.png 

page-previous.png 

paybybill.png 

ques.png 

radio.png 

radio-checked.png 

removeart.png 

removecamp.png 

scale.png 

search.png 

select-down.png 

select-up.png 

show_extended.png 

show_list.png 

show_window.png 

smallCart.png 
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smallCart@2x.png 

smallmenu.png 

smallmenu@2x.png 

sort_down.png 

sort_up.png 

star_empty.png 

star_filled.png 

star_half.png 

stock_green.png 

stock_orange.png 

stock_red.png 

tabmenu_bottom.png 

tabmenu0_hover_left.png 

tabmenu0_hover_middle.png 

tabmenu0_hover_right.png 

tabmenu0_left.png 

tabmenu0_middle.png 

tabmenu0_right.png 

tabmenu1_left.png 

tabmenu1_middle.png 

tabmenu1_right.png 

text.png 

truck.png 

up.png 

update.png 

 

4.13Asp03 – Design A 
Globalt 
Rensat standardbilder som inte används och ersatt en del med fontikoner. 
 
Ändrade regler 
.fw-icon-trackpackage:before 

.fw-icon-warning:before 

.fw-icon-note:before 

.fw-icon-asterisk:before 

.fw-icon-file-pdf:before 

 
Valideringsmeddelande 
Rensat standardbilder som inte används och ersatt en del med fontikoner. 
 
.validation ul … 

.validation-within ul … 

.validationSummary ul … 

 
.validation ul li 

.validation-within ul li 

.validationSummary ul li 

 
Produktsidan 
"Förväntad i lager"-text på egen rad om inte får plats tillsammans med saldot. 
 
Ändrade regler 
.availability .availability > div … 

 
Favoriter 
Lagt till klass på "ta bort knapp" och "köpknapp" i favoritlista. 
 
Nya klasser och id 
.fw-button.fw-button-danger.fw-button-squared 

.fw-button.fw-button-success 
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Lagt till minsta bredd på produktbilder i favoritlista. 
 
Ändrade regler 
.favouriteArtList .cell .image_link img 

 
Meny och Navigeringsträd 
Meny och navigering har fördröjningar när man fäller in och ut noder. 
 
Ändrade regler 
.nav-menu li .fw-drawerContentHide 

.nav-menu li .fw-drawerContentShow … 

.nav-menu li:hover > .loginFlyout … 

.nav-menu .loginFlyout.fw-drawerContentHide 

.nav-menu li > ul 

.nav-menu li:hover > ul 

 

.nav-tree .level1 ul.fw-drawerContentHide 

.nav-tree .level1 ul.fw-drawerContentShow … 

.nav-tree .level1 > ul 

.nav-tree .level1:hover > ul … 

.nav-tree .level1 li a … 

 
Navigeringsträd går ej att fälla ut på liten skärm när ”visa inte vysida” egenskap var ikryssad. 
 
Ändrade regler 
.nav-tree .level1 div.nolink 

.nav-tree .level1 div.nolink .fw-drawerToggle 

.nav-tree .level1.title > div.nolink::after 

.nav-tree .level1 > ul 

.nav-tree .level1 li.title div.nolink 

 
Fönstervisning och Utökad listvisning 
Köpknapp i förhållande till antalsfält. 
 
Ändrade regler 
.productContainer .quantity 

.productContainer .quantity.quantity-mod 

 
Kassasida 
Lagt till minsta bredd på produktbilder i varukorgslista. 
 
Ändrade regler 
.cart-section .cell.ArtImg img 
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4.13Asp03 – Design B 
Globalt 
Utökat bredd för breakpoint "sm". Från 320px till 399px. Intervallen för ”sm” är nu 400px – 
768px. 
 
Rensat standardbilder som inte används och ersatt en del med fontikoner. 
 
Ändrade regler 
.fw-icon-trackpackage:before 

.fw-icon-warning:before 

.fw-icon-note:before 

.fw-icon-asterisk:before 

.fw-icon-file-pdf:before 

 
Favoriter 
Lagt till klass på "ta bort knapp" och "köpknapp" i favoritlista. 
 
Nya klasser och id 
.fw-button.fw-button-danger.fw-button-squared 

.fw-button.fw-button-success 

 
Lagt till minsta bredd på produktbilder i favoritlista. 
 
Ändrade regler 
.favouriteArtList .cell .image_link img 

 
Kassasida 
Lagt till minsta bredd på produktbilder i varukorgslista. 
 
Ändrade regler 
.cart-table .cell.ArtImg img 

 
Produktsida 
Saldo och förväntas i lager är sammansatt i ett ord. 
 
Ändrade regler 
.product-wrapper .product .product-info .prices > div .expected-delivery 

.product-wrapper .product .product-info .availability > div .expected-delivery 

.product-wrapper .product .product-info .prices > div .expected-delivery.onOrder-icon 

.product-wrapper .product .product-info .availability > div .expected-delivery.onOrder-

icon 

 
Utökat minsta höjd på beskrivningstext. 
 
Ändrade regler 
.description:not(.showall) .fw-truncateWrapper 

 
Förväntas i lager och saldo ligger för nära varandra. 
 
Ändrade regler 
.product-wrapper .product .product-info .prices > div .expected-delivery 

.product-wrapper .product .product-info .prices > div .expected-delivery:not(.onOrder-

icon):before 

.product-wrapper .product .product-info .availability > div .expected-

delivery:not(.onOrder-icon):before 

.product-wrapper .product .product-info .prices > div .expected-delivery:not(.onOrder-

icon):after 

.product-wrapper .product .product-info .availability > div .expected-

delivery:not(.onOrder-icon):after 
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Mina uppgifter 
Felplacering av uppgifter. 
 
Ändrade regler 
.myAccount .form-wrapper .company-wrapper 

.myAccount .form-wrapper .myinfo-wrapper 

.myAccount .form-wrapper .company-wrapper .row 

.myAccount .form-wrapper .myinfo-wrapper .row 

 
.myAccount #UserInfoText 

.myAccount .onset … 

 
Listvisning 
Köpknappen kapas i listvisningen. 
 
Ändrade regler 
.table .cell.quantity.quantity-mod 

.table .cell.quantity.quantity-mod .fw-input-group 
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