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Hej i SWEA-land! 
 
Under maj har vi samlat flera olika punkter! Vi tar varje punkt under egen rubrik. 

Att	  skriva	  korrekt	  om	  SWEA	  och	  Sweor	  
Det är en utmaning för oss som Sweor att främja det svenska språket och vara konsekventa i hur vi benämner vår organisation 
och dess medlemmar. I bilaga 2 (sida 4) inkluderar vi ett utdrag från SWEAs varumärkesmanual (som finns att ladda hem i sin 
helhet från SWEAs InternInfo webbplats; ta kontakt med din avdelningsordförande för inloggningsinformation).  

Världsmöte	  2015	  i	  Scottsdale	  
Den 15-18 oktober är det dags för SWEAs Världsmöte 2015 i Scottsdale, Arizona. SWEA Arizona och SWEA Internationals 
styrelse är i full fart med planering inför ett fantastiskt och givande evenemang. Flera från webbredaktionen kommer att delta i 
VM2015 och vi vill gärna planera möjligheter att träffa webbansvariga och andra intresserade som kommer att närvara. Om du 
ska komma till ”The Valley of the Sun” hör gärna av dig till Vicki (webmaster@swea.org) så snart som möjligt. 
Registreringsavgiften går upp den 16 juni (tidigare 31 maj).  

Under själva världsmötet på lördagen (se vm2015.swea.org) kommer SWEAs redaktionskommitté (som inkluderar 
webbredaktionen) att ha ett informationsbord tillsammans med PR-kommittén. Det blir även information om medlemsregistret 
och sociala medier. Borden ska vara utanför möteslokalerna så att deltagarna kan komma dit innan och efter mötet samt under 
alla pauser. Förutom att flera personer ska vara på plats och svara på frågor ska vi ha ett par laptops så att vi konkret kan visa 
vad som finns på webben och hur den kan användas.  

En	  ny	  överblickssida	  på	  swea.org:	  Medlemsinformation	  	  
Vi har nu en ny sida på swea.org: ”Medlemsinformation”, som ger en överblick över de olika verktyg SWEA använder för att 
kommunicera. Vi hoppas att det kommer att ge en bra introduktion för nya medlemmar och andra intresserade. Se 
swea.org/medlem/erbjudanden/medlemsinformation/. 

Vår	  mörkblåa	  menyrad	  
Vi har gjort en liten ändring i 
vår gemensamma SWEA-
meny, den mörkblåa 
menyraden som ligger längst upp på varje webbsida i hela swea.org-domänen. Under första rubriken når man nu både swea.org 
och Händer i SWEA-land, där vi har artiklar, intervjuer, Forum, och SWEA-Nytt, m.m. 

Reflektioner	  på	  förbättringsprocessen	  hittills	  
Hur går det med din avdelnings webbplats? Har du fått några nya insikter från senaste numren av Webb-Inn? Lena har gjort en 
snabb genomgång baserad på idéerna som har presenterats så här långt. Två observationer som hon har gjort:  

• Innehållet på många avdelningswebbplatser är magert. En bra strategi är att diskutera med avdelningsstyrelsen angående 
idéer för hur ni kan lägga till regelbundna uppdateringar, minst en gång i månaden. T ex så kan man i ett inlägg i 
avdelningens slutna Facebook-grupp lägga upp en länk tillbaka till artikeln på webbplatsen för att dela uppdateringar och styra 
läsarna dit. 

• Många program är gamla. Det är viktigt att tänka på att göra uppdateringar regelbundet och en rekommendation är att det 
finns en lista över kommande och en över genomförda aktiviteter. Detaljerad information i dessa listor kan komma via 
WordPress Events, Facebook, E-vite eller via andra kommunikationsvägar som ni använder. Ett inlägg eller en PDF kan räcka 
bra, bara den är någorlunda korrekt och komplett. 

Vill du titta på exempel på några avdelningswebbplatser där både layout och informationsflödet verkar fungera bra kan Lena 
föreslå Costa Blanca, Holland, London, Los Angeles, Marbella, München, Paris, Philadelphia, Riveran, och Örestad. 

Förbättringsprocessen	  fortsätter	  
Vi har flera andra områden som vi vill ta upp närmaste tiden. Vi håller på med att bearbeta instruktioner och sammanfatta teknik. 
Vi tar gärna emot era erfarenheter och tips som en del av det vi sätter ihop. Bland områden som vi ska ta upp i närmaste 
framtiden är annonser, kategorier, footers, events, Color Cards och roller. Det är spännande med så många möjligheter för hur 
vi kan utveckla våra webbplatser och göra dem levande. Vi ser fram emot era idéer under diskussioner i vår Google-grupp. 
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Uppdaterat	  råd	  om	  bilder	  för	  en-‐kolumns	  widgets	  
Under veckan uppdaterade vi rådet om bildstorlek för en ”featured image” som tillhör ett inlägg 
som blir en Last Post Widget. Vi hade skrivit att bilden borde vara 120px hög, men det visar sig 
att WordPress klagar om höjden är mindre än 200px. Detta beror på att en mindre bild 
fungerar dåligt om inlägget ska tas med på Facebook eller andra sociala medier. Vi har 
uppdaterat rådet så att minsta storleken för ”featured image” för en en-kolumns widget är 
200px hög och 445px bred. Vi har uppdaterat instruktionen (som du kan nå på sidan 
webbansvariga.swea.org/manualer-forbattringar-2015/). 

En annan fråga som kommer upp ofta är hur man ska få bilden för en en-kolumns widget så att 
hela ansiktet syns i stället för att det är avhugget. I bilaga 1 har vi inkluderat Lenas tips för hur 
hon använder Paint på en PC för att se till att hela ansiktet syns i widgeten. Det finns många 
andra sätt att åstadkomma samma resultat  — på Mac använder Vicki en kombination av 
PowerPoint och Preview för att åstadkomma ungefär samma resultat. Det kan vara intressant 
att jämföra olika tekniker via Google-gruppen.  

Bildernas	  storlek	  
Har du märkt att det ibland tar lå-å-å-å-ång tid att ladda en webbsida med bilder? Oftast beror detta på att bildfilen är för stor och 
därför kräver mycket tid för att laddas upp. Bildfilens storlek beror på både bildens dimensioner (bredden och höjden i pixlar) och 
dess upplösning. (OBS: Upplösning beskrivs med ppi, ”pixels per inch”, inte dpi, ”dots per inch”, eftersom den senare har med 
utskrifter att göra. Ju lägre siffran, desto mindre blir bildens storlek.)  

• Upplösning: För en bild på en webbsida är 72 ppi den 
optimala upplösningen. Bilderna på våra webbplatser ska 
aldrig ha en upplösning högre än 150 ppi. 

• Dimensioner: För SWEAs WordPress-sidor är 1024 
pixlar den störste dimensionen som borde användas. I 
många sammanhang räcker det med mindre dimensioner  

• Filstorlek: Storleken på filen beskrivs i kilobytes (KB) och 
megabytes (MB). Bildfilens storlek bör vara mindre än 
100KB.  

När bilden har kommit in i bildbiblioteket och har infogats på 
en sida eller i ett inlägg kan du använda redigeringsläget att förminska bilden till den storlek du önskar, inklusive en föranpassad 
storlek (”Custom Size”, se exempel till höger). 

Förutom tyngden och dimensionerna påverkas filens storlek och utseende av att bli beskuren (”cropped”) så att ointressanta 
delar av bilden är borta innan den laddas upp. Vi kan diskutera olika verktyg på Google-gruppen. 

Information	  om	  nya	  admins	  /	  webbansvariga	  
Det är oerhört viktigt att alla avdelningar och kommittéer håller oss i webbredaktionen informerade om vem ni har som 
webbansvariga. Bästa sättet att informera om ändringar är att skicka en epost till webbredaktör (webmaster@swea.org). Det är 
Lena som hjälper nya webbansvariga att komma igång. Tänk på att vi försöker begränsa antalet personer som har admin-
rättigheter på varje underwebbplats, så det är även viktigt att informera om när tidigare admins ska sluta. Det är SWEAs network 
admin (Vicki som webbredaktör / teknik) som ska lägga till nya admins. 

Tack för denna gång! Lycka till med alla förbättringar! 

Webbredaktionen 

FÖR STÖD FRÅN SWEAs WEBBREDAKTION: 
SWEA Internationals webbredaktörer 
Webbredaktör / Teknik: Vicki Almstrum (Austin)  
Webbredaktör / Information: Cecilia Wettstam (Malmö)  
webmaster@swea.org  

 Bildansvarig 
Sanna Wilkinson (Los Angeles) 
webpictureed@swea.org  

Webbjournalister 
Mi Karlsson Bergkvist (Beijing); Ninna Burgman (Göteborg); Ylva 
Gullaksen (Minnesota) 
webjournalist@swea.org  

 
IT-experter 
Cecilia Berghammer (Luxemburg); Annica Ljung-Göbel 
(Köln/Bonn) 
webIT@swea.org  

Ansvarig för bannerannonser och anslagstavlan 
Nathalie Saathoff (Milano) 
webbannerads@swea.org  

Lokalavdelningsstöd  
Lena Nilsson (Rivieran) 
weblocalsupport@swea.org  

Sammankallande för Sociala Medier gruppen 
Fia Burdon (Toronto) 
websocialmedia@swea.org  

 
Styrelselänk 
Annette Åsberg (Orange County) 
vicepresident@swea.org  

Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: 
groups.google.com/group/swea-lokalwebbansvariga  

SWEA Webbredaktions webbplats: 
webbredaktionen.swea.org 
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Bilaga	  1:	  Att	  fixa	  bilder	  med	  avhuggna	  ansikten	  	  

Ibland	  är	  det	  svårt	  att	  få	  en	  en-‐
kolumn	  ”last	  post”	  widget	  att	  
visa	  hela	  anisktet	  av	  tillhörande	  
”Featured	  Image”.	  En	  lösning	  på	  
PC	  är	  följande.	  

	  

1. Välj	  Paint	  och	  stâlla	  in	  
storleken	  som	  445	  x	  200	  
pixel.	  

	  

2. Kopiera	  in	  bilden	  och	  placera	  i	  
mitten.	  Spara	  nya	  bilden	  och	  
ladda	  upp	  under	  WordPress	  
som	  ”Featured	  Image”	  för	  ditt	  
inlägg.	  

	  

Och	  resultat	  blir	  så	  här!	  
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Bilaga	  2:	  Urdrag	  från	  SWEA	  Internationals	  varumärkesmanual	  	  

 


