BILDHANTERING FÖR HEMSIDOR.
Normalt tänker de flesta att bilder skall vara så högupplösta som möjligt, så många megapixlar som möjligt.
Dagens digitalkameror och mobiltelefoner har idag en mycket hög upplösning vilket också gör att storleken på
filerna lätt hanar på 5-10 Megabyte (Mb). Just detta är mycket önskvärt om man skall skriva ut bilderna men på
hemsidor är förhållandet helt annorlunda.

HASTIGHET
Hemsidor är avsedda att visas på bildskärmar, surfplattor eller t.ex. mobiltelefoner. Hemsidan finns på en
server och skall alltså skickas från servern till datorn/plattan/telefonen. Då uppstår första problemet,
hastigheten. All uppkoppling har ju begränsningar i form av antalet bitar(bit) per sekund. En vanlig ADSLuppkoppling ligger idag på allt från 2-24 Mbit/sek, en fiberuppkoppling på oftast mer än 100 Mbit/sek medan
en mobiltelefon ofta har mycket lägre hastighet.
Om man då har en hemsida med fina högupplösta bilder så blir effekten att det tar längre tid att hämta sidan
eftersom bildstorleken är så stor.

BILDSKÄRMSUPPLÖSNING
Nästa problem är att bildskärmar inte kan visa högupplösta bilder. Normalt arbetar en bildskärm med 72
bildpunkter per tum (72 pixlar/tum eller också 72 DPI – Dot Per Inch)
Äldre bildskärmar har en upplösning på 1280x800 pixlar eller lägre. En skärm med HD ligger på 1920x1080
pixlar. Detta styr hur hemsidor skall göras och en vanlig bredd på hemsidan är 1024 pixlar. Detta för att sidan
skall kunna visas på äldre skärma utan att man behöver rulla (scrolla) bilden i sidled. Rotary’s sidor är gjorda
med denna bredd.
Alltså, bredden på sidan är 1024 punkter och lägger man då ut en bild på sidan som är 3500 punkter i bredd så
blir alltså sidan 3,5 gånger bredare än skärmen. Man skulle alltså behöva rulla bilden i sidled 3,5 gånger för att
se hela bilden.
Av detta skäl så har moderna hemsidor en inbygg skalning, dvs att innan sidan skickas till datorn så skalas den
ner till den storlek konstruktören har tilldelat på hemsidan. Men märk väl, bildens storlek är fortfarande
densamma men visningen är ”hoptryckt” och blir därför som konstruktören tänkt sig. Men skalning av bilder tar
datorkraft och gör hemsidan långsammare.

BILDFORMAT
Grundregeln är att bilder ska vara sparade i det format som möjliggör minst filstorlek i relation till bildkvalitet.
De flesta känner till formaten GIF, JPG och PNG som något man stöter på på webben. Dessa format har sina
styrkor och svagheter, extremt kortfattat:




GIF stödjer animationer och transparens, men endast 256 färger. Effektivt just för animationer och
ibland enkla illustrationer, som logotyper.
JPG är ett format för fotografier eftersom formatet stödjer miljontals färger
PNG har två varianter, ett på 8 bitar och ett på 24 bitar. Den på 8 bitar har likheter med GIF då man
kan ha maximalt 256 färger. Vid 24 bitar får man även transparens samt att den då stödjer miljontals
färger.

Av detta kan man dra tre slutsatser:
1.
2.
3.

Bilder bör vara i den upplösning som de skall visas
Bilder bör sparas i den punktstorlek som den skall visas i
Bilder ska sparas i lämpligt format
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BILDBEHANDLING
Med dessa slutsatser finner man att man inte skall ta en bild med sin kamera/telefon och direkt skicka upp den
till hemsidan. Man bör alltså behandla bilden och anpassa den för webben. Lämplig kan också vara att beskära
bilden samtidigt.
För behandling av bilder finns massor av program, t.ex. Photoshop för de mest proffsiga till Paint för enklare
arbeten. Paint ingår som standard i Windows men det finns massor av gratisprogam att hämta från nätet.
I dessa program finns alltid en funktion som heter Ändra storlek. Välj där att ändra storlek i punkter(pixels) och
sätt den bredd som önskas (enligt nedan) Höjden på bilden ändras automatiskt så att bilden behåller
proportionerna. Använd också funktionen Beskär (crop) för att på så sätt ta bort ointressanta delar av bilden.
I många av dessa program finns spara-funktionen Save for Web. Då skall man använda denna då bilden
komprimeras och får mindre filstorlek men ändå samma punktstorlek.

BILDER PÅ ROTARY’S HEMSIDOR
Våra sidor skala bilderna till rätt storlek men skalning kan distordera bilden eller ha begränsning hur mycket
den klara av. För att kunna följa slutsats 1 och 2 följer här en beskrivning på hur bildernas format bör vara för
att ge bästa kvalité och prestanda.

FÖRSTA-SIDESBILDEN

Bilden skall alltså göra endera i 700 punkterbredd om den skall gå in i övertäckningsboxen eller 477 punkter om
den skall gå exakt fram till boxen.
Observera också att boxen är svagt transparant vilket gör att bilden under denna kommer att synas svagt.

BILDER PÅ PERSONER
Bästa resultat får man med denna storlek:
400x520 punkter
Bilden visas även på hemsidan under
Funktionärer med då skalar systemet
ner den till 200x260 punkter
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BILDER I ARTIKLAR OCH PROJEKT
Även dessa har samma utrymme på hemsida som första-sidesbilden, dvs 700 punkter.
Därför bör man se till att dessa bilder inte överstiger denna storlek
Tänk på att om man i samband med inläggning av bilden på artikeln/projektet drar ner storleken så minskar
fortfarande inte bildens storlek i megabyte.

LAGSTIFTNING VAD GÄL LER BILDER
Man måste i samband med hemsidor och bilder-texter tänka på den lagstiftning vi har.
I detta sammanhang skall man tänka på två saker:
Upphovsrättslagen
Utgångspunkten i lagen om upphovsrätt är att den som framställt en bild också har full förfoganderätt till
bilden så länge inget annat har avtalats.
Man får alltså enligt denna lag inte ”ta” någon bild från någon hemsida eller tidning och sedan lägga ut den på
hemsidan.
PersonUppgiftsLagen, PUL
När vi tar bilder eller filmer på personer räknas detta som en ”behandling av personuppgifter”.
Hur vi får använda sådana bilder i verksamheten regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL.
Syftet med lagen är att skydda enskilda individers personliga integritet. Bilder som gör att individer kan
identifieras omfattas av lagens bestämmelser. Man måste alltså ha personens samtycke.
Bilder som visar personer på avstånd eller liknande omfattas normalt inte.
Det krävs samtycke för att få publicera bilder som föreställer barn och unga (under 16 år) på en webbplats.
Samma gäller för webbpublicering av bilder på anställda och bilder av vuxna där sammanhanget inte är helt
neutralt, till exempel för att bilden avslöjar något om personens hälsa eller sociala situation.
Det krävs inte samtycke för bilder som föreställer vuxna i ett neutralt sammanhang, där bilden inte kan
upplevas som kränkande.
Mer information om PuL finns på www.datainspektionen.se
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