
 

 

Till samtliga lokalavdelningar, April 2010 

Först hoppas vi på webbredaktionen att ni haft en trevlig och glad påsk runt om i världen! 
 
Det här numret av Webb-Inn handlar främst om sammanställningen av era svar på enkäten om de lokala 
webbplatserna och verksamheterna. Vår förhoppning är att dessa slutsatser kommer att gynna vårt arbete 
längre fram och förbättra de existerande webbplatserna. Dessutom ger det oss alla en tydlig bild av nuläget. 
Redogörelsen finns på nedan följande sidor. 
 
Det känns på sin plats att påpeka att vi alla kan dra nytta av enkäten. Vi ser det som mycket positivt att hela 
52% tycker att kommunikationen med oss på webbredaktionen gått ’bra’, och att 28% svarat ’ganska bra.’ 
Självklart hoppas vi att andelen helt nöjda med tiden kommer att öka, så hör gärna av er med åsikter och 
förslag på förbättring. 
 
Vad gäller Google-gruppen, ett viktigt instrument för kommunikationen lokalredaktionerna emellan samt mellan 
er och oss på webbredaktionen, kan vi dra slutsatsen att den definitivt kan vidareutvecklas. Vi hoppas att den 
stora andel som i dagsläget är medlem men inte aktiv snart ska finna sig till rätta, samt att de av er som 
tidigare inte visste att den fanns från och med nu blir delaktiga. Bra kommunikation är ju A och O för en 
fungerande organisation. Adressen till google-gruppen hittar du på KONTAKT sidan av webbredaktionens 
webbplats. För hjälp med google-gruppen, ta kontakt med webbredaktionens IT grupp. 
 
Webbredaktionen har precis fått en ny medarbetare, som är stödperson vad gäller webbannerannonserna. Vi 
hälsar Nathalie Saathoff, som bor i Verona i Italien, hjärtligt välkommen! Du kan läsa om Nathalies (samt 
resten av webbredaktionen) på webbredkationens webbplats under MEDARBETARE. 
 
I majs nummer av Webb-Inn kommer vi att vidare diskutera frågor från enkäten. 
 
Lycka till med ert lokala arbete! 
 
Vänligen,  

Sophie Abrahamsson (SWEA Milano)  
weblocalnews (at) swea.org  

 
 
FÖR STÖD: 
 
Kontaktperson Tankbar Webbredaktionens IT Experter 
Marja Collin (SWEA Singapore) Vicki Almstrum (SWEA Austin) 
weblocalsupport (at) swea.org Jessica Skold (SWEA Atlanta) 
 webIT (at) swea.org 
 
Webbredaktionens Bannerannonsansvarig Webredaktionens Bildansvarig 
Nathalie Saathoff Natasha Banegas (SWEA South Florida) 
webbannerads (at) swea.org webpictureed (at) swea.org 

SWEA Internationals Webbredaktör 
Li Thornton (SWEA Hawaii) 
webmaster (at) swea.org 
 
SWEA Redaktionens webbplats: http://swea.org/webbredaktionen 
Kommunikationsgrupp för lokala webbredaktörer: http://groups.google.com/group/swea-webmasters 
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Rapport om enkäten om lokala webbplatser och verksamhet 
Totalt 67 personer svarade på enkäten som gick ut till alla webbansvariga och AOs i december 2009. Vi 
fick in minst ett svar från 57 av 74 avdelningar.  
 
Vi frågade om lokala webbredaktionen fungerade som ett lag och 13 avdelningar svarade “ja” på den 
frågan. Däremot angav bara en person att webbredaktionen har en epostadress som delas av flera 
personer i funktionen. 42 webbredaktörer svarade att de använder en privat epostadress, medan 23 
använder en epost som är dedikerad till rollen (dvs, skapad för posten som webbredaktör i 
lokalavdelningen). 
 
Det var 50 personer som svarade att deras avdelnings webbplats ligger på Tankbar och ytterligare 4 som 
rapporterade att de håller på med flytt till Tankbar men ännu inte är riktigt färdiga. 5 avdelningar svarade 
att de är kvar på earthlink, dvs inom chapters-swea (totalt 11 avdelningar är kvar på earthlink). Av de 6 
avdelningar som ligger under egen domän svarade alla på enkäten. 
 
Till frågan om vilken/vilka browser/s man använder, var det ungefär lika många som rapporterade att de 
för det mesta använder Internet Explorer som Firefox. 16 webbredaktörer använder Safari åtminstone 
ibland. Chrome används av 6 och Opera av 4 webbredaktörer. De flesta som svarade använder en PC av 
något slag. 20 använder Mac och 4 personer använder Linux eller Unix. 
 
Till frågan om hur stark webbredaktören 
känner sig som webbutvecklare, 
rapporterade 9 personer att de har väldigt 
mycket erfarenhet, 21 att de har mycket 
erfarenhet inom de områden som behövs. 
Bara lite erfarenhet inom de områden som 
behövs rapporteras av 23 webbredaktörer 
och 10 har knappt någon erfarenhet inom de 
områden som behövs. 4 personer valde att 
inte svara på den frågan (se grafiken till 
höger.)  
 
Positiva aspekter med webbplatsen 
 
Detta är en summering av vad de 50 personerna som svarade på frågan om positiva aspekter med 
webbplatsen: 
 
• Webbplatsen är avdelningens ansikte utåt mot världen och dess medlemmar. Det är ett enkelt och 

snabbt sätt att nå ut med budskap, information och program, visa foton från aktiviteter samt webben 
gör det enkelt för eventuella nya medlemmar att ta kontakt. Det fungerar också som kontaktnät till 
personer som precis flyttat eller år på gång med flytt. 

 
• Möjligheten att skaffa annonsörer anses positivt, på samma sätt som möjligheten att kunna göra 

reklam inför andra, primärt potentiella medlemmar men också annonsörer mm, att kunna ge en 
närmare bild av vad SWEA är och står för och varför SWEA borde vara intressant för just dem. 

 
• Det anses enkelt att hitta inom webbplatsen. Liknande layout hos de flesta avdelningar gör att även 

nykomligar lätt kan känna igen sig och hitta. Att webbplatsen är länkad till SWEA International anses 
av en del som ett plus. 

 
• Det anses också som praktiskt att kunna arbeta med webbplatsen därifrån man befinner sig, på 

samma sätt som var medlem kan följa vad som sker då man är bortrest. 
 
Av de avdelningar som valt egen domän anger de anledningen som ”kontroll över utformning, att 
webbplatsen är speciell, individuell och att man tydligt ser vilken sida man är inne på”.  
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Grafiska bilder som visar svaren om webbredaktören, webbplatsen, SWEA 
Internationals webbredaktion och annat. 

 
       Är webbredaktören en del av avdelnings styrelse? 

            

                      Hur ofta uppdateras webbplatsen? 

           
 

Har din avdelning andra on-line tjänster, typ Yahoo! groups, 
Google groups, Facebook eller MySpace?      

 

Vad vet du om Google gruppen 
swea-webmasters? 

 
 
 
 
 

Vilka personer i SWEAs webbredaktion har du haft kontakt med senaste månaderna? 
 

Antal personer i webbredaktionen 
man har haft kontakt med. 

 

Antal som har haft contakt 
med olika funktioner i webbredaktionen 

 
 

 
    Om du har kommunicerat med någon in webbredaktionen,  
                           hur tycker du det fungerade? 

 

 
Om du komminicerade med någon i webbredaktionen, hur 

lång tid det innan du fick svar på frågan? 
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