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Hej i SWEA-land! 
 
En intressant sommar har det varit, eller hur? Vädret i Sverige har varit både en besvikelse (tidigare under 
sommaren) och underbar (senare under sommaren). Och alla SWEA evenemang, oavsett vädret, verkar ha varit 
mycket lyckade! Vi håller på med att sätta upp rapporter på SWEA Internationals olika webbplatser och hoppas att 
alla avdelningar passar på sätta upp några bilder och lite reportage. Det är speciellt bra att tänka på deadlines för 
SWEA-Nytt så att just din avdelnings artiklar kan komma upp bland alla Axplock som Margaretta och Ginga hittar 
och tar med. Deadline för SWEA-Nytt syns under en flik på Händer i SWEA-land eller direkt via URL 
http://swealand.swea.org/sweanytt/. 

Bilder	  att	  använda	  utan	  kostnad	  
Det är oerhört viktigt att alla tänker på vilka bilder vi använder på våra webbsidor. Det är väldigt lätt att göra misstag 
genom att använda bilder som är skyddade. Så här skrev SWEAs ordförande, Margaret, i sitt augusti månadsbrev: 
 

Swea.org med alla dess underliggande sidor utgör vår viktigaste informationskanal. Detta fungerar 
med hjälp av alla de frivilliga insatser som görs av våra webbredaktörer runt om i världen. Det är ett 
helt ovärderligt arbete ni gör! Tack! Vi använder gärna bilder för att göra webbsidorna mer 
iögonfallande och det är bra. Mindre bra blir det när vi använder bilder som är skyddade, d.v.s. bilder 
som vi inte har tillstånd att använda. Med dagens avancerade teknik finns det sökmotorer som plöjer 
igenom internet med jämna mellanrum och företag som bevakar fotografernas rättigheter hittar då 
bilder som publicerats utan tillstånd. De skickar då en faktura till, i vårt fall, SWEA International och vi 
måste betala en straffavgift. Det är en onödig utgift och jag ber alla att noga kontrollera vilka bilder ni 
använder på webbsidorna. Det finns bilder som kan användas utan kostnad och webbredaktionen 
kommer att informera om detta. Det säkraste och kanske också det trevligaste sättet är naturligtvis att 
använda bilder som vi själva tagit. 
 

Webbredaktionen håller på med att skriva ihop manualer om bilder, som vi hoppas kan vara till hjälp. Tänk på att 
noggrant dokumentera i era mediabibliotek på WordPress varifrån ni får bilder (URL, tillstånd, fotografen om det 
krävs, motif). Två tjänster där ni kan hitta bra bilder är search.creativecommons.org/ och imagebank.sweden.se/.  

Inlägg	  eller	  sida?	  	  
När det är dags att lägga upp ny information får du välja om det ska bli ett inlägg eller en sida. Några enkla reglar 
som hjälper med valet: 

(1) Ska informationen synas via en widget på framsidan? (Då ska det vara ett inlägg.)  
(2) Är informationen anknuten till ett datum? (Då ska det vara ett inlägg.) 
(3) Ska det vara en webbadress som inte beror på tid? (Då ska det vara en sida.) 

Har du andra regler som hjälper dig bestämma emellan inlägg och sidor? Skriv gärna 
dina idéer som ett meddelande till vår google-grupp! 

Tänk	  på	  datum!	  
För både inlägg och sidor är det viktigt att se till att publiceringsdatumet blir rätt. Att 
återvinna ett inlägg eller en sida är bra, men kan skapa problem. Till exempel om en 
webbredaktör förvandlar ett inlägg med aktiviteter för 2014 till aktiviteter för 2015 måste 
hon se till att uppdatera publiceringsdatumet så aktiviteter för 2015 inte har webbadress 
avdelning.swea.org/2014/aktiviteter/. Att fixa datumet är enkelt – bara uppdatera  
 
Datum på alla inlägg med samma kategori utgör vilket inlägg syns i en Last Post widget. WordPress automatiskt 
visar det med senaste datumet – så det är absolut viktigt. 
 
Ett till sammanhang där datumen på inlägg spelar roll är ordningen av sliders på en webbplats. Det är alltid den 
senaste slidern som syns först, så om webbredaktören vill se till att en viss slider ska alltid vara först kan hon 
uppdatera detta inläggs datum varje gång så det är alltid det senaste. 
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Lenas	  observationer	  om	  lokala	  webbplatserna	  
Bilagan som börjar på sida 3 innehåller Lenas råd och tips efter att ha gått igenom alla lokala webbplatser förra 
veckan. Det är många detaljer att tänka på! Visst är de flesta webbplatser riktigt bra, men det är några punkter vi 
måste alla tänka på. Hon ger råd om: 

• Widgets som inte är uppdaterade och aktuella 
• Såkallade ”trasiga” rader  
• Ojämna widgets  
• Avhuggna bilder i Last Post widgets och hur att fixa 
• Events och användning av kalender widget 
• Sliders på startsidan 

VM2015:	  Vem	  kommer	  dit?	  
Kommer du till Arizona och SWEAs Världsmöte under oktober? Om svaret är ”ja” vill vi från webbredaktionen gärna 
få tillfälle att sitta med dig och diskutera webbarbetet! Vicki, Cecilia W., Sanna, och Lena har planerat närvara och 
ska föreslå tider när alla kan träffas. Meddela Lena (weblocalsupport@swea.org) om du kommer att vara i 
Scottsdale så vi kan planera med dig. 
 
Under dagen på lördag (innan själva världsmötet och under pauserna) ska representanter från 
redaktionskommittén (som inkluderar webbredaktionen) och PR-kommittén vara tillgängliga vid informationsbordet. 
Det blir en möjlighet för alla deltagare att ställa frågor och få ytterligare information. 
 
 

Tack för denna gång! Lycka till i jobbet mot vidare framsteg! 

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); Emilia 
Radow Ingvarson (Zurich) 
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  

Avdelningsstöd  
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	  till	  Webb-‐Inn,	  september	  2015	  

Anteckningar	  från	  Lena	  (weblocalsupport@swea.org)	  

Hej	  alla	  webbredaktörer	  ute	  i	  SWEA-‐land!	  Nu	  är	  det	  dags	  att	  börja	  uppdatera	  webbplatserna	  med	  nya	  
trevliga	  och	  intressanta	  aktiviteter	  inför	  hösten!	  Jag	  har	  tittat	  igenom	  alla	  webbplatserna	  och	  ser	  att	  på	  
det	  stora	  hela	  så	  ser	  det	  mycket	  bra	  ut,	  men	  på	  vissa	  håll	  finns	  det	  lite	  missar	  som	  behöver	  åtgärdats.	  
Här	  kommer	  mina	  observationer.	  
	  
• Kolla	  att	  alla	  widgets	  är	  uppdaterade	  och	  aktuella.	  

o Ta	  bort	  Inlägg/Posts	  som	  ej	  längre	  är	  aktuella.	  
o Ändra	  t	  ex	  Vårens	  program	  till	  Höstens	  program.	  

	  
• Undvik	  sk	  ”trasiga”	  rader	  	  

o En	  trasig	  rad	  antigen	  saknar	  en	  widget	  eller	  har	  för	  många	  widgets.	  
	  
Bild	  1:	  En	  trasig	  rad	  

	  

	  

o Om	  ni	  ej	  har	  något	  nytt	  att	  lägga	  upp	  så	  kan	  ni	  lägga	  upp	  en	  Ads	  Place	  av	  någon	  av	  de	  interna	  
SWEA	  annonserna.	  
	  

Bild	  2a,	  2b,	  2c:	  Tre	  ikoner	  som	  borde	  finnas	  in	  varje	  webbredaktörs	  ”verktygslåda”	  
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Bild	  3:	  Widgetrad	  med	  en	  Ads	  Place	  som	  inkluderar	  SWEA	  blomman	  

	  

• Fixa	  ojämna	  widgets	  (för	  höga)	  	  
o Widgeten	  i	  Bild	  4	  kan	  fixas	  genom	  att	  lägga	  en	  summering	  av	  inlägget	  i	  Excerpt	  rutan	  (Bild	  5).	  
o Utan	  en	  ifylld	  Excerpt	  ruta,	  plockar	  upp	  WordPress	  för	  mycket	  av	  artikeln.	  

Bild	  4:	  En	  två-‐kolumns	  widget	  som	  är	  för	  hög	  

	  

Bild	  5:	  I	  admin-‐panel	  när	  man	  redigerar	  ett	  inlägg	  fyller	  man	  i	  Excerpt	  rutan.	  

	  

Bild	  6:	  Samma	  två-‐kolumns	  widget	  som	  i	  Bild	  4,	  fast	  nu	  med	  Excerpt	  fältet	  ifylld.	  
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o Ojämna	  Widgets	  kan	  även	  bero	  på	  att	  titeln	  är	  för	  lång!	  Normalt	  ska	  titeln	  vara	  2	  rader	  lång	  
när	  den	  ligger	  i	  en	  Last	  Post	  widget.	  Detta	  gäller	  även	  när	  titeln	  är	  kort.	  Se	  mitt	  eget	  exempel	  i	  
Bild	  7	  och	  Bild	  8.	  

Bild	  7:	  Exempel	  av	  en	  Last	  Post	  widget	  där	  titeln	  är	  för	  lång	  

 
	  
Bild	  8:	  Samma	  tre	  widgets	  med	  titeln	  som	  var	  för	  lång	  nedkortade	  

 
	  

• Bilderna	  i	  Last	  Post	  widget	  ska	  inte	  vara	  avhuggna.	  

o Här	  är	  några	  exempel	  som	  inte	  ser	  bra	  ut.	  

Bilder	  9a,	  9b,	  9c:	  Exempel	  på	  avhuggna	  bilder	  i	  Last	  Post	  widgets	  
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o Förslag	  1:	  Som	  vi	  skrev	  i	  senaste	  Webb-‐Inn	  (maj	  2015),	  om	  ett	  inlägg	  ska	  komma	  med	  i	  en	  
en-‐kolumns	  Last	  Post	  widget	  ska	  storleken	  för	  ”featured	  image”	  vara	  minst	  200px	  hög	  (och,	  
för	  att	  passa	  perfekt,	  445px	  bred).	  Oktobers	  Webb-‐Inn	  diskuterar	  idéer	  för	  hur	  vi	  kan	  
anpassa	  bilder	  och	  vi	  kommer	  att	  även	  ladda	  upp	  några	  färdiga	  bilder	  på	  webbansvarigas	  
webbplats	  (webbansvariga.swea.org/)	  	  

• Bild	  10:	  Exempel	  på	  en	  två-‐kolumns	  widget	  (storlek	  i	  verkligihet	  200px	  X	  445px)	  

	  
• Förslag	  2:	  En	  annan	  lösning	  om	  ni	  vill	  använda	  dessa	  bilder	  är	  att	  	  lägga	  upp	  en	  2-‐kolumns	  

Widget.	  
Bild	  10:	  Exempel	  på	  en	  två-‐kolumns	  widget	  

	  
	  

• Events	  –	  Kalendern	  
o Fjorton	  av	  våra	  lokala	  webbplatser	  har	  en	  Kalender	  widget	  men	  använder	  ej	  Event-‐

funktionen.	  Eftersom	  Kalender	  widgeten	  har	  ingen	  riktig	  mening	  utan	  Events	  kan	  Kalender	  
widgeten	  tas	  bort	  och	  ersättas	  av	  en	  annan	  lämplig	  widget.	  	  

o En	  del	  webbplatser	  använder	  Events	  men	  har	  ingen	  Kalender	  widget.	  Ja,	  det	  är	  upp	  till	  var	  
och	  en	  att	  ha	  den	  naturligtvis.	  

• Sliders	  på	  startsidan	  
o Tolv	  av	  våra	  lokala	  webbplatser	  har	  inga	  sliders	  längst	  upp	  på	  Startsidan.	  Jag	  undrar	  om	  det	  är	  

ett	  medvetet	  beslut	  eller	  har	  om	  det	  saknas	  tid	  eller	  kunskap	  hur	  man	  gör.	  Säg	  till	  om	  du	  
behöver	  hjälp	  med	  detta!	  

Ja,	  det	  var	  väl	  de	  observationer	  som	  jag	  har	  sett	  i	  början	  av	  september.	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  varje	  
avdelning	  har	  en	  snygg	  och	  proffsig	  startsida	  så	  jag	  ber	  att	  ta	  en	  koll	  och	  se	  om	  ni	  har	  missat	  något.	  

Frågor?	  Hör	  ni	  av	  er	  till	  mig,	  Lena	  Nilsson	  på	  weblocalsupport@swea.org	  


