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The web calendar Evenemax has had the same structure and look since the project
started in 2006. Thus the purpose of this thesis was to try to come up with a web development plan for evenemax.fi, through a web survey. The new plan will give ideas on
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1 Inledning
Ämnet för detta lärdomsprov är webbutveckling och uppdragsgivare är KSF Media/Evenemax. KSF Media är ett medieföretag som ger ut de svenskspråkiga tidningarna Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland. Evenemax är
ett projekt inom företaget KSF Media och ger ut en tvåspråkig händelsekalender på
nätet och i KSF Medias olika tidningar. Evenemax har sitt kontor i Borgå i samma hus
som tidningen Borgåbladet. På uppdrag från Evenemax skall en undersökning utföras
för att komma fram med en webbutvecklingsplan för webbsidan och webbkalendern
evenemax.fi. Utvecklingsplanen skall ge förslag och idéer på hur Evenemax kunde utveckla sin nuvarande webbsida och sitt innehåll samt göra sidan snyggare och mer användarvänlig.
1.1

Problemdiskussion

Huvudproblemet är att evenemax.fi har haft samma uppbyggnad och utseende ända
sedan projektet startade år 2006. Hur skall man bygga upp sidan och få den så attraktiv
och intressant som möjligt? Sidan skulle behöva en ansiktslyftning samt ett fräscht och
nytt utseende. För att kunna utföra detta bör man ta reda på vad konsumenterna, det
vill säga de som använder tjänsten, förväntar sig av sidan och hur de vill att sidan skall
se ut.
Ett delproblem är till exempel att sökfältet inte är tillräckligt användarvänligt. Man frågar sig till exempel hur man kunde göra det lättare för användarna att söka bland evenemangen på webbsidan? Nu måste man fylla i till exempel tidsintervall för att systemet skall hitta det evenemang man söker efter. Ett annat delproblem är att det inte
tydligt framgår hur många evenemang det finns att söka bland på evenemax.fi, besökaren får ingen uppfattning om de flera tusen evenemangen som det finns på sidan.
Webbsidan måste tydligare framhäva innehållet på sidan samt göra det lättare för användaren att hitta det man söker.
Orsaken till att man valt att göra denna undersökning är att det inte tidigare gjorts liknande undersökningar på Evenemax. Man vet att webbsidan kunde vara lättare att använda eftersom det kommit klagomål från besökare. De säger bland annat att det är
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svårt att hitta bland evenemangen på webbsidan. Personalen på Evenemax tycker
också att sidan kunde uppdateras och göras mer modern och därför har man valt att
göra denna undersökning.
1.2

Syfte och avgränsningar

Syftet med lärdomsprovet är att komma fram med en webbutvecklingsplan för evenemax.fi. Utvecklingsplanen skall ge förslag och idéer till hur Evenemax kunde utveckla
sin nuvarande webbsida och därmed göra webbkalendern snyggare och mer användarvänlig.
Lärdomsprovet kommer att avgränsas till Evenemax webbkalender. Den tvåspråkiga
händelsekalendern utkommer också i pappersformat men den delen kommer inte att
behandlas. Nu vill man veta hur man kan förbättra den elektroniska delen av kalendern. Den delen av webbkalendern, den så kallade inmatningsdatabasen, där främst
olika arrangörer som fått eget användarnamn och lösenord kan mata in evenemang i
kalendern kommer heller inte att behandlas. Till inmatningsdatabasen kommer man
inte från evenemax.fi och därför kommer den inte att finnas med i undersökningen.
Inmatningsdatabasen är en sak för sig och om den kunde man göra en skild undersökning. Om någonting väsentligt gällande inmatningsdatabasen kommer upp i undersökningen kommer det att nämnas med tanke på fortsatt undersökning. På webbkalendern
finns en funktion uppe i högra hörnet där det står ”meddela om evenemang”. Den
funktionen kan vem som helst som besöker webbkalendern använda och därför kommer den i sin tur nog att finnas med i undersökningen. Det man matar in där går inte
direkt in i kalendern utan kommer som e-post till kalenderredaktörerna på Evenemax
som sedan matar in informationen. Man behöver inte ha egna användarnamn eller lösenord för att använda den funktionen utan den kan vem som helst använda.
Lärdomsprovet kommer också att avgränsas till att inte gå djupare in på tekniska lösningar för webbsidan. Med det menas till exempel olika dataprogram som man kunde
använda sig av i sin webbdesign. Ifall en innovativ lösning påträffas kommer den nog
att behandlas om den skulle vara väsentlig för Evenemax, annars kommer lärdomsprovet att bara ytligt ta upp det tekniska i webbutveckling. Med det ytliga tekniska menas
här grunderna i hur man gör en webbsida. I kapitel 2.3 nämns det hur evenemax.fi är
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uppbyggt och därför ingår där lite tekniska definitioner och lösningar. Det är dock det
enda tekniska som nämns i arbetet. Webbdesign och webbutveckling är väldigt vida
ämnesområden och gällande olika dataprogram och lösningar kunde man skriva ett helt
skilt lärdomsprov. Idéer och förslag kommer att ges med tanke på webbsidans utseende och användarvänlighet men de tekniska lösningarna samt vilka lösningar som
skulle vara bäst för Evenemax får personalen på Evenemax själva fundera på.
1.3

Metod

För att komma fram till en webbutvecklingsplan för Evenemax och för att ta reda på
hur de kunde förbättra och utveckla sin webbsida måste man lyssna till de som besöker
evenemax.fi.
En undersökning kommer att göras för att ta reda på besökarnas åsikter om evenemax.fi. Undersökningen kommer att göras med en kvantitativ forskningsmetod i form
av enkäter för att nå så många som möjligt. En webbenkät kommer att skapas med
programmet Digium och kommer att läggas ut på evenemax.fi mellan maj och september 2011. Svaren från enkäterna kommer sedan att samlas ihop och rapporter kommer
att skapas. Rapporteringen kommer att ske med Microsoft Excel och programmet
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Undersökningen och teorin kommer
sedan att ligga som grund för den webbutvecklingsplan som kommer att skapas för
evenemax.fi.
1.4

Uppläggning av arbete

Kapitel 1 är en inledning där problemet och syftet behandlas för att läsaren skall få en
uppfattning om vad målet är med arbetet. Avgränsningar gällande arbetet och ämnet
beskrivs också för att skapa en tydlig bild av vad som kommer att behandlas och vad
som lämnas utanför. I inledningen beskrivs också metoden och hur man har tänkt utföra den undersökning som beskrivs senare i kapitel sex. Annat som tas upp i inledningen är lärdomsprovets betydelse för uppdragsgivaren och branschen samt olika definitioner som är väsentliga i arbetet.
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Kapitel 2 beskriver uppdragsgivaren mer noggrant och ger en bättre bild av vad
Evenemax har för funktion inom KSF Media. I kapitlet nämns också hur många anställda Evenemax har samt statistik över unika besökare och trafikkällor på webbplatsen.
Teoridelen i kapitel 3 och 4 har skrivits utgående från olika böcker som behandlar
webben och dess utveckling. Kapitel 3 behandlar webbutveckling och webbdesign och
kapitel 4 går in på användarvänlighet. Författare vars böcker har fungerat som väsentliga källor är till exempel Millhollon Mary, Castrina Jeff, Veen Jeffrey, Korpela Jukka K.
och Sinkkonen Irmeli med flera. Molich Rolf har fungerat som en väsentlig källa i kapitel 4 om användarvänlighet. Internet har också fungerat som en källa till information.
På Internet samlas det senaste inom webbutveckling och webbdesign. Kapitel 3.5
sammanfattar sedan allt det som skrivits i kapitel 3 och kapitel 4.7 sammanfattar det
som skrivits i kapitel 4.
Efter teoridelen presenteras metoddiskussionen i kapitel 5. Här beskrivs forskningsmetoden som valts för undersökningen samt urval och urvalsmetod. Kapitlet beskriver
också frågeformuläret mer ingående samt hur man har valt att genomföra undersökningen.
I kapitel 6 redovisas det sedan för det resultat som man kommit fram till i undersökningen. Kapitlet visar konkret och tydligt resultatet av undersökningen genom olika
tabeller och diagram. Microsoft Excel och programmet SPSS har använts för att samla
ihop material och skapa tabeller.
Slutligen avrundas allting till en diskussion i kapitel 7 där skribenten funderar över teorin och undersökningen och presenterar sina slutliga resultat och webbutvecklingsplanen i sin helhet. I kapitlet diskuterar man de resultat man fått i undersökningen och
funderar över hur teorin kan bidra till att förverkliga de krav på förbättring som resultaten visar. Kapitel 7 behandlar också validiteten och reliabiliteten i arbetet.
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I avslutningen i kapitel 8 beskriver skribenten de mest väsentliga utvecklingsalternativen för Evenemax samt ger idéer för fortsatt forskning. I kapitlet tas också upp problem man haft i arbetet.
1.5

Betydelse för Evenemax och branschen

Resultaten och deras betydelse är viktiga för uppdragsgivaren i och med att det länge
redan pratats om en utveckling av evenemax.fi. Resultaten kommer att bygga på teori
samt på en undersökning där man tar reda på besökarnas åsikter om evenemax.fi.
Evenemax vill ha förslag på hur de kunde bygga upp och uppdatera sin webbsida.
Ur branschens synvinkel är resultaten viktiga i och med att det finns en hel del evenemangskalendrar på webben. Det är viktigt att man har en snygg och enkel webbsida
som användaren känner att är lätt att använda och som de gärna besöker igen för att
kunna konkurrera med övriga inom samma bransch.
1.6

Definitioner

Webbdesign betyder att man på ett framgångsrikt sätt blandar text och grafik för att
skapa tilltalande och ändamålsenliga webbsidor och webbplatser. Webbdesign är en
kreativ sysselsättning vars grunder kan delas in i följande punkter: webbsidans dimensioner, sidlayout, färg, navigeringsverktyg och hyperlänkar, standardkomponenter som
påverkar trovärdigheten, text och grafik. (Millhollon, Castrina & Lothamer 2006, 104,
110.)
För att webbsidan skall kunna ge de resultat som besökarna vill ha är användarvänligheten helt avgörande. Med användarvänlig syftar man på en webbdesign som är inbjudande, konsekvent, lätt att förstå samt enkel att följa. Besökarna skall snabbt kunna
hitta fram till den information de söker efter och kunna ge feedback. Idag är det väldigt
viktigt att ha en användarvänlig webbsida eftersom det inverkar på positionen man har
i sökmotorn Google. Om man tappar sina besökare redan på första sidan tappar man
snart också i position på grund av negativ feedback. En webbsida som är användarvänlig tar inte bara emot besökarna utan gör dem till läsare eller kunder. (Indell webbyrå
2010.)
5

I teoridelen kommer begreppen användare och besökare att användas parallellt, det vill
säga de används båda för att beskriva samma sak. Då skribenten skriver om användarna på en webbsida syftar hon på de som besöker webbplatsen.
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2

Evenemax

Uppdragsgivare för lärdomsprovet är KSF Media/Evenemax. KSF Media är ett medieföretag som ger ut de svenskspråkiga tidningarna Hufvudstadsbladet, Borgåbladet,
Östra Nyland och Västra Nyland. Verkställande direktör för KSF Media är Henric Johansson. Evenemax är en tvåspråkig händelsekalender som syns på nätet på evenemax.fi och i de ovan nämnda tidningarna. Geografiskt täcker kalendern hela den
svensk- och tvåspråkiga kusten. Evenemax innehåller information om allt från lopptorg och sagotimmar till teatrar och större festivaler. Förutom att evenemangen visas i
webbkalendern finns det kalendermoduler på ett flertal andra webbsidor, bland annat
på dagstidningarnas hemsidor. (Stjernvall-Malmberg, C. 7.3.2011.)
Evenemax är ett projekt inom medieföretaget KSF Media och har sitt kontor i Borgå.
Evenemax kalendertjänst är gratis och projektet är därmed icke vinstdrivande. Förutom den tvåspråkiga händelsekalendern har Evenemax också en grafisk verkstad som
erbjuder föreningar och mindre organisationer grafisk hjälp med till exempel annonser
och programblad. (Stjernvall-Malmberg, C. 7.3.2011.)

Figur 1. Evenemax första sida på www.evenemax.fi (Evenemax 2011)
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Evenemax startade år 2006 som ett litet projekt som skulle pågå i högst tre år. Till en
början bestod Evenemax endast av den grafiska verkstaden som erbjöd grafisk hjälp åt
mindre föreningar. Meningen med den grafiska verkstaden var att hjälpa mindre föreningar med en mindre budget att få synlighet till ett väldigt förmånligt pris. Evenemax
beslöt sig senare för att också skapa en tvåspråkig händelsekalender på nätet och i tidningen där man kunde meddela om föreningarnas olika evenemang och ge dem ännu
mer synlighet. Idag har Evenemax vuxit till en händelsekalender med över 2000 evenemang och cirka 9000 besökare som mest. Projektet har blivit så populärt att man valt
att fortsätta utveckla det. (Stjernvall-Malmberg, C. 7.3.2011.)
Idag har Evenemax en personal på fyra personer. Projektchef Jan-Erik Andelin, projektledare Camilla Stjernvall-Malmberg, grafisk designer och kalenderredaktör Pernilla
Karlsson, kalenderredaktör och projektassistent Catharina Salonen samt inhoppare och
säsongarbetare. En kalenderredaktör jobbar med att redigera kalendern och mata in
evenemang. Evenemangen kommer in till Evenemax genom funktionen ”meddela om
evenemang” på webbsidan eller genom e-post till adressen info@evenemax.fi. De evenemang som sedan matas in i inmatningsdatabasen syns automatiskt på webben och
kommer med i tidningarnas kalenderexporter. Kalenderredaktören redigerar sedan
denna export som kommer för varje tidning och gör den färdig för print. (StjernvallMalmberg, C. 7.3.2011.)
2.1

Statistik över besökare på evenemax.fi

På ett år från 2009 till 2010 har Evenemax haft en ökning på 78 % på sina unika besökare (figur 2). Med unika besökare syftar man på antalet enskilda (endast räknade en
gång) besökare på webbplatsen under en viss angiven tidsperiod. Man avgör en unik
besökare med hjälp av cookies. Cookies är ett sätt att identifiera sig med, det är ett litet
textdokument som kommer in i datorn då man besöker olika webbplatser och som
identifierar datorn. Cookies fungerar som en informationskälla som visar vilka sidor
man besökt. (Google Analytics 2011; Webgate 2010.)
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Figur 2. Statistik över unika besökare på www.evenemax.fi mellan april 2009 och oktober 2010 (Andelin, J-E. 4.3.2011)

I juli 2009 var det unika besökarantalet 5 530 och i juli 2010 var det 8 460, på julen
2009 var besökarantalet 2 340 och på julen 2010 var det 4 210. I augusti 2010 nådde
besökarantalet sin höjdpunkt på 8 700 besökare. (Figur 2.)

Figur 3. Statistik över den regionala spridningen bland unika besökare på
www.evenemax.fi (Andelin, J-E. 4.3.2011)

Besökarna kan man indela regionalt på följande sätt: från Helsingfors 46 % och från
övriga ställen som Vanda, Tammerfors, Raseborg och Borgå 5 % var (figur 3). Besökare från Tammerfors ökar hela tiden, mycket på grund av att tidningen Aamulehti
länkar till evenemax.fi.
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Figur 4. Statistik över de mest besökta evenemangen de senaste 12 månaderna (Andelin, J-E. 4.3.2011)

Inom de senaste 12 månaderna har de mest besökta evenemangen varit följande:
Tirmo Blues i Borgå, Ekenäs julmarknad, Lovisa Historiska Hus, Borgå julmarknad,
Ihmisen asussa i Hangö (figur 4).

Figur 5. Statistik över de trafikkällor genom vilka besökarna kommer till
www.evenemax.fi (Andelin J-E. 4.3.2011)

Som man kan urskilja i figur 5 är den mest väsentliga trafikkällan Google, därifrån 61
% av all trafik kommer. Övriga trafikkällor är Borgå stad, Raseborgs stad, direkt trafik
och KSF-tidningar. Evenemax syns med andra ord högt på Google. Små och medelstora evenemang utan egen stark webbsida hittas bäst via Evenemax. (Andelin, J-E.
4.3.2011.)
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2.2

Kunder, besökare och användare

Evenemax kunder är egentligen bara de som använder grafiska verkstaden och betalar
en årsavgift på 60 euro. För den årsavgiften får de gjort alla annonser, programblad
etcetera. Dessutom får de rabatt på de annonser som de publicerar i KSF Medias tidningar. Då man syftar på händelsekalendern på webben pratar man om användare och
besökare. Med användare menar man evenemangsarrangörerna som använder Evenemax tjänster för att få synlighet för sina evenemang. Större evenemangsarrangörer med
flera evenemang i året har egna lösenord som de kommer in i inmatningsdatabasen
med och matar själva in sina evenemang. Man kan också meddela om evenemang genom fliken ”meddela om evenemang” på evenemax.fi eller skicka informationen per epost till info@evenemax.fi. Då är det kalenderredaktörerna på Evenemax som matar in
evenemangen. Besökare kallar man alla som kommer in på eller besöker evenemax.fi,
främst då genom Google (61 %). (Stjernvall-Malmberg, C. 7.3.2011.)
2.3

Hur evenemax.fi är uppbyggd

Webbplatsen evenemax.fi är uppbyggd utifrån ett Content Management System (CMS),
det vill säga ett webbpubliceringssystem (Stjernvall-Malmberg, C. 28.4.2011).
CMS stöder skapandet, hanteringen, distributionen, publiceringen och upptäckandet av
gemensam information. CMS täcker sidornas hela livscykel på webbplatsen från att
erbjuda enkla verktyg till att skapa hela innehållet, genom publicering till arkivering.
Systemet möjliggör också förmågan att hantera strukturen på sidan, utseendet på den
publicerade sidan och navigeringen. Eftersom CMS mest används för att hantera
webbinnehåll kallas dessa system ibland också för web management systems (WMS).
(Step two Designs, James Robertson 2003.)
Enligt Tolvanen (2007, 16 i verket Boiko 2005) är CMS en allmän benämning för ett
datasystem som tjänar hela organisationens innehållshanteringsbehov istället för att det
skulle ha koncentrerat på bara något enskilt delområde, som till exempel hantering av
webbtjänster. Tolvanen menar (2007, 16 i verket Boiko 2005 och Rockley 2003) att det
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därför inte finns någon klar definition för innehållshanteringssystem utan beroende på
branschen kan man syfta olika till det understrykta datasystemet.
Det Content Management System som Evenemax använder heter DotNetNuke
(Stjernvall-Malmberg C. 28.4.2011). DotNetNuke är den ledande Web Content Management plattformen för Microsoft ASP.NET och systemet för över 600 000 webbsidor
världen runt. Beroende på vilken roll inom organisationen företaget har erbjuder DotNetNuke effektiva fördelar för att stöda företagets webbinitiativ. (DotNetNuke 2011.)
Användningen av DotNetNuke är väldigt enkelt. För att uppdatera sina egna webbsidor behöver man inte programmeringsskicklighet och de finskspråkiga eller svenskspråkiga menyerna gör redigeringen av sidorna lätt och snabbt. Man kan redigera sidorna var som helst och när som helst bara man har en internet-webbläsare. Med
DotNetNuke kan man skapa de allra minsta webbplatserna till de största företagens
webbplatser. Det är också möjligt att skapa intranät- och extranättjänster. (Avenla
2011.)
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3 Webbutveckling och webbdesign
År 1989 föreslår forskaren Tim Berners-Lee på Europas partikelfysiklaboratorium
CERN att man skall ta i bruk ett simpelt hypertextsystem. Tillsammans med Mike Sendall utvecklade han det vi idag kallar för world wide web. (Veen 2002, 8-9.) Webben är
en interaktiv, självstyrande och funktionell media som sprider sig som en buskbrand i
Kalifornien ledd av den nya ekonomin. Ofta använder man sig av ordet ”Internet” då
man pratar om ”Web” men egentligen är webben bara en del av Internet, och en
ganska ung del. Internet sammanlänkar datorer till ett världsomfattande nätverk där
man förutom webben kan använda sig av e-post, använda ett program som finns i en
annan dator, överföra dokument med mera. (Korpela & Linjama 2003, 5; Veen 2002,
0.)
3.1

Samarbete bland arbetsgruppen som jobbar med webbsidan

Grafikerna bör inte bara tänka på bilden och hur det skall se ut och redaktörerna och
skribenterna bör heller inte bara tänka på orden och texterna. Informationens innehåll
och framförande hänger starkt ihop. Den tryckta produktens budskap nås endast då
ämnet och hur det framförs är så spikat tillsammans att slutresultatet är mer än summan av de olika delarna. På webben finns det ännu en tredje dimension, nämligen växelverkan. Webben är en media med mer växelverkan än en papperstidning. På webben
kan man köpa en flygbiljett eller aktier, studera JavaScript eller läsa nyheterna. (Veen
2002, 16.) En webbsida är som en del av rymden. Det finns ingen början och inget slut
på webben. Man upplever webben som en rymd där man förflyttar sig från en plats till
en annan. Webbplanerarens uppgift är att framföra materialet på ett estetiskt och tilltalande sätt men att också se efter att webbplatsen uppfattas som organiserad och lätt att
hitta. (Hedman & Palmcrantz 1997, 41.)
Webben är mer än ordens och bildernas samverkan. Webben är funktionell, interaktiv
och anpassningsbar. Dessutom uppstår det varje dag nya teknologier och innovationer
som gör det svårt att hållas up-to-date då det kommer till webbutveckling och webbdesign. De som sköter om planeringen bör veta vilka möjligheter som arbetsverktygen
medför samt dess begränsningar. Hjälp finns det och samarbete är styrka. (Veen 2002,
25-26.) För att skapa en bra webbsida behöver man brainstorming. Idéerna skall få
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flyta fritt. Storyboarding är en term som man tagit från filmindustrin och som betyder
att man skissar upp händelser och försöker skapa en uppfattning om vad som händer i
de olika fallen. (Hedman & Palmcrantz 1997, 88-89.)
En god webbsida igenkänns av att dess uppbyggnad, framföringssätt och växelverkan
är i balans med varandra. Detta betyder alltså då att sidans ultimata mål är att förena
det redaktionella innehållet, designen, användargränssnittet och de effektiva backendprogrammen till en fungerande helhet. God planering består av mer än bara det dekorativa och en god informationsarkitektur tar användaren genom en förvirrande informationshierarki och för användaren genom de olika lagren av information till den informationen som användaren vill ha. Om det är rätt förverkligat ser användaren inte
detta svårt uppnådda balanstillstånd, men ett felaktigt förverkligande märks genast.
Samarbete är viktigt. Många gånger jobbar de olika parterna som är delaktiga i att skapa
en webbsida för sig själv och då sedan pusselbitarna skall föras samman märker man
att det inte går att sätta ihop bitarna. Planerare och ingenjörer får ofta förklara varför
marknadsföringsavdelningens lösningar inte passar ihop med deras teknologi. Därför
är det viktigt att stärka samarbetet och interaktionen bland programmerare, designers,
journalister, arkitekter, marknadsföringschefer, försäljare och andra i arbetsgruppen
som jobbar med webbsidan. (Veen 2002, 25-28.)
3.2

Webbsidans uppbyggnad och innehåll

Skanning pratar man om då en besökare hamnar på en webbsida och skannar snabbt
igenom vad som finns där för att se om det är relevant eller intressant. Om webbsidan
inte inom några sekunder hinner fånga besökarens intresse förflyttar sig besökaren troligtvis till en annan sida eller en helt annan webbplats. Därför bör innehållet främja
skanning. Skumläsning i sin tur kommer efter skanning. Efter att man skannat sidan
och gjort den slutsatsen att sidan är tillräckligt relevant eller intressant så skumläser
man innehållet för att avgöra de viktigaste ändamålen med sidan. Då tittar man ofta på
rubriker, hyperlänkar, fet eller kursiv text, första och sista meningarna i stycken, punktlistor, tabeller, bildtexter och ibland bilder. Skumläsningen hjälper besökaren att avgöra
om han eller hon vill stanna på sidan och gå djupare in i innehållet eller inte. (Millhollon et al. 2006, 28.)
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Ofta börjar man med att först skapa enskilda webbsidor då man egentligen borde fundera på hela webbplatsen och dess uppbyggnad till allra först. Om man inte gör detta
är det som om man skulle inreda rummen i ett hus före man har gjort husets bottenplan. Informationsarkitektur betyder att man undersöker informationens uppbyggnad,
organisering och klassificering med målet att underlätta sökning och kontroll av information. En bra och effektiv informationsarkitektur är en sådan där användarna hela
tiden känner sig närmare den information de letar efter. Det lyckas med bra länkning,
rubriker etcetera. (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 183-184.)
En bra webbsida behöver ett bra innehåll och har man ett bra innehåll är den värd att
bli framförd väl på webben. På webben erbjuder man mera information om ett ämne.
På webben skall det finnas information som är en grad noggrannare och mer omfattande än till exempel det som är skrivet i tidningarna. (Korpela & Linjama 2003, 9, 58.)
Innehållet skall vara aktuellt, enkelt och smart. Man bör sträva efter att åtminstone 80
% av sidan används för att presentera innehållet och högst 20 % av sidan för navigeringselementen. Webbsidans viktigaste information skall finnas i det översta vänstra
hörnet och de huvudsakliga koncepten skall visas över ”vikningen”. Navigeringslänkar
bör också inkluderas inom den säkra ytan. På alla webbsidor bör man visa huvudrubrik, logotyp, navigeringslänkar, brödtext och sidfötter. Tomt utrymme är bra att använda eftersom det underlättar för ögonen och drar uppmärksamheten till viktiga element. (Millhollon & Castrina 2003, 85, 100.)
En bra webbplatsdesign består till största delen av bra webbsidedesign. Enhetlighet
betyder med tanke på en webbplats att besökarna visuellt kan uppfatta och se att de
befinner sig på samma webbplats då de rör sig mellan sidorna. (Millhollon et al. 2006,
138.) När en besökare kommer till webbsidan skall han eller hon känna sig snabbt som
hemma där. Man kan jämföra detta med då någon i det verkliga livet besöker ett företag. Man bör hjälpa besökarna och få dem att känna sig som hemma genom att visa att
de sidor de besöker hör till samma webbplats. Det kan man göra genom att använda
samma bakgrund och textfärg på alla sidor. (Hedman & Palmcrantz 1997, 78.) Man bör
skapa en logisk och tydlig struktur på sin webbplats. Man bör försäkra sig om att navigeringslänkarna klart visar den hierarki som gäller för webbplatsen. (Millhollon et al.
2006, 139.) Det är viktigt att webbsidan ser sammanhängande ut, det vill säga att sidor15

nas fasta element är likadana då man flyttar från en sida till en annan. Man bör använda
sig av samma sätt att flytta från en sida till en annan på alla sidor, använda sig av
samma bakgrund och placera innehållet på möjligast samma sätt på alla sidor. Bilderna
på en plats och texten på sin egen plats på sidan. En sammanhängande texttyp och
användning av färger gör sidan mer enhetlig. (Korpela & Linjama 2003, 363.)
Nielsen och Tahir (2002, 10) menar också att det skulle vara väldigt förbryllande att
stiga in i en affär där man inte genast ser vilka produkter och tjänster som erbjuds där.
Det måste man kunna uppfatta med bara en snabb titt. Samma gäller för webbsidor.
Man skall direkt kunna urskilja var man är, vad företaget gör och vad användaren kan
göra på sidan. Webbsidan skall också ha en layout som är lätt att komma ihåg och som
skiljer sig från andra. Användaren skall kunna känna igen en sida som första sida då
man förflyttar sig till andra sidor. Man bör lyfta fram varför sidan är av betydelse för
användaren och på vilket sätt man skiljer sig från konkurrenterna. (Nielsen & Tahir
2002, 10.)
En länk är en funktion på webben med vilken man kommer till en annan webbsida
eller en undersida. Länkarna kan ha helt olika funktioner och det är viktigt att besökarna vet vilken slags länk det är frågan om. Man kan ändra på länkarnas utseende och
göra dem olika varandra genom fonter och ramar. En webbsida kan man bra göra utan
att ha en navigeringsruta på alla sidor. Om alla sidor har en länk till första sidan och
första sidan har en klar navigeringsmeny fungerar navigeringen oftast. (Korpela & Linjama 2003, 108, 112, 339.) Det är också viktigt att man ser till att navigeringsverktygen
är lättåtkomliga, tydligt definierade och enhetliga. Logotypen bör också vara länkad till
startsidan genomgående på hela webbplatsen. Textlänkar placerar man lägst ned på
startsidan. (Millhollon et al. 2006, 143, 192.) Enligt Häggman (2001, 5) är det också bra
att ha en så kallad ”sökstig” så att det tydligt framgår var man befinner sig på webbplatsen. Häggman (2001, 5) säger att den kan se ut till exempel så här: Startsida > Om
företaget > Kontaktinformation > Catharina Salonen. Häggman (2001, 5) menar också
att det är bra om de olika delarna i denna stig fungerar som länkar så att man lätt kan
komma tillbaka till tidigare sidor.
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Om det uppstår problem med webbsidan är det viktigt att informera om det för användarna. Det lönar sig också att visa en uppskattning om hur länge man tror att det
kommer att ta tills problemet är löst och ge numret till kundbetjäningen så kunden får
tag på någon om de vill. (Nielsen & Tahir 2002, 30.) Personlig information om anställda eller någon person som kan kopplas till webbplatsen skapar också trovärdighet.
Inkludera namn och eventuellt en bild. Om man till exempel samlar in besökarnas epostadresser är det viktigt att man tar med en sekretesspolicy som bevisar att man inte
kommer att använda informationen i tvivelaktiga syften. (Millhollon et al. 2006, 131.)
3.3

Webbplatsens första sida

Enligt Sinkkonen et al. (2009, 292) bör det på första sidan komma fram vems sida det
är man besöker och vad där finns. Får man med andra ord en uppfattning av vad för
information det finns på sidan och vad man kan göra där? Man bör också fråga sig om
ämnesområdena syns på varje sida, om inte, bör de kanske det? Kommer organisationens namn och kontaktuppgifter tydligt fram, samt har man bara en första sida? Dessa
är frågor man bör ställa sig själv. (Sinkkonen et al. 2009, 292.) Kontaktinformation är
en standardkomponent som ökar trovärdigheten. Man bör göra det enkelt för besökare
att få kontakt med företaget. Man kunde också inkludera en copyrightnotis för att visa
att man bryr sig om sin webbplats och vill hävda ägarskap över den. Det är också viktigt att innehållet på sidan uppdateras och ändras regelbundet. (Millhollon et al. 2006,
130-131.)
Liksom Millhollon et al. menar också Nielsen och Tahir (2002, 12) att det på ett företags webbplats bör, förutom webbsidans slogan, också finnas ett klart sätt med vilket
man kan söka information om företaget, oberoende av om det är frågan om ett litet
eller stort företag. De menar att man vill veta vem det är man gör affärer eller samarbetar med och en beskrivning av företaget skapar trovärdighet. Ibland kanske användarna
öppnar företagets webbsida bara för att kolla kontaktuppgifterna (Nielsen & Tahir
2002, 12). Korpela och Linjama (2003, 144) skriver att ett företags första sida kunde
bestå av följande: en rubrik som innehåller företagets namn, ett par rader där man får
en klar bild av företagets mål, möjligen ett passande citat, slogan eller bild som förklarar företagets mål, grundlänkar som för en vidare till undersidorna och som ger en bild
av vad det finns på sidan, samt sekundärlänkar som för besökaren djupare in på ämnet.
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Det är väldigt viktigt hur företagets första sida ser ut. Om första sidan inte är lätt att
använda eller intressant stannar inte besökaren länge kvar på sidan. Man bör inte försöka få all information att rymmas på första sidan men man bör försöka skapa en attraktiv allmän bild av sidan med hjälp av text och bilder. Sidan förblir intressant om
man ständigt kommer ihåg att uppdatera den. Om besökarna varje gång ser samma
saker då de besöker webbsidan så kommer de inte att besöka sidan väldigt ofta.
(Häggman 2001, 7, 163.)
3.4

Multimedia

När man första gången besöker en webbsida är det första man ser på oftast linjer och
färger. Efter det lägger man märke till bilderna och till sist fäster man sig vid texten på
sidan. Ibland kan också bilden vara det första som man lägger märke till. En bild är
ofta också mycket lättare att uppfatta än text. (Korpela & Linjama 2003, 204.)
Multimedia är en genomträngande kombination av olika medier. I princip betyder ordet multimedia material, till vilken man integrerat olika uttrycksformer som till exempel
text, bilder, rörelse och ljud till en helhet. För att man skall kunna motta en sådan multimedia måste man anstränga flera av sina sinnen samtidigt och det är väsentligt att
kunna fokusera och koncentrera sig. Man skall vara försiktig med att olika multimedia
inte blir irriterande för besökaren utan man skall kunna hålla dem under kontroll.
(Korpela & Linjama 2003, 261-263.) För att skapa bra design bör man undvika blinkande text och onödiga animationer eftersom dessa oftast uppfattas som irriterande
och omotiverade. Det som användare däremot uppskattar är en smart och enkel rulleffekt på knappar. (Millhollon & Castrina 2003, 85.)
En webbplats visuella utseende förmedlar två budskap åt användarna. Det första är att
framhäva webbsidornas innehåll, det vill säga information och användarnas möjligheter. Utseendet skall hjälpa att märka, analysera och förstå saker som skall förstås och
märkas. Detta kallar man för visuell användbarhet. Det andra budskapet är att framhäva meddelandet som hör ihop med sidornas helhetsbild, det vill säga tjänstens bränd,
stämning och personlighet. Målen med den visuella planeringen är: estetik, bränd, helhetsbild och personlighet. En estetisk webbsida är en sida som är positiv och behaglig.
Estetiska saker uppfattas ofta som mer kvalitetsrika och lättare att använda. Bränd är
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en bild av företaget och dess tjänster. Med ett bränd vill man skilja sig från konkurrenterna. En helhetsbild av den visuella planeringen får man genom färger, former, typografi med mera. Sidan bör också ha en egen personlighet. (Sinkkonen et al. 2009, 242,
249-251.)
3.5

Sammanfattning av kapitel tre

Detta underkapitel sammanfattar det som skrivits i kapitel tre om webbutveckling och
webbdesign.
Webbplanerarens uppgift är att framföra materialet på ett estetiskt och tilltalande sätt
men att också se efter att webbplatsen uppfattas som organiserad och lätt att hitta
(Hedman & Palmcrantz 1997, 41). Varje dag uppstår det nya teknologier och innovationer som gör det svårt att hållas up-to-date då det kommer till webbutveckling och
webbdesign. De som sköter om planeringen bör veta vilka möjligheter som arbetsverktygen medför samt dess begränsningar. Hjälp finns det och samarbete är styrka. Webbsidans ultimata mål är att förena det redaktionella innehållet, designen, användargränssnittet och de effektiva backend-programmen till en fungerande helhet. Det är viktigt
att stärka samarbetet och interaktionen bland programmerare, designers, journalister,
arkitekter, marknadsföringschefer, försäljare och andra i arbetsgruppen som jobbar
med webbsidan. (Veen 2002, 25-28.)
En bra webbsida behöver ett bra innehåll och har man ett bra innehåll är den värd att
bli framförd väl på webben. På webben erbjuder man mera information om ett ämne.
På webben skall det finnas information som är en grad noggrannare och mer omfattande än till exempel det som är skrivet i tidningarna. (Korpela & Linjama 2003, 9, 58.)
En bra webbplatsdesign består till största delen av bra webbsidedesign. Enhetlighet
betyder med tanke på en webbplats att besökarna visuellt kan uppfatta och se att de
befinner sig på samma webbplats då de rör sig mellan sidorna. (Millhollon et al. 2006,
138.) Nielsen och Tahir (2002, 10) menar också att man direkt skall kunna urskilja var
man är, vad företaget gör och vad användaren kan göra på sidan. De anser att webbsidan skall ha en layout som är lätt att komma ihåg och som skiljer sig från andra. Användaren skall också kunna känna igen en sida som första sida då man förflyttar sig till
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andra sidor. Man bör lyfta fram varför sidan är av betydelse för användaren och på
vilket sätt man skiljer sig från konkurrenterna. (Nielsen & Tahir 2002, 10.)
Om det uppstår problem med webbsidan är det viktigt att informera om det för användarna. Det lönar sig också att visa en uppskattning om hur länge man tror att det
kommer att ta tills problemet är löst och ge numret till kundbetjäningen så kunden får
tag på någon om de vill. (Nielsen & Tahir 2002, 30.)
På första sidan bör det komma fram vems sida det är man besöker och vad där finns
(Sinkkonen et al. 2009, 292). Det är väldigt viktigt hur företagets första sida ser ut. Om
första sidan inte är lätt att använda eller intressant stannar inte besökaren länge kvar på
sidan. Sidan förblir intressant om man ständigt kommer ihåg att uppdatera den.
(Häggman 2001, 7, 163.)
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4 Användarvänlighet på webben
Det räcker inte att tekniken fungerar på webben, användarna måste också kunna förstå
hur man använder webbsidan på ett vettigt sätt. Detta kan ofta vara lite svårt. En del av
resurserna i utvecklings- och underhållningsprojekt måste användas för att se till att
webbplatserna blir sådana som användarna tycker om och som de anser lätta att använda i vardagslivet. För att skapa användbara webbplatser måste man ha ett gott samarbete med användarna. (Molich 2002, 7.)
4.1

Användarnas behov

Följande modell baserar sig på Argus and Associates användbarhetsexpert Keith Instones enkla heuristiska modell. Välj vilken sida som helst på nätet, svara på tre frågor
angående sidan och evaluera svaren. Om någon av dessa svar är otillfredsställande har
det skett ett fel i sidans planering. Frågorna är: Var är jag? Vad finns här? Vart kan jag
komma härifrån? Användarna kommer ofta inte direkt till första sidan utan till en undersida och därför är det viktigt att direkt berätta för användaren var han kommit.
(Veen 2002, 47-48.) Användarens behov kan man indela på följande sätt: man vill hitta
rätt information så snabbt som möjligt, sidan skall öppna sig snabbt, sidan skall genast
visa vad den behandlar och från vilken ståndpunkt, innehållet skall vara väl analyserat,
man skall kunna finna hjälp på sidan ifall den inte ger det man letar efter (länkar).
Webbplanerarens verkliga utmaning är att få rätt personer att stanna på sidan av intresse för det där finns, med rätt personer menar man de vilkas frågor och behov verkligen besvaras på webbsidan. (Korpela & Linjama 2003, 7-8.)
Det är inte bara utseendet som räknas. Fin design och läckra detaljer räcker inte alltid.
Ofta är det väldigt svårt för användare att hitta på webbplatser. (Molich 2002, 11.) Då
en besökare förflyttar sig mellan olika sidor på webbplatsen skall de visuellt se och intuitivt känna att de fortfarande är kvar på webbplatsen. Man bör använda sig av gemensamma designelement för att skapa konsekvens, till exempel färgscheman, liknande namnlister, konsekvent navigeringslist med mera. Det är viktigt att användarna
hittar sidornas navigeringsverktyg och logotyp på ungefär samma plats på alla sidor.
Webbplatserna skall också ha en tydlig och klar struktur. (Millhollon & Castrina 2003,
97.)
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Webbtjänsten skall stöda användarnas naturliga sätt att utföra saker på. Det är viktigt
att man tar reda på vem ens användare är. Navigeringen bör också vara klar och effektiv. Användaren skall lätt kunna hitta på webbsidan. Användaren bör hela tiden veta
var han eller hon är, vad man kan göra där, vart man kommer därifrån och hur man
slipper tillbaka. Webbsidan skall innehålla just de funktioner som användarna behöver,
inte mer eller mindre. Innehållet på webbsidan skall dessutom vara relevant för dess
användare. Den visuella delen av tjänsten skall stöda de viktiga delarna på webbsidan.
(Sinkkonen et al. 2009, 35-37.)
4.2

Samarbete med användarna

Då man börjar prata om användbarhet är det många utvecklare som blir irriterade.
Pratet om användbarhet uppfattar de som kritik mot sitt arbete. Enligt dem skapar de
webbsidor som är väldigt enkla att använda. I ett tidigt skede av sin utbildning förlorar
utvecklaren förmågan att se på en webbsida med samma ögon som en användare som
är väldigt okunnig. Då man kommer till en ny webbsida har man ofta två problem.
Man måste få klart för sig hur webbplatsen används och man måste förstå de begrepp
som webbplatsen bygger på och vad den gör. En datakunnig person som inte själv tillhör målgruppen är inte kompetent att bedöma dialogen på webbplatsen. Det krävs ett
gott och nära samarbete med användarna. (Molich 2002, 14-15.)
Användbarhet och god användarerfarenhet bygger man upp med användarcentrerade
planeringsmetoder. När man börjar planera utgår man ifrån verksamhetsmålen samt
hurudana användarna är – både potentiella och nuvarande. Vem är de, vad behöver de,
hur fungerar de, vad värdesätter de etcetera? Användarcentrerade metoder använder
man för att skapa bekvämlighet, effektivitet och användarbelåtenhet. Fördelarna med
den användarcentrerade planeringen sträcker sig inte bara till användaren utan också till
planeraren. Metoderna är konkreta och bygger på forskning och ger därför en viss säkerhet att man som planerare är på rätt spår. (Sinkkonen et al. 2009, 27.)
4.3

Kvalitetsegenskaper hos en webbplats

Molich (2002, 16) menar att om den egna webbplatsen konkurrerar med andra webbplatser är användbarhet ett krav. Det krävs att den egna webbplatsen är minst lika bra
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som konkurrenternas för att kunna överleva. Det lönar sig alltid att jämföra sin användbarhet med konkurrenterna. (Molich 2002, 16.) Millhollon och Castrina (2003, 85)
menar också, liksom Molich, att man genom att titta på likartade webbplatser ser om
det är något ämne man behöver skriva mera om eller om det finns något man glömt
helt och hållet. Enligt dem kan man på detta vis sedan göra sin egen webbplats unik.
Kvalitetsegenskaperna hos en webbplats kan indelas i tre delar: drift, underhåll och
omläggning. Egenskaper som hör till drift är: korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet, tillgänglighet, användbarhet och lätthet. Det vill säga gör webbplatsen det man
vill, fungerar den rätt varje gång, kan den effektivt skydda data, löser den uppgifterna
snabbt, kan man komma åt den när man vill, kan den lösa ens uppgifter och är den lätt
att arbeta med. Egenskaper som hör till gruppen underhåll är: felkorrigering, flexibilitet
och testbarhet. Då frågar man sig, kan man rätta till den, kan man ändra den och kan
man testa den. Egenskaper som hör till omläggning är: flyttbarhet, återanvändning och
anpassning. Det vill säga kan man använda webbplatsen på andra plattformar, kan man
använda delar av den för andra ändamål och kan den samarbeta med andra system.
Alla dessa frågor bör man fundera på och finna svar till. Det är nödvändigt att ställa
upp mått på dessa kvalitetsegenskaper för att kunna säkra kvaliteten hos ens webbplats.
De kvalitetsegenskaper som är särskilt viktiga med tanke på användbarhet är: tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet. (Molich 2002, 22.)
Först då de förutsättningar som nämnts i föregående stycke är uppfyllda kan man börja
bestämma kriterier för användbarhet. En användbar webbplats är en webbplats som är
lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att använda, begriplig och tillfredsställande
att använda. Om någon av följande situationer uppstår har man ett kritiskt problem i
ett användargränssnitt: användaren kan inte fortsätta sitt arbete utan att få hjälp av någon, användaren tycker att webbplatsens beteende är irriterande och tar upp användarens tid i onödan, det finns en skillnad mellan vad användaren tror att webbplatsen gör
och det som den faktiskt gör. (Molich 2002, 23, 27.)
4.4

Användbara webbplatsers utvecklingsstrategi

Det finns fem gyllene regler som man kan använda för att skapa en utvecklingsstrategi
som leder till användbara webbplatser. Den första regeln säger att man skall känna sina
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användare. Det vill säga man bör bestämma vilka de framtida användarna är och beskriva målgrupperna. Det är också viktigt att man observerar och intervjuar användarna
samt dokumenterar resultaten. Den andra regeln säger att man skall engagera sin användare. Det betyder att man skall se till att utvecklarna har lätt att komma i kontakt
med användare som de känner och har förtroende för. Man kan också hålla regelbundna möten med användare. Tredje regeln säger att man skall testa och korrigera
designen. Man kan göra prototyper på papper och låta användare testa dem. Den fjärde
regeln säger att man skall lära av andra genom att till exempel titta på konkurrenterna.
Man bör ta reda på vad en konkurrents kunder gillar hos dem och var de misslyckas
för att sedan själva kunna dra nytta av den informationen (Sinkkonen et al. 2009, 56).
Den sista och femte regeln säger att man skall samordna hela användargränssnittet. Det
vill säga skärmdialogen måste vara enhetlig, den skall passa med annonser, kundbrev,
hjälptexter, utdata och så vidare. (Molich 2002, 31-32.)
För att skapa en begriplig design bör man sätta användaren i centrum, göra användarens möjligheter synliga, berätta vad som händer och vara till hjälp då det uppstår problem. (Molich 2002, 69.)
4.5

Ett välfungerande sökfält

Sökfältet eller sökmotorn är en av de viktigaste delarna på webbsidan och måste därför
vara lätt att hitta och använda. Den bör göras synlig, bred och simpel. Man bör reservera rum för åtminstone 25 tecken, fontstorleken skall då vara standard. För det finska
språket bör man ha rum för minst 30 tecken. Förse sökfunktionen med en sök-knapp
efter textfältet. Sökfunktionen skall helst placeras uppe i hörnet på sidan men under
reklamen. (Nielsen & Tahir 2002, 20.) Om ens webbsida har en sökfunktion, hur är
den förverkligad? Man bör svara på frågan så noggrant som möjligt. En enkel sökfunktion består av ett textfält, av ett par sökalternativ och sök-knappen. Man bör fundera på vilken storlek textfältet bör vara, bör sökalternativen visas före eller efter textfältet, med vilka användargränssnittselement bör man visa alternativen, vilken text bör
man ha i sök-knappen, bör sök-knappen göras med HTML eller bör den vara en bild,
skall man placera alla delar i sökningen på samma rad, och bör man ge ett namn åt sökanvändargränssnittet? (Veen 2002, 60-61.) Man bör också fundera på om man skall ha
felmeddelanden om sökningen till exempel inte ger något resultat. Felmeddelandena
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bör då ge information om var man gjort fel och samtidigt ge tips för hur man istället
kunde göra sökningen för att få möjliga resultat. (Sinkkonen et al. 2009, 295.)
En sökmotor skall vara lätt att hitta på en webbplats. Man skall också tänka på att skilja
skarpt på enkel och avancerad sökning. Man skall också göra det så enkelt som möjligt
för användaren att utnyttja den enkla sökningen. Använd endast ett inmatningsfält och
en enda knapp. Sökmotorn bör också göras feltolerant samt kunna ge tips om hur
sökmotorn fungerar speciellt då en sökning misslyckas. En enkel sökning betyder att
användaren har bara ett inmatningsfält till förfogande. Detta kallas sökfält. Förutom
sökfältet kan man ha tre knappar: sök-knappen som man gärna skall placera direkt till
höger om inmatningsfältet, en knapp för avancerad sökning och tips om sökning. En
enkel sökning omfattar bara hela ord samt ord som börjar med de bokstäver som användaren har skrivit in. Det vill säga en användare förväntar sig att då man söker efter
ordet musik skall det hitta både musik och musikteater och musikfestival. Enkel sökning omfattar alltid hela webbsidan. (Molich 2002, 91, 98.) Om man har en sökfunktion bör man fråga sig själv hur väl den fungerar. Sökresultaten bör vara i en förnuftig
ordning för användarens bästa intresse. Då en sökning inte ger några resultat bör det
finnas tips på hur man kan utvidga sin sökning eller göra en avancerad sökning. (Sinkkonen et al. 2009, 291.)
En feltolerant sökmotor betyder att den kan till exempel ta reda på vad en användare är
ute efter även om de skriver ordet fel i sökfältet. Sökningarna misslyckas ofta därför att
användaren förväntar sig att sökmotorn skall fungera på ett annat sätt än den egentligen gör. Orsaken att sökningen misslyckas är för det mesta på grund av skrivfel, stavfel,
böjningsformer, användaren skriver in två eller flera ord i sökfältet eller att användaren
skriver in specialtecken i sökfälten. Om en sökning inte ger några resultat bör man visa
följande information åt användaren: de eller det ord som användaren sökt på samt ett
meddelande som förklarar vad problemet är och ger tips för hur man kan förbättra sin
sökning. Undvik meddelandet ”Sökningen gav inget resultat”. Man kan också visa
knappen ”Tips om sökning” för användaren. (Molich 2002, 100.)
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4.6

Webbformulär

På webbsidan kan man ha olika formulär, till exempel ett formulär där man kan ge
feedback till företaget, ett formulär för meddelande av evenemang ifall det är frågan
om en händelsekalender, formulär för beställning av olika produkter etcetera. Listan
kan bli lång.
Enligt Korpela och Linjama (2003, 283) är det viktigt att det före varje textfält i formuläret finns en förklaring till fältets funktion och direktiv till hur man skall fylla i formuläret. Enligt dem är ofta också förklaringen och textfältet på samma rad. Sinkkonen et
al. (2009, 294) säger att formulären skall stöda användarens uppgift. Med det menar de
att diskussionen skall framskrida förnuftigt och logiskt och användaren bör kunna förstå vad han eller hon skall göra. Man bör till exempel fråga sig själv om man förstår vad
man skall göra till följande och om formulärets element används rätt. Kan man till exempel fylla i formuläret genom att bara använda tangentbordet? (Sinkkonen et al. 2009,
294.) Ett formulär som är effektivt är enkelt, logiskt, tydligt och visuellt välutformat.
Användaren skall lätt kunna avgöra vilka etiketter som hör till vilka textrutor, hur man
skall skriva in texten i textrutorna samt vad som krävs till följande. (Millhollon et al.
2006, 35.)
4.7

Sammanfattning av kapitel fyra

Detta underkapitel sammanfattar det som skrivits i kapitel fyra om användarvänlighet
på webben.
Det räcker inte att tekniken fungerar på webben, användarna måste också kunna förstå
hur man använder webbsidan på ett vettigt sätt. För att skapa användbara webbplatser
måste man ha ett gott samarbete med användarna. (Molich 2002, 7.)
Argus and Associates användbarhetsexpert Keith Instones enkla heuristiska modell
säger att man bör svara på tre frågor angående webbsidan och evaluera svaren. Om
någon av dessa svar är otillfredsställande har det skett ett fel i sidans planering. Frågorna är: Var är jag? Vad finns här? Vart kan jag komma härifrån? (Veen 2002, 47-48.)
Man vill hitta rätt information så snabbt som möjligt, sidan skall öppna sig snabbt, si26

dan skall genast visa vad den behandlar och från vilken ståndpunkt, innehållet skall
vara väl analyserat, man skall kunna finna hjälp på sidan ifall den inte ger det man letar
efter (länkar). Webbplanerarens verkliga utmaning är att få rätta personer att stanna på
sidan av intresse för det där finns, med rätt personer menar man de vilkas frågor och
behov verkligen besvaras på webbsidan. (Korpela & Linjama 2003, 7-8.) Webbtjänsten
skall stöda användarnas naturliga sätt att utföra saker på. Navigeringen bör också vara
klar och effektiv. Användaren bör hela tiden veta var han eller hon är, vad man kan
göra där, vart man kommer därifrån och hur man slipper tillbaka. Webbsidan skall innehålla just de funktioner som användarna behöver, inte mer eller mindre. Den visuella
delen av tjänsten skall stöda de viktiga delarna på webbsidan. (Sinkkonen et al. 2009,
35-37.)
Om den egna webbplatsen konkurrerar med andra webbplatser är användbarhet ett
krav. Det krävs att den egna webbplatsen är minst lika bra som konkurrenternas för att
kunna överleva. (Molich 2002, 16.) Genom att titta på likartade webbplatser ser man
om det är något ämne man behöver skriva mera om eller om det finns något man
glömt helt och hållet. På detta vis kan man sedan göra sin egen webbplats unik. (Millhollon & Castrina 2003, 85.)
Det finns fem gyllene regler som man kan använda för att skapa en utvecklingsstrategi
som leder till användbara webbplatser. Den första regeln säger att man skall känna sina
användare. Den andra regeln säger att man skall engagera sin användare. Tredje regeln
säger att man skall testa och korrigera designen. Den fjärde regeln säger att man skall
lära av andra genom att till exempel titta på konkurrenterna. Den sista och femte regeln
säger att man skall samordna hela användargränssnittet. (Molich 2002, 31-32.)
Sökmotorn är en av de viktigaste delarna på webbsidan och måste därför vara lätt att
hitta och använda. Den bör göras synlig, bred och simpel. (Nielsen & Tahir 2002, 20.)
Om man har en sökfunktion bör man fråga sig själv hur väl den fungerar (Sinkkonen et
al. 2009, 291).
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5 Metoddiskussion
Kapitel fem behandlar själva undersökningen som genomfördes för att uppnå syftet.
Kapitlet beskriver noggrant forskningsmetoden samt urval och urvalsmetod. Frågeformuläret beskrivs också för att läsaren skall få en klar uppfattning om frågorna och
deras betydelse. Till sist förklaras hur undersökningen genomfördes steg för steg.
5.1

Forskningsmetod

Man kan dela in forskningsmetoderna i kvantitativa och kvalitativa metoder. Undersökningen gjordes utgående från en kvantitativ forskningsmetod i form av enkäter och
denna metod kommer att behandlas noggrannare i detta kapitel.
Målet med en kvantitativ undersökning är att bestämma hur en faktor (variabel) inverkar på en annan faktor i en population genom att man kvantifiera förhållandet mellan
dessa variabler. För att kvantifiera förhållandet mellan dessa variabler använder sig
forskare av statistiska metoder som till exempel relativa frekvenser, skillnader mellan
medeltal, korrelationskoefficienter och så vidare. Främst använder man sig av två
undersökningssätt inom denna kategori, deskriptiv och experimentell. (Altinay & Paraskevas 2008, 75.)
Målet i en deskriptiv studie är att fastställa ett urval vid en viss tidpunkt utan att försöka ändra på urvalets beteende eller omgivningen inom vilken den existerar (man mäter saker så som de är). Ett exempel är andelen män och kvinnor i olika åldersgrupper
som har hjärt- och kärlsjukdomar. Målet i en experimentell eller explanativ studie är att
testa hypoteser under förhållanden där man inverkar på urvalet. Då gör man mätningar, ändrar förhållandena, gör mätningarna på nytt och jämför dem sedan för att kunna
dra slutsatser. Man kan till exempel slumpmässigt fördela individer till en eller flera
experimentgrupper och en eller flera kontrollgrupper. Sedan utsätter man experimentgruppen för något ingrepp och resultaten jämförs med kontrollgruppen (till exempel
prövning av nya läkemedel). Slutsatser ur ett undersökningssätt som detta brukar ofta
vara generaliserade. Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen är att den kvalitativa främst fokuserar på erfarenheter och känslor och är designat att undersökas ute i naturen. Kvalitativt data är oftast i textform och erbjuder en
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mer fördjupad skildring av människors erfarenheter, attityder och tron. Slutsatser från
dessa undersökningar kan inte bli generaliserade. Forskare tycker ofta att man bör använda bara en av dessa forskningsmetoder i och med att det är tidskrävande och att
man bör begränsa omfattningen till en studie. Man kan ändå kombinera dessa två metoder för att erbjuda det bästa från dessa två världar och ifall man tycker att en mix av
dessa metoder skulle passa bra bör man inte tveka. (Altinay & Paraskevas 2008, 75;
Olsson & Sörensen 2007, 13, 37, 67-68.)
Den kvantitativa forskningen utgår i de flesta fall från en teori som grundar sig på tidigare forskningsresultat (litteratur) samt egna erfarenheter. Teorin struktureras och hela
eller delar av teorin formuleras i hypoteser som går att pröva eller i syften som är klart
definierade. Sedan planeras och genomförs projektet empiriskt. Efter det bör man analysera och utvärdera samt relatera till den uppställda teorin. Analyser med kvantitativa
data hjälper forskare att få svar på sina forskningsfrågor och nå sina undersökningsobjektiv genom att uttrycka åsikter, attityder och beteenden hos människor eller karaktäristiska drag hos organisationer i kvantitativa termer. Att uppskatta det typ av data som
samlats in genom att använda olika skalor är viktigt eftersom olika skalor spelar en stor
roll då man bestämmer vilka typer av analyser som kan göras. Det är nödvändigt att
man förbereder data för analyser genom att organisera, koda och föra in det i mjukvarepaket. Snabbt och effektivt kan man kalkylera statistik genom att använda datorn och
mjukvarepaket som Excel och SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
(Altinay & Paraskevas 2008, 194; Olsson & Sörensen 2007, 66.)
Undersökningen för Evenemax gjordes genom en kvantitativ forskningsmetod för att
kunna mäta reaktionerna hos ett större antal individer och få så generaliserbara resultat
som möjligt. Webbkalendern besöks av flera tusen människor och därför är det viktigt
att nå ut till ett större antal individer för att få så riktiga resultat som möjligt.
Med en kvantitativ data-analys kan man framhålla opinioner, attityder och beteenden
hos personer eller organisationer i kvantitativa termer och göra slutresultat från numeriska analyser. Syftet med den kvantitativa forskningen är vanligen att med utgångspunkten i ett stickprov kunna ge en bild av hela populationen, jämföra resultat från
undergrupper i en stickprovsundersökning, jämföra resultat från olika stickprovsunder29

sökningar samt att analysera resultaten i olika, jämförbara grupper i experimentella studier. (Altinay & Paraskevas 2008, 220; Olsson & Sörensen 2007, 137.)
5.2

Urval och urvalsmetod

Undersökningsobjekt är webbkalendern Evenemax och målet var att ta reda på vad
kalenderns besökare tycker om webbkalendern. Evenemax är en tvåspråkig händelsekalender på webben och med undersökningen ville man ta reda på hur Evenemax
kunde utveckla sin webbplats och därmed också sin webbkalender. Besökare är de som
surfar på webben och klickar direkt in till webbkalendern eller kommer till sidan genom till exempel Google eller någon annan trafikkälla.
Evenemax har inget kundregister och undersökningen gjordes därför med ett icke sannolikhetsurval. Urvalet bestämdes ur målpopulationen. Till målpopulationen hör alla
som använder och besöker webbkalendern Evenemax. Till urvalet i sin tur hör de besökare som besvarade enkäten. Enkäten fanns på webben på evenemax.fi mellan maj
och september 2011. De som hörde till urvalet var de som uttryckte sina åsikter om
hur man kunde förbättra webbsidan samt vilka för- och nackdelar där fanns.
Urvalsmetoden är ett icke sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, det vill
säga man undersökte de individer man hade lättast att få tag på (Mildén, P. 2007). Enkäten lades ut på webbplatsen där besökarna fick svara på den. För att locka personer
att svara på enkäten lottade man ut biljetter för upp till 100 euro till ett valfritt evenemang i Evenemaxkalendern.
Evenemax har som redan nämnts inget kundregister och därför verkade detta som det
bästa, och enda, sättet att nå ut till urvalet.
5.3

Frågeformuläret

Enkäten (se bilaga 1 och 2) bestod av sammanlagt 21 frågor eller påståenden som var
indelade i bakgrundsfaktorer samt frågor gällande webbkalendern där bland annat
webbdesign, innehåll och användarvänlighet togs upp. Fråga nummer 20-21 var öppna
frågor där man fritt kunde formulera sina åsikter om webbplatsen och kalendern (se
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bilaga 3). I enkäten som finns som bilaga kan man se att åtta av frågorna var bakgrundsfaktorer och 13 gällde frågor om själva webbkalendern. Som man kan urskilja ur
frågeformuläret hade alla frågor färdiga svarsalternativ utom de två sista som var öppna
frågor. På fem av de frågor med färdiga svarsalternativ fanns det ett sista svarsalternativ som var en öppen fråga där respondenten kunde svara någonting som inte fanns på
listan med svarsalternativ eller motivera sitt svar. De frågor eller påståenden som handlade om själva webbkalendern hade skapats med tanke på syftet i arbetet och de hade
alla samma svarsalternativ. Svarsalternativen bestod av skalorna: helt av samma åsikt,
delvis av samma åsikt, varken eller, delvis av annan åsikt och helt av annan åsikt.
5.3.1 Bakgrundsfaktorer
Som man kan urskilja i frågeformuläret som finns som bilaga handlar fråga 1-8 om
bakgrundsfaktorer. De är enkla att svara på och handlar om frågorna kön, ålder, modersmål, bostadsort, vilka evenemang man är intresserad av, vilket språk man använder
då man söker på webbplatsen, hur man fått veta om Evenemax samt om man tycker
att det finns evenemang eller annat väsentligt som saknas. Dessa frågor är viktiga för
att man skulle kunna kategorisera vilka personer som främst besöker webbkalendern
och för att skapa variabler som man sedan kan jämföra de övriga svaren med.
Könet berättar om hur många män respektive kvinnor som besöker webbkalendern
och då kan man också jämföra könens åsikter om webbkalendern. Frågan om åldern
ger information om vilken åldersgrupp som främst besöker webbkalendern. Modersmålet i sin tur berättar om det är mer svenskspråkiga eller finskspråkiga som besöker
webbkalendern och ger svar på frågan hur väl webbkalendern fungerar som en tvåspråkig tjänst. Frågan om bostadsorten ger Evenemax en bild av varifrån besökarna
kommer och hur väl tjänsten uppfyller besökares behov beroende på var de bor.
Fråga nummer fem tar reda på vilka evenemang besökarna är intresserade av. Detta ger
en bild av vilka evenemang Evenemax kunde satsa mera på och inom vilka evenemangskategorier det finns skäl att utveckla kalendern.
Webbtjänsten skall stöda användarnas naturliga sätt att utföra saker på. Det är viktigt
att man tar reda på vem ens användare är. Navigeringen bör också vara klar och effek31

tiv. Webbsidan skall innehålla just de funktioner som användarna behöver, inte mer
eller mindre. Innehållet på webbsidan skall dessutom vara relevant för dess användare.
(Sinkkonen et al. 2009, 35-37.)
Med fråga nummer sex ville Evenemax ha svar på vilket språk besökarna använder sig
av då de söker på evenemax.fi. Detta ger också en bild av hur väl tjänsten fungerar på
båda språken. Den sjunde frågan under rubriken bakgrundsfaktorer, hur besökarna fått
veta om Evenemax, ger en bild av hur sökningen genom Google fungerar och hur väl
det lönar sig att synas högt på Google. Den sista frågan under bakgrundsfaktorerna
frågar respondenterna om det finns evenemang eller annat väsentligt som de tycker att
saknas. Denna fråga ger Evenemax en bild av hur heltäckande tjänsten är och om det
finns någonting som respondenterna tycker att saknas. Då får man ett klart svar på hur
väl man lyckats erbjuda det som besökaren letar efter. Om det visar sig att många svarar att det saknar någonting på webbplatsen är det skäl att utveckla kalendern.
5.3.2 Webbdesign och innehåll
Med tanke på webbdesign skapades frågor som gällde webbkalenderns utseende och
innehåll. För att kunna göra en webbutvecklingsplan bör man veta besökarnas åsikter
om sidans webbdesign, det vill säga hur sidan är uppbyggd och hur väl designen fungerar.
Det första påståendet under webbdesign och innehåll handlar om första intrycket som
man får av webbplatsens första sida. Då får man svar på hur väl webbsidan fångar besökarens intresse då de först kommer in till sidan. Första sidan bör fånga besökarens
intresse för att få dem att stanna kvar en lite längre stund. Skanning pratar man om då
en besökare hamnar på en webbsida och skannar snabbt igenom vad som finns där för
att se om det är relevant eller intressant. Om webbsidan inte inom några sekunder hinner fånga besökarens intresse förflyttar sig besökaren troligtvis till en annan sida eller
en helt annan webbplats. Därför bör innehållet främja skanning. (Millhollon et al. 2006,
28.) Enligt Sinkkonen et al. (2009, 292) bör det på första sidan komma fram vems sida
det är man besöker och vad där finns. Får man med andra ord en uppfattning av vad
för information det finns på sidan och vad man kan göra där?
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Nielsen och Tahir (2002, 10) menar också att det skulle vara väldigt förbryllande att
stiga in i en affär där man inte genast ser vilka produkter och tjänster som erbjuds där.
Det måste man kunna uppfatta med bara en snabb titt. Samma gäller för webbsidor.
Man skall direkt kunna urskilja var man är, vad företaget gör och vad användaren kan
göra på sidan. (Nielsen & Tahir 2002, 10.) Det andra påståendet där man frågar om
besökaren får en klar bild av vad man kan göra på webbplatsen är därmed också viktig
med tanke på att få besökaren att stanna kvar på webbsidan. Besökaren skall direkt
kunna uppfatta vad Evenemax är samt vad det är för tjänst och vad webbplatsen har
att erbjuda. En flummig och ostrukturerad sida där man inte direkt får en bild av vad
det är där finns gör att besökaren inte stannar väldigt länge.
I det tredje påståendet frågar man om webbkalendern känns heltäckande med tanke på
evenemang, kategorier, kommuner etcetera. Här vill man veta om besökaren är nöjd
med det man har att erbjuda och om det känns att webbsidan erbjuder allt det man
väntar sig att den skall. En bra webbsida bör ha ett bra innehåll och har man ett bra
innehåll är den värd att bli framförd väl på webben. På webben erbjuder man mera
information om ett ämne. På webben skall det finnas information som är en grad noggrannare och mer omfattande än till exempel det som är skrivet i tidningarna. (Korpela
& Linjama 2003, 9, 58.)
Följande påstående handlar om hur navigeringen fungerar på sidorna. Med navigeringen menar man hur enkelt det är att flytta sig mellan sidor och hur väl rubriker, menyer
och länkar fungerar. Det är viktigt att man har en klar struktur på sidorna och att besökarna alltid vet var de befinner sig på webbplatsen. Besökarna bör kunna uppfatta att
de befinner sig på samma webbplats då de flyttar sig mellan olika sidor. Enligt Sinkkonen et al. (2009, 184) är en bra och effektiv informationsarkitektur en sådan där användarna hela tiden känner sig närmare den information de letar efter. Enligt dem lyckas
det med bra länkning, rubriker etcetera. Man bör skapa en logisk och tydlig struktur på
sin webbplats. Man bör försäkra sig om att navigeringslänkarna klart visar den hierarki
som gäller för webbplatsen. Det är också viktigt att man ser till att navigeringsverktygen är lättåtkomliga, tydligt definierade och enhetliga. Logotypen bör också vara länkad
till startsidan genomgående på hela webbplatsen. (Millhollon et al. 2006, 139, 143, 192.)
Korpela och Linjama (2003, 363) i sin tur menar att det är viktigt att webbsidan ser
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sammanhängande ut, det vill säga att sidornas fasta element är likadana då man flyttar
från en sida till en annan. Man bör använda sig av samma sätt att flytta från en sida till
en annan på alla sidor, använda sig av samma bakgrund och placera innehållet på möjligast samma sätt på alla sidor. (Korpela & Linjama 2003, 363.)
Med tanke på webbdesignen behandlades också frågor gällande den grafiska framställningen. Det femte påståendet gällde användningen av färger, grafik och bilder på
webbplatsen och det sjätte påståendet gällde multimedia som till exempel ljud och rörelser. Dessa frågor ger en bild av hur besökarna ser den grafiska framställningen på
sidan. För att skapa bra design bör man undvika blinkande text och onödiga animationer eftersom dessa oftast uppfattas som irriterande och omotiverade. Det som användare däremot uppskattar är en smart och enkel rulleffekt på knappar. (Millhollon &
Castrina 2003, 85.) Man bör hjälpa besökarna och få dem att känna sig som hemma på
webbplatsen genom att visa att de sidor de besöker hör till samma webbplats. Det kan
man göra genom att använda samma bakgrund och textfärg på alla sidor. (Hedman &
Palmcrantz 1997, 78.)

5.3.3 Användarvänlighet
Med tanke på användarvänligheten ställde man frågor som har att göra med hur lätt
webbplatsen är att använda och hur olika funktioner på webbplatsen fungerar.
Det första och andra påståendet under användarvänlighet behandlar sökfältet på webbsidan. För en evenemangskalender är det väsentligt att sökfunktionen är väl uppbyggd
och lätt att använda. Man bad besökarna bland annat svara på hur väl de tycker att sökfältet fungerar och om de hittade det de sökte efter. Enligt Nielsen och Tahir (2002,
20) är sökfältet eller sökmotorn en av de viktigaste delarna på webbsidan och måste
därför vara lätt att hitta och använda. De menar att den bör göras synlig, bred och simpel. Sinkkonen et al. (2009, 291) menar att om man har en sökfunktion bör man fråga
sig själv hur väl den fungerar. Sökresultaten bör vara i en förnuftig ordning för användarens bästa intresse. Då en sökning inte ger några resultat bör det finnas tips på hur
man kan utvidga sin sökning eller göra en avancerad sökning. (Sinkkonen et al. 2009,
291.)
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Det tredje påståendet behandlade det formulär genom vilket man kan meddela om
evenemang till Evenemax. Med tanke på användarvänligheten bör formuläret vara så
enkelt och klart att det går lätt för användaren att fylla i det. Enligt Korpela och Linjama (2003, 283) är det viktigt att det före varje textfält i formuläret finns en förklaring
till fältets funktion och direktiv till hur man skall fylla i formuläret. Sinkkonen et al.
(2009, 294) säger att formulären skall stöda användarens uppgift. Med det menar de att
diskussionen skall framskrida förnuftigt och logiskt och användaren bör kunna förstå
vad han eller hon skall göra.
Besökarna bör lätt kunna få kontakt med företaget ifall de har frågor eller problem.
Det är viktigt att kontaktinformationen är väl till synes, gärna genast på första sidan.
Det fjärde påståendet frågar besökarna om det känns att man lätt kan få kontakt med
Evenemax för att till exempel kunna ge feedback eller be om hjälp. Millhollon et al.
(2006, 130) menar att kontaktinformationen är en standardkomponent som ökar trovärdigheten. Man bör göra det enkelt för besökare att få kontakt med företaget. Personlig information om anställda eller någon person som kan kopplas till webbplatsen
skapar också trovärdighet. (Millhollon et al. 2006, 130-131.)
Det femte påståendet frågar besökaren om han eller hon kommer att använda webbplatsen igen. Svaren till denna fråga belyser starkt hur väl Evenemax lyckats med sin
webbplanering och hur väl man lyckats få besökarna att återvända till sidan.
De sista frågorna är öppna frågor där besökarna fritt får formulera vad som är bra med
webbplatsen och vad som kunde ha gjorts bättre.
5.4

Genomförandet av undersökningen

Enkäter är en av de mest populära metoderna för att samla in data bland kundserviceoch turismforskare. Forskare använder sig av en förbestämd, strukturerad mängd av
frågor för att få information från ett urval av respondenter och dokumentera det. Enkäter är effektiva i att systematiskt samla information från en större grupp av människor, med låga kostnader, för att producera sammanfattningar och kvantitativa skildringar. Med andra ord, enkäter är en mycket användbar metod att samla in data då man
vet exakt vad man skall fråga, behöver fråga många personer samt kan fråga standard
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frågor som alla kommer att kunna förstå och svara på. (Altinay & Paraskevas 2008,
120.)
Enkäten gjordes både på finska och på svenska eftersom kalendern är tvåspråkig. Frågorna till enkäten gjordes tillsammans med uppdragsgivaren. Skribenten kom med
idéer som sedan uppdragsgivaren godkände eller förkastade. Tillsammans kom de fram
till en enkät bestående av 21 frågor.
Skribenten gjorde enkäten måndagen den 16.5.2011 tillsammans med företaget KSF
Medias forskare Lotta Holm i KSF Medias utrymmen på Mannerheimvägen i Helsingfors. Enkäten gjordes med programmet Digium. Skribenten hade en gång tidigare använt programmet Digium men eftersom det var så länge sedan gjordes enkäten för
säkerhets skull tillsammans med någon som använt programmet oftare. Det finska
programmet Digium är ett lättanvänt verktyg för insamling av information och för
snabb rapportering, ett utmärkt verktyg för skapandet av webbenkäter (Digium 2011).
Enkäten publicerades på Evenemax webbplats på första sidan under en ”knapp” eller
annons där det stod ”Vinn biljetter” för att locka besökare att trycka på knappen och
svara på enkäten. Annonsen fanns på två ställen på första sidan. Då man tryckte på
knappen kom man in till enkäten. Man kunde välja att svara på finska eller svenska.
Knappen som man tryckte på för att komma in till enkäten hade gjorts av Evenemax
grafiker Pernilla Karlsson. Figur 6 visar hur annonsen och länken till enkäten på webben såg ut.

Figur 6. Länken till enkäten på webben
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Enkäten fanns på Evenemax första sida mellan den 16.5.2011 och den 5.9.2011. En
länk till enkäten skapades också på Evenemax egna Facebook-sidor och arrangörer
samt andra samarbetspartners fick länken per e-post.
I slutet av augusti märkte man att det inte kommit in ett enda svar sedan den 1.8. Före
det hade det kommit in cirka 40 svar. Orsaken visade sig vara ett fel i länken till enkäten på webben. Länken hade slutat fungera av någon orsak. Därför kan inte augusti
månad räknas med i undersökningen. Enkäten fanns med andra ord framme i två hela
månader samt halva maj och några dagar i september.
För att samla in lite fler svar åkte skribenten till evenemanget Lovisa Historiska Hus i
Lovisa lördagen den 27.8.2011. Skribenten valde detta evenemang eftersom Evenemax
är mest känt i Östnyland och Evenemax var också på plats år 2010 med en tävling under evenemanget. Evenemangets arrangör hade gett lov till detta. Med sig hade skribenten ett litet bord med en stol, en bärbar dator, flyers samt lite godis. Skribenten var
klädd i Evenemax gröna marknadsföringsskjorta. Eftersom länken inte då ännu fungerade på webben hade skribenten med sig enkäten i printformat. På webben kunde man
surfa på evenemax.fi och sedan svara på enkäten på papper. Skribenten märkte snabbt
att det var otroligt svårt att få folk att stanna upp och ge sig tid att bekanta sig med
webbsidan och svara på enkäten. Skribenten fick också den känslan av att de som svarade inte tog desto mer tid till att bekanta sig med evenemax.fi utan att de bara svarade
någonting för att få delta i tävlingen. De svaren kunde man inte ta med. Det kom in sju
svar som man kunde lite på i och med att det var personer som sade att de använder
Evenemax och känner till webbsidan. Det var alltså inte så lyckat att försöka få in svar
på detta vis. De mest trovärdiga och bästa svaren kom in genom länken på webbsidan.
På måndagen den 29.8 fick annonsavdelningen på HBL länken till enkäten att fungera
igen. Ett e-postmeddelande skickades på nytt ut till arrangörerna och samarbetspartners samt internt till KSF Media. Då enkäten stängdes av den 5.9.2011 hade det kommit in sammanlagt 87 svar.
Lotta Holm på KSF Media i Helsingfors skickade sedan datat både i SPSS och i Excel
till skribenten som sedan började jobbade med de resultat som kommit in.
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6 Resultatredovisning
Detta kapitel kommer att gå igenom resultaten av undersökningen. Kapitlet kommer
att noggrannare beskriva urvalet samt visar olika tabeller och diagram över resultaten.
Ett chi-kvadrattest kommer också att presenteras. Kapitlet har delats in i bakgrundsfaktorer, webbdesign och innehåll, användarvänlighet, öppna svar och samband mellan
olika variabler.
Programmet SPSS används som hjälp för att redogöra för resultaten. Med SPSS samt
med programmet Excel görs tabeller och figurer. Då man beskriver urvalet kan man
välja vilka variabler man vill beskriva eller jämföra. Man kan också ta fram skillnader
mellan olika variabler.
Bland respondenterna fanns det ingen som lämnat tomt på en enda fråga och av dessa
87 svar behövs därför ingen lämnas utanför undersökningen.
6.1

Bakgrundsfaktorer

Bakgrundsfaktorerna beskriver urvalet och hurdana personer det är som använder sig
av Evenemax. Följande tabeller och figurer beskriver kort urvalet och egenskaper hos
dessa personer.

Figur 7. Kön (antal)
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I figur 7 kan man urskilja att endast alternativen man och kvinna förekommer. Det
finns inga missing system, det vill säga ingen har lämnat tomt på frågan om kön. Det
förekommer alltså inga felaktiga kategorier av kön. Variabeln är därmed också trovärdig. Av alla 87 respondenter var 66 personer kvinnor och 21 personer män. Det betyder en andel på cirka 76 % kvinnor och cirka 24 % män.

Figur 8. Ålder (antal)

Ingen har lämnat tomt på frågan om ålder och alla respondenter tillhör någon av åldersgrupperna. Det finns inga felaktiga kategorier här heller och variabeln är trovärdig.
I figur 8 kan man urskilja att det är en ganska jämn fördelning mellan åldern men de
flesta respondenterna är i åldern 31-60.

Figur 9. Modersmål (antal)
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Figur 9 beskriver respondenternas modersmål. Man kan bland annat urskilja att de
flesta respondenterna är svenskspråkiga, det vill säga 73 personer, medan finskspråkigas andel bara är 13. En person, en kvinna, har svarat att hon har ett annat modersmål
än svenska eller finska, och det är lettiska.

Figur 10. Bostadsort (antal)

I figur 10 kan man se att majoriteten av respondenterna kommer från Borgå och är
sammanlagt 35 stycken. Från huvudstadsregionen är det 19 stycken, från Lovisa 12
stycken och från Raseborg 10 stycken som svarat. Sju respondenter bor på en annan
bostadsort än de som fanns givna som svarsalternativ. Dessa sju var Helsingfors (som
hör till huvudstadsregionen), Järvenpää, Kaarina, Lestijärvi, Orimattila, Tampere och
Åland.
Tabell 1. Evenemang som intresserar (antal)

Teater
N

Valid

Film
53

Musik
39

Dans
59

12

Idrott och
motion
23

Utställningar
och konst
32

Annat
10

I tabell 1 kan man urskilja att de evenemang som mest intresserar respondenterna är
musik och teater. Respondenterna kunde kryssa för tre alternativ som intresserar dem
mest. Musik har 59 personer kryssat för att det intresserar dem och teater har 53 personer kryssat för. Film intresserar också en stor del av respondenterna och 39 personer
har kryssat för det. Utställningar och konst intresserar 32 av respondenterna, idrott och
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motion 23 och dans bara 12. Av respondenterna har 10 svarat att de är intresserade av
annat än det som fanns som färdigt svarsalternativ. Dessa personer har skrivit att de är
intresserade av marknader och torg, fester, föreläsningar och seminarium, gudstjänster
och församlingsaktiviteter, hantverk, kyrkor, loppmarknader och basarer, sommartorg
och tvärkonstnärliga evenemang.

Figur 11. Språk du använder då du söker information på evenemax.fi (antal)

Figur 11 berättar vilket språk respondenterna använder sig av då de söker på evenemax.fi. Majoriteten, 76 personer (87 %), söker på svenska på webbsidan. Endast 11
personer (13 %) söker på finska.
Tabell 2. Skillnader i modersmål och språk man använder då man söker på evenemax.fi

Modersmål

Sv enska
Finska
Annat

Totalt

Språk du anv änder
när du söker inf ormation
på ev enemax.f i
Sv enska
Finska
72
1
98,6%
1,4%
4
9
30,8%
69,2%
0
1
,0%
100,0%
76
11
87,4%
12,6%

Totalt
73
100,0%
13
100,0%
1
100,0%
87
100,0%

Tabell 2 visar skillnader i modersmål och det språk man använder då man söker på
evenemax.fi. Tabellen visar klart att nästan alla, cirka 99 %, av de respondenter med
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svenska som modersmål använder sig också av svenska när de söker på evenemax.fi.
Av de respondenter med finska som modersmål söker cirka 69 % på finska på evenemax.fi.

Figur 12. Hur du fick veta om Evenemax (antal)

Figur 12 berättar om hur respondenterna fått veta om Evenemax. De flesta, 31 personer, har fått veta om Evenemax genom en tidning. Detta står för cirka 36 % av de totala respondenterna. Ungefär 20 % av respondenterna har fått veta om Evenemax genom en länk till sidan, 20 % genom en vän eller bekant och 20 % på annat sätt. Endast
fyra personer, det vill säga cirka 5 % har fått veta om Evenemax genom Google. De 18
respondenter som svarat att de fått veta om Evenemax på något annat sätt än genom
de sätt som fanns som färdiga svarsalternativ har fått veta om Evenemax på följande
sätt: som föreningsaktiv när Evenemax startade, genom en kompis som jobbar på
Evenemax, genom ett informationstillfälle, har känt till från tidigare, genom evenemanget Lovisa historiska hus, genom en muntlig information för något år sedan, på
jobbet, samarbetspartner, varit med från början i teamet som startade Evenemax.
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Figur 13. Saknar du evenemang eller annat väsentligt (antal)

I figur 13 kan man urskilja att majoriteten, 40 personer eller 46 %, har svarat att de inte
saknar evenemang eller annat väsentligt på Evenemax. Endast sex personer har svarat
att de saknar evenemang eller annat väsentligt på Evenemax. En person av dessa sex
skrev att det är klart att det fattas någonting då arrangörerna inte förstår att meddela
sina evenemang till Evenemax, dessutom är sökfunktionen svår och komplicerad och
man kan inte med en gång söka hela nya Lovisaregionens evenemang. De övriga fem
skrev att de saknar alternativmässor och dans, Kyrkslätts historia, mera lokala musikevenemang, teater samt två- och finskspråkiga evenemang. Av respondenterna har 35
personer svarat att de inte vet om det finns någonting de saknar på Evenemax.
Tabell 3. Deskriptiv statistik

87

Ålder
87

Modersmål
87

Bostadsort
87

Språk du
anv änder
när du söker
inf ormation på
ev enemax.f i
87

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

3

1

4

2

Kön
N

Mode

Valid
Missing

Hur du f ick
v eta om
Ev enemax
87

Saknar du
ev enemang
eller annat
v äsentligt
87

Tabell 3 visar att det inte finns några missing values, det vill säga personer som lämnat
tomma svar på någon av dessa frågor, eftersom det totala antalet på alla är 87. I tabellen kan man också urskilja typvärd (mode). Det är det värdet som förekommer flest
gånger. På frågan om kön har värdet kvinna (2) förekommit flest gånger, på frågan om
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ålder har värdet 31-40 (3) förekommit flest gånger. På frågan om modersmål förekom
värdet svenska (1) flest gånger och på frågan om bostadsorten förekom värdet Borgå
(3) allra flest gånger. På frågan om vilket språk man använder då man söker på evenemax.fi förekom värdet svenska (1) flest gånger, på frågan hur man fick veta om
Evenemax förekom värdet genom en tidning (4) flest gånger och på frågan om man
saknar evenemang eller annat väsentligt förekom värdet nej (2) flest gånger.
6.2

Webbdesign och innehåll

Detta kapitel tar upp de resultat som bland annat har med webbdesign och innehåll att
göra. Genom att studera dessa resultat kan man få idéer till webbutvecklingsplanen
som gör att Evenemax webbsida bli bättre både till design och innehåll.

Figur 14. Första intrycket av Evenemaxs första sida är bra (antal)

I figur 14 kan man urskilja att på påståendet att första intrycket av Evenemax första
sida är bra har 45 respondenter svarat att de är delvis av samma åsikt med. Detta står
för cirka hälften av respondenterna. Av respondenterna har 25 personer svarat att de är
helt av samma åsikt om att första intrycket av första sidan är bra. Detta står för cirka en
tredje del. Ingen har svarat helt av annan åsikt. Sex personer är delvis av annan åsikt.
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Figur 15. Man får en klar bild av vad man kan göra på webbplatsen (antal)

Påståendet att man får en klar bild av vad man kan göra på webbplatsen har 36 personer, eller cirka 41 %, svarat på att de är delvis av samma åsikt med. Detta kan man urskilja i figur 15. Av respondenterna är 24 helt av samma åsikt med detta påstående, 15
är delvis av annan åsikt och 10 varken eller. Här igen är ingen person helt av annan
åsikt.

Figur 16. Webbkalendern känns heltäckande (många evenemang, kategorier, kommuner etc.) (antal)

Figur 16 synliggör svaren till påståendet att webbkalendern känns heltäckande. Av respondenterna var 44 av delvis samma åsikt med detta påstående, detta står för cirka 51
% av det totala antalet respondenter. De som var helt av samma åsikt med detta påstå45

ende var totalt 27 personer. Av respondenterna var två personer helt av annan åsikt
gällande detta påstående.
Tabell 4. Ålder, kön och påståendet webbkalendern känns heltäckande
Count
Ålder

Webbkalendern känns
heltäckande
Vet int e

Kön

Helt av annan åsikt

Total
Kön

-20

Varken eller

Total
Kön
Total
Kön

Delv is av samma åsikt

Total
Kön

Helt av samma åsikt

Total
Kön

Delv is av annan åsikt

Total

21-30

Man
Kv inna

31-40
0
1
1

Man
Kv inna
Kv inna
Man
Kv inna
Man
Kv inna
Man
Kv inna

1
0
1
1
1
2

1
0
1
1
7
8
0
3
3

41-50
2
0
2
1
0
1
1
1

2
7
9
0
8
8

51-60

61-

Total

0
1
1
0
1
1
2
2
1
1
2
5
4
9
3
4
7

0
3
3
1
10
11
0
4
4

0
5
5
2
3
5

2
2
4
1
1
2
3
3
3
4
7
10
34
44
5
22
27

I tabell 4 kan man urskilja vilka skillnader det finns i åldern och könet samt i påståendet att webbkalendern känns heltäckande. Man kan bland annat urskilja att de två som
var helt av annan åsikt med påståendet att webbkalendern känns heltäckande var i åldern 31-40 och över 61 år. Den ena personen var en kvinna, den andra en man. För
övrigt fanns det inga märkbara skillnader mellan dessa variabler.

Figur 17. Navigeringen på sidorna (menyer, rubriker, länkar etc.) fungerar bra (antal)
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Som man kan urskilja ur figur 17 så är majoriteten av respondenterna, 45 personer,
cirka 52 %, delvis av samma åsikt med påståendet att navigeringen på sidorna fungerar
bra. Av respondenterna är 25 personer, cirka 29 %, helt av samma åsikt med påståendet. Nio personer är delvis av annan åsikt och en person är helt av annan åsikt.

Figur 18. Användningen av färger, grafik och bilder på webbplatsen är bra (antal)

I figur 18 kan man urskilja att största delen av respondenterna är delvis av samma åsikt
med påståendet att användningen av färger, grafik och bilder på webbplatsen är bra. Av
respondenterna är 43 personer, cirka 49 %, av denna åsikt. Helt av samma åsikt är totalt 21 personer. Av respondenterna var åtta personer delvis av annan åsikt och två
personer var helt av annan åsikt.

Figur 19. Mer multimedia kunde användas, t.ex. ljud och rörelser (antal)

47

På påståendet att mer multimedia kunde användas som till exempel ljud och rörelser
har svaren fördelat sig väldigt jämnt på alla svarsalternativ. I figur 19 kan man se att de
flesta, 19 respondenter (cirka 22 %), är delvis av annan åsikt med detta påstående. Av
respondenterna är 18 personer delvis av samma åsikt, 17 personer är varken eller, 15 är
helt av samma åsikt, 15 är helt av annan åsikt och 3 vet ej.
6.3

Sammanfattning av webbdesign och innehåll

För att sammanfatta resultaten gällande frågorna om webbdesign och innehåll kan man
i detta kapitel urskilja resultaten i en och samma graf. Det gör att man lättare kan se
skillnader i resultaten och också se var de flesta svaren ligger.
Figur 20 ger en översikt över hur respondenterna har svarat samt vilka svarsalternativ
som fått flest svar. På alla påståenden utom ett har svarsalternativet delvis av samma
åsikt fått flest svar.

Figur 20. Sammanfattning av webbdesign och innehåll (procent)

Grafen ger en mer överskådlig bild över resultaten och man ser klart vilka svarsalternativ som fått flest svar. Man kan bland annat urskilja att svarsalternativen delvis av
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samma åsikt och helt av samma åsikt har de flesta kryssat för i nästan alla frågor. Frågan om multimedia är den enda där svaren fördelat sig mera jämnt.
6.4

Användarvänlighet

Följande kapitel visar resultaten från enkäten gällande påståendena kring användarvänligheten på evenemax.fi. Resultaten ger en bild av hur väl användarna känner att webbsidan möter deras behov samt hur lätt de känns för dem att använda den.

Figur 21. Sökfältet fungerar bra (antal)

Påståendet att sökfältet fungerar bra har 45 respondenter varit delvis av samma åsikt
med. Det motsvarar cirka 52 % av alla respondenter. Figur 21 berättar också för oss att
31 respondenter har varit helt av samma åsikt som påståendet. Det motsvarar cirka 36
% av alla respondenter. De övriga svarsalternativen står för cirka 12 % av det totala
antalet svar.
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Figur 22. Man hittar lätt den information eller evenemang man söker efter (antal)

I figur 22 kan man urskilja att på påståendet att man hittar lätt den information eller
evenemang man söker efter har de flesta svarat med delvis av samma åsikt. Av respondenterna är 48 personer av denna åsikt, det motsvarar cirka 55 % av alla respondenter.
Av respondenterna var 24 personer helt av samma åsikt, det motsvarar cirka 28 %. De
övriga svarsalternativen har fått sammanlagt 15 svar, cirka 17 %.

Figur 23. Funktionen ”meddela om evenemang” fungerar bra (antal)

Påståendet att funktionen ”meddela om evenemang” fungerar bra har fått väldigt
många vet ej svar. Detta går att urskilja i figur 23. Av respondenterna har 26 personer
svarat på påståendet med alternativet vet ej, det motsvarar cirka 30 % av det totala.
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Alternativet helt av samma åsikt har fått 24 svar och delvis av samma åsikt har fått 20.
Av respondenterna är fyra av delvis annan åsikt och en person är helt av annan åsikt.

Figur 24. Man får lätt kontakt med Evenemax för att t.ex. ge feedback eller be om hjälp
(antal)

I figur 24 kan man se att påståendet att man får lätt kontakt med Evenemax för att ge
feedback eller be om hjälp har fått flest vet ej svar. Av respondenterna har 27 svarat vet
ej på påståendet, detta motsvarar 31 % av det totala antalet svar. Av respondenterna
har 23 svarat att de är helt av samma åsikt som påståendet, 20 personer är delvis av
samma åsikt och 16 varken eller. Endast en person är delvis av annan åsikt.

Figur 25. Jag kommer säkert att använda webbplatsen igen (antal)
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I figur 25 kan man urskilja att på påståendet jag kommer säkert att använda webbplatsen igen har de flesta svarat med helt av samma åsikt. Av respondenterna har 57 personer svarat att de kommer att använda webbplatsen igen. Det är cirka 66 % av alla
respondenter. Av respondenterna har 19 personer svarat att de är delvis av samma
åsikt som påståendet. Detta motsvarar cirka 22 % av det totala.
6.5

Sammanfattning av användarvänlighet

För att sammanfatta resultaten gällande frågorna om användarvänlighet kan man i
detta kapitel urskilja resultaten i en och samma graf. Det gör att man lättare kan se
skillnader i resultaten och också se var de flesta svaren ligger.
I figur 26 kan man se en sammanfattning över svaren på påståendena om användarvänligheten. Det ger en översikt över hur respondenterna har svarat samt vilka svarsalternativ som fått flest svar. Svarsalternativen delvis av samma åsikt och helt av samma
åsikt har fått överlägset flest svar.

Figur 26. Sammanfattning av användarvänlighet (procent)

Grafen ger en mer överskådlig bild över resultaten och man ser klart vilka svarsalternativ som fått flest svar. Man kan bland annat urskilja att svarsalternativen delvis av
samma åsikt och helt av samma åsikt har de flesta kryssat för på nästan alla frågor. På
påståendet gällande att man får lätt kontakt med Evenemax samt att funktionen med52

dela om evenemang fungerar bra har respondenterna gett ganska mycket vet inte svar
och varken eller svar.
6.6

Öppna svar

De öppna svaren var många och skribenten har därför valt att redovisa för dem i form
av en matris i tabell 5 på sid 54 för att bättre åskådliggöra dem. Öppna svaren finns i
sin helhet i bilaga 3.

53

Tabell 5. Matris över de öppna svaren
Bra

Dåligt

Förslag till förbättring

Att söka på olika kommuner är
bra.

Webbplatsen ser lite stökig ut för
en person som besöker den för
första gången.
Är det någonting speciellt man är
ute efter, vet man inte genast var
på webbplatsen man skall leta.
Ibland vid sökning när man
bläddrar lite försvinner de fakta
man ställt in sökningen på.
Ibland är det invecklat att hitta
info, man skall klicka många
gånger framåt.
Råddig, mycket info, liten text.
Kunde göras mera överskådlig.
Svårt att föra in evenemang,
framförallt om man vill föra in
många på en gång.
För gamla ögon är första sidan
tröttsam, allt finns på samma
sida.
Saknar Väståboländska evenemang.
Första sidan ser rastlös ut.

Bör förbättra och ändra färger i layout och font.

Bra att det finns en skild navigator
för de små lokala finlandssvenska
evenemangen.
Omfattning och urval är bra.
Sidan ser fräsch ut.
Bra att kunna söka ortvis.
Det bästa är att Evenemax finns.
Helt ok.
Bra att det finns en sida som
denna.
Är jättenöjd med Evenemax. Kan
söka uppgifter om händelser i
Västnyland när jag är på väg dit.
Ett bra ställe att söka efter möjliga
besöksmål och sommarevenemang.

Att använda Evenemax är för
invecklat från arrangörens synvinkel. Det är mycket enklare att
skicka e-post till Evenemax.

Är väldigt nöjd.

Bör föra tydligare fram vad
Evenemax är och varför den
finns till förfogande.
Bör förbättra sökfältet.
Bör ha en större skala med
evenemang och engagera
arrangörerna mer.
Priserna borde finnas under
adressen.
Kunde mindre utställningar i
gallerier också finnas med?
Vore det möjligt om man
kunde lämna sin kommentar i
ett fält under evenemanget?
Mera historia om bygden.
Ändra sökfunktionen så det
blir lättare och snabbare att
söka evenemang.
Skulle vara roligt med mera
grafik.
Mera beskrivning av evenemangen.
Lite längre text om puffarna
så att tidningsredaktionerna
kunde kopiera dem.
Önskar att man kunde välja
flera sorters evenemang samtidigt när man söker.
Göras mera synlig.
En feedback ruta kunde vara
bra.
Bra om kurser och evenemang med anmälning kom
upp som aktuella innan deras
anmälningstid går ut.
Webbplatsen kunde göras
mer lockande t.ex. genom
mera färger och former.
Utseendet kunde ”piffas
upp” så att den liknar en från
2000-talet.
Enklare design och större
typstil på startsidan.
Sökfunktionen mer användarvänlig.

Bra att allt finns samlat.
Bra att man kan söka evenemang
genast från första sidan.
Sökfunktionen fungerar riktigt bra.
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I matrisen kan man urskilja att det i de öppna svaren fanns nästan lika mycket bra och
dåligt. Det vill säga många har haft bara bra att säga om Evenemax och många har
också haft dåligt att säga om kalendern och webbplatsen. De som är positiva med
Evenemax skriver bland annat att de är nöjda med att det finns en sida som denna och
att det är bra att man kan söka ortvis/kommunvis. De som skriver negativt om sidan
skriver bland annat att webbplatsen och första sidan är lite stökig och att man inte direkt ser vad man kan göra på webbplatsen. De skriver också att sökfunktionen kunde
göras mer användarvänlig och att det är svårt för arrangörer att meddela om evenemang. De förslag till förbättring som respondenterna har gett åt Evenemax är väldigt
viktiga och något man bör fundera på. Där nämns bland annat att sökfunktionen bör
utvecklas och likaså layouten på sidan.
6.7

Samband mellan olika variabler

I figur 27 skall den oberoende variabeln åldern antas förklara skillnaderna i den beroende variabeln ”jag kommer säkert att använda webbplatsen igen”. I figur 28 i sin tur
skall den oberoende variabeln bostadsort antas förklara skillnaderna i den beroende
variabeln ”hur respondenterna fått veta om Evenemax”. Frågan är, finns det ett samband mellan bostadsort och hur respondenterna fått veta om Evenemax?
Varför man testar detta är för att varje stickprovsundersökning ger skillnader på grund
av slumpen och för att det verkligen finns en skillnad mellan bostadsorten. Ett chikvadrattest eliminerar slumpen. Testet kan ge två svar. Icke signifikant betyder att
slumpen kan ha påverkat, det finns inget samband. Signifikant skillnad betyder att det
finns en skillnad eller samband. (Mildén 2008.)
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Figur 27. Jag kommer säkert att använda webbplatsen igen (antal)

Figur 27 anger åldern på de som svarat på påståendet jag kommer säkert att använda
webbplatsen igen. Ur figuren kan man till exempel urskilja att majoriteten av alla åldersklasser är helt av samma åsikt med påståendet att de kommer säkert att använda
webbplatsen igen. Ingen av respondenterna är helt av annan åsikt. Den enda personen
som är delvis av annan åsikt än påståendet är i åldern 51-60 år.
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Figur 28. Hur man fått veta om Evenemax (antal)

Figur 28 beskriver hur bostadsorten och hur respondenterna fått veta om Evenemax
hänger ihop. Man kan bland annat urskilja att de flesta har fått veta om Evenemax genom en tidning. Av respondenterna från huvudstadsregionen har 10 personer fått veta
om Evenemax genom en tidning och av respondenterna från Borgå 15 personer. De
fyra personer som fått veta om Evenemax genom Google har kommit från Lovisa (1),
Raseborg (2) och en från en annan ort än de som fanns som svarsalternativ. Från
Borgå har 11 respondenter fått höra om Evenemax genom en vän eller bekant. För
övrigt är svarsfördelningen ganska jämn bland bostadsorterna.
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Tabell 6. Chi2-test

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

Value
43,207a
44,075
3,717

24
24

Asy mp. Sig.
(2-sided)
,009
,007

1

,054

df

87

a. 30 cells (85,7%) hav e expected count less t han 5. The
minimum expected count is ,05.

Tabell 6 visar ett chi-kvadrattest där p-värdet är 0,009 vilket pekar på att det finns en
signifikant skillnad mellan bostadsorten och hur man fått veta om Evenemax, att det
finns ett samband mellan dessa variabler och att slumpen inte har gett resultatet. Tyvärr
uppfylls inte villkoren för de förväntade värdena i ett chi-kvadrattest. Testet är därför
inte tillförlitligt och kan därför varken stärka eller fälla påståendet.
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten. Analysen kommer att delas upp på
samma sätt som resultatredovisningen, det vill säga i bakgrundsfaktorer, webbdesign
och innehåll samt användarvänlighet. I detta kapitel ges också förslag till en webbutvecklingsplan för evenemax.fi och till sist behandlas validiteten samt reliabiliteten kring
arbetet.
7.1

Bakgrundsfaktorer

Det är viktigt att man tar reda på vem ens användare är (Sinkkonen et al. 2009, 35).
Användbarhet och god användarerfarenhet bygger man upp med användarcentrerade
planeringsmetoder. När man börjar planera utgår man ifrån verksamhetsmålen samt
hurudana användarna är – både potentiella och nuvarande. Vem är de, vad behöver de,
hur fungerar de, vad värdesätter de etcetera. (Sinkkonen et al. 2009, 27.)
Ur resultatredovisningen kan man urskilja att majoriteten av respondenterna, hela 76
%, var kvinnor. Det behöver dock inte betyda att de flesta som besöker evenemax.fi är
kvinnor, det kanske till exempel är så att kvinnor bara lättare svarar på enkäter som
denna. Med andra ord berättar inte frågan om könet så mycket för Evenemax. Man
kan dock jämföra denna variabel med andra variabler och på detta vis få ut mera av
frågan angående kön. Samma gäller frågan om åldern. Fördelningen är ganska jämn där
och man ser inte större skillnader i åldersfördelningen. Det man ändå lägger märke till
är att endast 3,4 % av respondenterna är under 20 år, det vill säga de riktigt unga besökarna på evenemax.fi är få. Denna variabel får man också mer ut av om man jämför
med andra variabler.
På frågan om modersmål har cirka 84 % svarat att de har svenska som modersmål.
Eftersom procenten är så hög är det värt att lägga märke till detta resultat. Man får den
uppfattningen att Evenemax är en tjänst som främst personer med svenska som modersmål använder. Detta är någonting man kunde fundera på när man utvecklar sin
webbsida. Syns Evenemax till exempel på webbsidor där finskan dominerar, det vill
säga, kunde man länka från andra finska webbsidor och få flera besökare med finska
som modersmål till sidan. Kanske man kunde marknadsföra sig mera som en tvåsprå59

kig tjänst för att öka det finskspråkiga intresset till sidan. Då måste man också fråga sig
om det finns evenemang i kalendern som intresserar finskspråkiga och som får dem att
besöka Evenemax på nytt. Evenemax är en tvåspråkg webbkalender men resultatet
visar att den ändå används mest av personer med svenska som modersmål.
I resultatredovisningen kan man urskilja att på frågan om bostadsort har 40 % svarat
att de kommer från Borgå. Det tyder på att man i sin marknadsföring har riktat sig
mycket lokalt. Av respondenterna kommer cirka 22 % från huvudstadsregionen, cirka
14 % från Lovisa och cirka 12 % från Raseborg. De flesta respondenter kommer med
andra ord från områden där man i den lokala tidningen publicerar händelsekalendern.
Av respondenterna kommer endast en från till exempel Väståboland. Kunde man
kanske då fundera på att föra fram dessa evenemang lite tydligare i webbkalendern och
tydliggöra hur mycket evenemang det finns från till exempel Väståboland i kalendern.
Kanske länka till kalendern från sidor som man tror att personer från Väståboland besöker. Göra det klarare genast från första sidan vad för evenemang och varifrån det
finns evenemang i kalendern. Det viktiga är att få besökarna att stanna kvar på webbsidan och att också återvända. Trafiken till sidan kunde man öka genom att tydligare visa
hur mycket evenemang det finns och från vilka områden.
På frågan om vilka evenemang som intresserar har musik och teater fått flest svar, cirka
50 % av de totala svaren. Desto mer teater- och musikevenemang, desto bättre. Man
får dock inte glömma att film, utställningar och konst, idrott och motion samt dans står
för cirka 46 % av de totala svaren och också bör finnas i kalendern för att så många
besökare som möjligt skall känna att kalendern är heltäckande och besöka sidan på
nytt.
Av respondenterna har de absolut flesta, cirka 87 %, svarat att de söker på svenska på
evenemax.fi. Det intressanta kan man urskilja i tabell 2 på sid 41. Av de respondenter
med svenska som modersmål använder 99 % svenska då de söker på evenemax.fi. För
personer med finska som modersmål är procenten lägre, cirka 69 % använder finska då
de söker på evenemax.fi. Här ser man igen att svenskan dominerar på evenemax.fi.
Eftersom man är en tvåspråkig tjänst så kunde man försöka få fram det lite bättre.
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Bland resultaten kan man urskilja att de flesta respondenterna, cirka 36 %, har fått veta
om Evenemax genom en tidning. Genom Google har endast cirka 5 % kommit till
sidan och genom en länk till sidan cirka 20 % av respondenterna. Resultaten visar att
länkningen är någonting man kunde se över på Evenemax. Länkar man från tillräckligt
många sidor och hur effektiv är den? Evenemax syns högt på Google (Andelin, J-E.
4.3.2011). Det strider lite med resultaten i och med att bara 5 % fått veta om Evenemax genom Google. Orsaken till detta ligger till en del i det att länken som lett till
evenemax.fi och enkäten har luggit ute på till exempel Facebook eller skickats direkt till
arrangörerna för att uppmana dem att svara på enkäten. Då har de bland annat kommit
till Evenemax genom en länk till sidan och inte till exempel genom Google. Därmed är
detta resultat lite missvisande och bör inte begrundas desto noggrannare. De övriga 18
respondenterna som svarat på enkäten har fått veta om Evenemax på annat sätt än de
som fanns som färdiga svarsalternativ.
Frågan om respondenterna saknar evenemang eller annat väsentligt har fått flest nej
svar, 46 % av de totala svaren. Detta är positivt. Endast sex personer har svarat att de
saknar evenemang eller annat väsentligt. Svarsalternativet vet ej har fått 35 svar. Det
tyder på att många av respondenterna inte kanske använt evenemax.fi så mycket och
inte med säkerhet vet om det finns någonting de saknar eller ej.
7.2

Webbdesign och innehåll

Enligt Millhollon et al. (2006, 28) pratar man om skanning då en besökare hamnar på
en webbsida och skannar snabbt igenom vad som finns där för att se om det är relevant eller intressant. Enligt Sinkkonen et al. (2009, 292) bör det på första sidan komma
fram vems sida det är man besöker och vad där finns. I resultatredovisningen kan man
urskilja att 52 % av respondenterna har svarat att de är delvis av samma åsikt med påståendet att Evenemax första sida är bra och 29 % har svarat att de är helt av samma
åsikt om att första intrycket av första sidan är bra. Skanningen har med andra ord varit
positiv för besökarna. Om webbsidan inte inom några sekunder hinner fånga besökarens intresse förflyttar sig besökaren troligtvis till en annan sida eller en helt annan
webbplats (Millhollon et al. 2006, 28). Ingen har svarat helt av annan åsikt och bara sex
personer är delvis av annan åsikt med påståendet. Detta är väldigt positivt. Man kan
dock fundera på varför sex personer svarat att de bara är delvis av samma åsikt med
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påståendet. Första sidan på en webbplats är väldigt viktig och avgörande ifall besökaren tänker återvända eller ej. Enligt Nielsen & Tahir (2002, 10) skall användaren kunna
känna igen en sida som första sida då man förflyttar sig till andra sidor. Hedman &
Palmcrantz (1997, 41) menar att webbplanerarens uppgift är att framföra materialet på
ett estetiskt och tilltalande sätt men att också se efter att webbplatsen uppfattas som
organiserad och lätt att hitta. Nielsen & Tahir (2002, 10) menar att användaren skall
kunna känna igen en sida som första sida då man förflyttar sig till andra sidor.
Efter att man skannat sidan och gjort den slutsatsen att sidan är tillräckligt relevant
eller intressant så skumläser man innehållet för att avgöra de viktigaste ändamålen med
sidan. Då tittar man ofta på rubriker, hyperlänkar, fet eller kursiv text, första och sista
meningarna i stycken, punktlistor, tabeller, bildtexter och ibland bilder. Skumläsningen
hjälper besökaren att avgöra om han eller hon vill stanna på sidan och gå djupare in i
innehållet eller inte. (Millhollon et al. 2006, 28.) Påståendet att man får en klar bild av
vad man kan göra på webbplatsen har cirka 41 % svarat på att de är delvis av samma
åsikt med och cirka 28 % är helt av samma åsikt med detta påstående. Detta är också
väldigt positivt. Endast 17 % är delvis av annan åsikt och ingen person helt av annan
åsikt. Skumläsningen har med andra ord också varit positiv för de flesta respondenterna. Man kunde dock fundera på varför 17 % av respondenterna var delvis av annan
åsikt med påståendet. Enligt Nielsen & Tahir (2002, 10) skall man direkt kunna urskilja
var man är, vad företaget gör och vad användaren kan göra på sidan. Webbsidan skall
också ha en layout som är lätt att komma ihåg och som skiljer sig från andra och man
bör lyfta fram varför sidan är av betydelse för användaren och på vilket sätt man skiljer
sig från konkurrenterna.
Man bör få en klar bild av vad man kan göra på webbplatsen för att det skall skapa intresse för att stanna längre på sidan. Webbsidans ultimata mål är att förena det redaktionella innehållet, designen, användargränssnittet och de effektiva backendprogrammen till en fungerande helhet. God planering består av mer än bara det dekorativa och en god informationsarkitektur tar användaren genom en förvirrande informationshierarki och för användaren genom de olika lagren av information till den informationen som användaren vill ha. Många gånger jobbar de olika parterna som är
delaktiga i att skapa en webbsida för sig själv och då sedan pusselbitarna skall föras
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samman märker man att det inte går att sätta ihop bitarna. Därför är det viktigt att
stärka samarbetet och interaktionen bland programmerare, designers, journalister, arkitekter, marknadsföringschefer, försäljare och andra i arbetsgruppen som jobbar med
webbsidan. (Veen 2002, 25-28.)
Påståendet att webbkalendern känns heltäckande var 51 % av delvis samma åsikt med
och 31 % helt av samma åsikt med. Endast två personer var helt av annan åsikt gällande detta påstående. Att webbkalendern känns heltäckande är också väldigt positivt
för Evenemax. Det betyder att respondenterna känner att kalendern täcker de områden
som intresserar dem och är därmed också mångsidig. Millhollon och Castrina (2003,
85) menar att man genom att titta på likartade webbplatser ser om det är något ämne
man behöver skriva mera om eller om det finns något man glömt helt och hållet. Enligt
dem kan man på detta vis sedan göra sin egen webbplats unik.
Enligt Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009 (183-184) börjar man ofta med att först
skapa enskilda webbsidor då man egentligen borde fundera på hela webbplatsen och
dess uppbyggnad till allra först. Om man inte gör detta är det som om man skulle inreda rummen i ett hus före man har gjort husets bottenplan. Informationsarkitektur
betyder att man undersöker informationens uppbyggnad, organisering och klassificering med målet att underlätta sökning och kontroll av information. En bra och effektiv
informationsarkitektur är en sådan där användarna hela tiden känner sig närmare den
information de letar efter. Det lyckas med bra länkning, rubriker etcetera. Majoriteten
av respondenterna, cirka 52 %, var delvis av samma åsikt med påståendet att navigeringen på sidorna fungerar bra. Cirka 29 % var helt av samma åsikt med påståendet.
Det betyder att det inte finns några större problem med länkning, rubriker etcetera på
sidan. Nio personer hade dock svarat att de är delvis av annan åsikt och en person är
helt av annan åsikt. De står för cirka 12 % av det totala antalet svar och är någonting
man eventuellt kunde fundera över. Kanske det ändå finns någonting man kunde förbättra på med tanke på navigeringen. Enligt Millhollon et al. (2006, 139) bör man försäkra sig om att navigeringslänkarna klart visar den hierarki som gäller för webbplatsen.
Enligt Hedman & Palmcrantz (1997, 78) bör man hjälpa besökarna och få dem att
känna sig som hemma genom att visa att de sidor de besöker hör till samma webbplats
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genom att använda samma bakgrund och textfärg på alla sidor. Det är viktigt att webbsidan ser sammanhängande ut, det vill säga att sidornas fasta element är likadana då
man flyttar från en sida till en annan. Man bör använda sig av samma sätt att flytta från
en sida till en annan på alla sidor, använda sig av samma bakgrund och placera innehållet på möjligast samma sätt på alla sidor. Bilderna på en plats och texten på sin egen
plats på sidan. En sammanhängande texttyp och användning av färger gör sidan mer
enhetlig. (Korpela & Linjama 2003, 363.) Cirka 49 % av respondenterna är delvis av
samma åsikt med påståendet att användningen av färger, grafik och bilder på webbplatsen är bra. Helt av samma åsikt är cirka 24 %. Åtta personer var delvis av annan åsikt
och två personer var helt av annan åsikt, tillsammans står de för 11 %. Detta är också
en sak man kunde fundera över. Om 11 % är mindre nöjda med användningen av färger, grafik och bilder på webbplatsen så finns det skäl att göra förbättringar.
På påståendet att mer multimedia kunde användas som till exempel ljud och rörelser
har cirka 22 % svarat att de är delvis av annan åsikt med, cirka 21 % är delvis av samma
åsikt, cirka 17 % är helt av samma åsikt och cirka 17 % helt av annan åsikt. Här är åsikterna lite spridda, ungefär hälften tycker att man kunde använda mer multimedia och
hälften i sin tur tycker inte det. Korpela & Linjama (2003, 263) menar att man skall
vara försiktig med att olika multimedia inte blir irriterande för besökaren utan man
skall kunna hålla dem under kontroll. Enligt Millhollon & Castrina (2003, 85) bör man,
för att skapa bra design, undvika blinkande text och onödiga animationer eftersom
dessa oftast uppfattas som irriterande och omotiverade.
7.3

Användarvänlighet

Påståendet att sökfältet fungerar bra har cirka 52 % av respondenterna varit delvis av
samma åsikt med och 36 % har varit helt av samma åsikt med. En person har skrivit på
frågan om det finns något evenemang eller annat väsentligt som saknas att sökfunktionen är svår och komplicerad och man kan inte med en gång söka hela nya Lovisaregionens evenemang. Enligt Nielsen & Tahir (2002, 20) är sökfältet eller sökmotorn en
av de viktigaste delarna på webbsidan och måste därför vara lätt att hitta och använda.
Enligt de flesta respondenter fungerar sökfältet bra och det är positivt. Man kan dock
fundera på om man kunde göra den mer lättanvänd än vad den är idag. Påståendet att
man hittar lätt den information eller evenemang man söker efter hänger lite ihop med
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föregående påstående och på det har cirka 55 % svarat att de är delvis av samma åsikt
med och cirka 28 % att de är helt av samma åsikt med. Detta är också positivt och visar att det är smidigt för besökaren att söka information på Evenemax. Sinkkonen et al.
(2009, 295) menar att man också bör fundera på om man skall ha felmeddelanden om
sökningen till exempel inte ger något resultat. Felmeddelandena bör då ge information
om var man gjort fel och samtidigt ge tips för hur man istället kunde göra sökningen
för att få möjliga resultat.
Påståendet att funktionen ”meddela om evenemang” fungerar bra har fått väldigt
många vet ej svar. Det beror säkert på det att respondenterna inte använt sig av den
funktionen. Alternativet helt av samma åsikt har fått 28 % av svaren och delvis av
samma åsikt har fått cirka 23 % av svaren. Av respondenterna är fyra av delvis annan
åsikt och en person är helt av annan åsikt. Majoriteten av respondenterna är nöjda med
funktionen meddela om evenemang. Enligt Korpela och Linjama (2003, 283) är det
viktigt att det före varje textfält i formuläret finns en förklaring till fältets funktion och
direktiv till hur man skall fylla i formuläret. Sinkkonen et al. (2009, 294) säger att formulären skall stöda användarens uppgift. Med det menar de att diskussionen skall
framskrida förnuftigt och logiskt och användaren bör kunna förstå vad han eller hon
skall göra. Man bör till exempel fråga sig själv om man förstår vad man skall göra till
följande och om formulärets element används rätt. Kan man till exempel fylla i formuläret genom att bara använda tangentbordet? (Sinkkonen et al. 2009, 294.) Ett formulär
som är effektivt är enkelt, logiskt, tydligt och visuellt välutformat. Användaren skall lätt
kunna avgöra vilka etiketter som hör till vilka textrutor, hur man skall skriva in texten i
textrutorna samt vad som krävs till följande. (Millhollon et al. 2006, 35.)
Att man får lätt kontakt med Evenemax för att ge feedback eller be om hjälp har de
flesta, cirka 31 %, svarat vet ej på. Detta ger en negativ bild och man får den uppfattningen att respondenterna inte hittat något ställe på webbsidan där man kan ge feedback åt Evenemax och att de därför svarat vet ej. De kanske inte är säkra över var man
skall ge sin feedback. Av respondenterna har cirka 26 % svarat att de är helt av samma
åsikt som påståendet och cirka 23 % har svarat att de är delvis av samma åsikt. Detta i
sin tur är positivt, men det lönar sig att fundera på varför så många svarat vet ej. Svarsalternativet varken eller har fått cirka 18 % av svaren och man kan också fråga sig var65

för så. Det finns skäl i att förbättra sättet att ta emot feedback och ha tydligare fram
kontaktuppgifter dit besökaren kan vända sig om de behöver hjälp eller har frågor. Enligt Nielsen & Tahir (2002, 30) är det viktigt att informera för användarna om det uppstår problem med webbsidan. Det lönar sig också att visa en uppskattning om hur
länge man tror att det kommer att ta tills problemet är löst och ge numret till kundbetjäningen så kunden får tag på någon om de vill. Millhollon et al. (2006, 131) menar att
personlig information om anställda eller någon person som kan kopplas till webbplatsen skapar trovärdighet. Nielsen och Tahir (2002, 12) menar också att det på ett företags webbplats bör finnas ett klart sätt med vilket man kan söka information om företaget. De menar att man vill veta vem det är man gör affärer eller samarbetar med och
en beskrivning av företaget skapar trovärdighet. Ibland kanske användarna öppnar företagets webbsida bara för att kolla kontaktuppgifterna.
Det väldigt positiva är att cirka 66 % av respondentern har svarat helt av samma åsikt
på påståendet jag kommer säkert att använda webbplatsen igen och cirka 22 % har svarat att de är delvis av samma åsikt som påståendet. För att kunna fortsätta med sin
webbsida måste det finnas intresse att återvända till den. Det visar också att det finns
ständigt behov av att vara up-to-date och utveckla sin webbsida för att kunna stanna
kvar på marknaden.
7.4

Webbutvecklingsplan

Ur resultaten kunde man urskilja att en väldigt liten del av respondenterna var under 20
år. Man kan fråga sig om det bara råkar eller om det verkligen är så att evenemax.fi är
en tjänst som inte används av så många unga människor. En idé till att locka unga
människor till sidan kunde vara att göra webbsidan lite mer ungdomlig. Färger på
webbsidan kunde man använda mer och fundera på att ta bättre fram också evenemang som lockar den yngre publiken. Eller varför inte ha en helt skild sida på webbplatsen som är ämnad för unga människor och evenemang riktade till ungdomar. Här
bör man fundera på var gränsen barn och ungdom går. Evenemang för de riktigt
minsta barnen kunde också vara en kategori för sig. För att sedan få ungdomarna att
klicka in till webbplatsen bör man fundera på olika marknadsföringsinsatser. Man kan
till exempel ordna evenemang för ungdomar, åka runt i skolor, ordna tävlingar etcetera.
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Ur resultaten framgick det också att svenskan klart dominerar på evenemax.fi. Man bör
därför fundera på om Evenemax till exempel syns på webbsidor där finskan dominerar,
det vill säga, kunde man länka från andra finska webbsidor och få flera besökare med
finska som modersmål till sidan för att öka trafiken på sidan. Man kunde också marknadsföra sig mera som en tvåspråkig tjänst för att öka det finskspråkiga intresset till
sidan. Då måste det förstås också finnas evenemang i kalendern som intresserar finskspråkiga och som får dem att besöka Evenemax på nytt.
I resultatredovisningen framgick att de flesta respondenter kommer från områden där
man i den lokala tidningen publicerar händelsekalendern. Webbkalendern innehåller
också evenemang från till exempel Österbotten, Väståboland och Kotka. Ändå var
respondenterna från dessa områden nästan noll. Man kunde fundera på hur man bättre
når ut också till dessa områden för att få dem bättre medvetna om Evenemax och då
också få flera personer att börja meddela om sina evenemang till Evenemax samt öka
trafiken till webbsidan.
Evenemang som intresserar mest är musik och teater. Det är därför viktigt att kalendern innehåller mycket av dessa evenemang. Större teater- och musikevenemang kan
vara bra att ta fram redan på första sidan och berätta lite mera om dem där. Tips-delen
på evenemax.fi där man rekommenderar olika evenemang kunde vara lite större och till
och med ha små bilder. Där kunde man tipsa om större teaterproduktioner. Man får
ändå inte glömma att film, utställningar och konst, idrott och motion samt dans stod
för cirka 46 % av de totala svaren.
Eftersom 17 % var delvis av annan åsikt med påståendet att man får en klar bild av vad
man kan göra på webbplatsen så kunde man fundera på om det finns någonting man
kan göra för den saken. Bland de öppna svaren i bilaga 3 kan man läsa att respondenterna tycker att man borde föra tydligare fram vad Evenemax egentligen är och varför
den finns till förfogande för besökare. En person skriver att med snabb blick ser
webbplatsen lite stökig ut för en person som besöker denna för första gången och är
det någonting speciellt som man är ute efter, så vet man inte genast var på webbplatsen
man skall börja leta efter information. Det är väldigt viktigt att besökarna direkt uppfattar vad det är för en webbsida och vad man kan göra där. En förändring man kunde
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göra på webbplatsen är att ha en kort beskrivning av vad Evenemax är och vad
Evenemax gör. Det kommer inte fram någonstans. Det kunde finnas redan på första
sidan en kort beskrivning av vad Evenemax gör och under en annan flik eller sida
kunde det sedan stå lite mera om vad Evenemax är och hur man får kontakt med företaget. Det är viktigt att man lyfter fram varför sidan är av betydelse för användaren och
på vilket sätt man skiljer sig från konkurrenterna. Första sidan kunde tydligare visa hur
många evenemang det finns i kalendern och tydligare visa från vilka områden det finns
evenemang i kalendern. Då skulle besökarna få en klarare bild över vad man kan göra
på webbplatsen. Man kunde till exempel lista alla regioner där det finns evenemang
inmatade och ha inom parentes hur mycket evenemang det finns inom den regionen.
Till exempel så här:
Helsingfors (640)
Borgå (156)
Lovisa (67)
Hangö (58)
Man bör få en klar bild av vad man kan göra på webbplatsen för att det skall skapa intresse för att stanna längre på sidan.
Påståendet att navigeringen på sidorna fungerar bra hade nio personer svarat att de är
delvis av annan åsikt med och en person var helt av annan åsikt. Bland de öppna svaren har en person skrivit att det ibland är lite för invecklat att hitta information om
evenemangen, man skall klicka många gånger framåt för att få alla uppgifter. Man
kunde till exempel ha en tydligare indelning av områdena på Evenemax. Nu är områdena indelade i Evenemax, Östnyland, City, Västnyland, Österbotten och Åland. Indelningen är helt okej, men man kunde göra den tydligare. Då man till exempel klickar
på Västnyland och gör en sökning på Hangö så flyttas man till mappen evenemang.
Det framgår inte klart att man fortfarande är i Västnyland-mappen. Under sökfunktionen till vänster står det Västnyland, det är allt. Man kunde med andra ord göra det
klarare för besökaren var på webbplatsen han eller hon befinner sig. Det kunde man
göra med hjälp av en så kallad sökstig. Den kan se ut till exempel så här: Startsida >
Västnyland > Hangö > Teater. Det är bra om de olika delarna i denna stig fungerar
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som länkar så att man lätt kan komma tillbaka till tidigare sidor. Kanske de olika områdena och navigeringslänkarna också kunde finnas till vänster på sidan som en menyrad
och sökfunktionen skulle vara högst uppe på sidan i ett lite enklare format.
Av respondenterna var 11 % mindre nöjda med användningen av färger, grafik och
bilder på webbplatsen. Bland de öppna svaren hade en person skrivit att webbplatsen
kunde göras mera lockande till exempel genom mera färger och former. En annan
hade skrivit att utseendet kunde man ”piffa upp” så att den liknar att den är från 2000talet. En tredje person skrev att det skulle vara bra med enklare design och större typstil på startsidan. Det man kunde förbättra är att försöka hitta bilder till så många evenemang som möjligt. Bilder gör webbplatsen mer intressant och attraktiv. Färgen på
webbplatsen är grön i olika nyanser. Här kunde man fundera på att också använda
andra färger och göra webbplatsen på detta vis mer levande. Multimedia skall man vara
försiktig med så det inte blir irriterande för besökaren utan man skall kunna hålla dem
under kontroll. Man bör undvika blinkande text och onödiga animationer. Om det
finns videor till evenemang så kunde man länka till den sidan.
Påståendet att sökfältet fungerar bra hade fått nästan bara positiva svar men det finns
vissa saker man kunde fundera på angående den. Bland de öppna svaren i bilaga 3 skriver en person att det ibland vid sökning när man bläddrar lite försvinner de fakta man
ställt in sökningen på, så där kunde kanske en liten förbättring ske. En annan skriver
att man kanske kunde fixa till sökfunktionen så det blir lättare och snabbare att söka
evenemang. Evenemax kunde till exempel fundera på att göra sökfunktionen enklare
och bara ha ett fält där man skriver in text och en sök-knapp. Man kunde sedan ha ett
alternativ för avancerad sökning som skulle öppna en helt ny sida för sökning då man
trycker på den knappen. Man kunde också ha felmeddelanden om sökningen till exempel inte ger något resultat. Felmeddelandena bör då ge information om var man gjort
fel och samtidigt ge tips för hur man istället kunde göra sökningen för att få möjliga
resultat. Detta är någonting som Evenemax saknar.
Av undersökningen fick man den uppfattningen att respondenterna inte riktigt vet hur
och var man kan ge feedback åt Evenemax. Personlig information om anställda eller
någon person som kan kopplas till webbplatsen skapar trovärdighet. Det bör också
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finnas ett klart sätt med vilket man kan söka information om företaget. Redan på första
sidan kunde man nämna vad man kan göra på webbplatsen och under en annan sida
kunde man ha mera information om företaget. En sida kunde namnges kontaktuppgifter med tydliga adressuppgifter och telefonnummer. Det finns en sida på Evenemax
som heter info men där finns bara information om hur man kan tipsa om evenemang
och få dem med i tidningen, där finns ingen information om själva företaget. Det
nämns till exempel ingenstans att Evenemax är en del av KSF Media. Kontaktuppgifter
finns lägst nere på sidan men det kunde vara skäl att sätta dem också under en helt
skild sida som man namnger kontaktuppgifter.
Det fanns ett stort intresse bland respondenterna att återvända till webbplatsen och det
skapar också ett ständigt behov av att vara up-to-date och utveckla sin webbsida för att
kunna stanna kvar på marknaden. Därför är det viktigt att också personalen får utbildning i webbutveckling och att man fortsätter att utveckla sin webbsida hela tiden.
7.5

Validitet och reliabilitet

Om verklighet och tolkning överensstämmer med varandra talar man om validitet. Validiteten avser att vi mäter rätt sak medan reliabiliteten avser hur bra vi mäter det som
faktiskt mäts. Hög reliabilitet betyder inte att validiteten också är hög medan hög validitet oftast leder till hög reliabilitet. Reliabiliteten beskriver graden av hur mätningar
med samma mätinstrument överensstämmer med varandra, det vill säga att man får
samma resultat varje gång man gör en mätning. Lika viktigt är det att ha hög validitet
som att ha hög reliabilitet. Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta
det som ska mätas, det vill säga att mäta rätt sak. Vanligtvis är det lättast att testa reliabiliteten vilket betyder att man ofta koncentrerar sig på reliabilitetsaspekten och lämnar
validiteten utanför. (Olsson & Sörensen 2007, 66, 75-77.)
Reliabiliteten i lärdomsprovet är inte väldigt hög i och med att liknande undersökningar
inte gjorts tidigare och man har inte liknande resultat att jämföra med. Validiteten i sin
tur ligger på gränsen mellan låg och hög eftersom svaren på ett par frågor i stor utsträckning bestod av vet ej. Det var dock endast tre av alla frågor som hade fått en
större mängd med vet ej svar, det var frågan om saknar du evenemang eller annat väsentligt, påståendet att funktionen meddela om evenemang fungerar bra och påståen70

det att man får lätt kontakt med Evenemax. För en person som inte tidgare använt
Evenemax var de två första frågorna åtminstone svåra att svara på och det var troligen
orsaken till så många vet ej svar. Om man inte tidigare använt Evenemax kan det vara
svårt att säga om man saknar evenemang på Evenemax, man har inte hunnit göra så
många sökningar. Funktionen meddela om evenemang kan man förstås inte heller veta
hur den fungerar om man inte använt den tidigare. Orsaken till så många vet ej svar på
påståendet att man får lätt kontakt med Evenemax beror troligtvis på att respondenterna inte varit helt säkra på hur man tar kontakt med Evenemax om man vill ge feeback eller be om hjälp. De hade kanske hittat kontaktuppgifterna lägst nere på webbsidan men inga flere direktiv för hur man ger feedback och vem man skall rikta sig till.
Validiteten i sin tur är hög på frågorna om bakgrundsfaktorer där ingen lämnat tomt på
en endaste fråga utan varje fråga har blivit besvarad och endast på frågan om man saknar något evenemang förekommer det vet ej svar. På frågorna gällande webbdesign
och innehåll är validiteten också relativt hög i och med att det förekom endast få vet ej
svar och ingen person har lämnat osvarat på dessa frågor. Frågorna om användarvänlighet hade en lite lägre validitet eftersom påståendena funktionen meddela om evenemang fungerar bra och man får lätt kontakt med Evenemax hade fått ganska mycket
vet ej svar. Ingen hade lämnat osvarat på frågorna om användarvänlighet. Man kan
dock dra den slutsatsen att validiteten är hög på de allra flesta frågorna i undersökningen och endast tre frågor hade fått en aning större mängd vet ej svar, ingen fråga hade
lämnats osvarad.
Källvaliditeten i lärdomsprovet är hög i och med att källorna är aktuella och av olika
slag. Skribenten har använt böcker, webben, muntliga källor, artiklar och graduavhandlingar i sitt arbete. Den äldsta boken som använts är från år 1997 och börjar
kanske vara en aning gammal för att användas som källa. Informationen i den överenstämmer dock med den från nyare böcker och kan därför ännu användas. Informationen från webben är också aktuell och bidrar till en hög källvaliditet.
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8 Avslutning
I detta kapitel tas upp hur väl man nått syftet med arbetet samt de viktigaste utvecklingsalternativen för evenemax.fi. Ideér för fortsatta studier samt problem med
arbetet nämns också i kapitlet.
Syftet har man lyckats nå bra i arbetet och resultatet var en webbutvecklingsplan och
ideér till hur Evenemax kunde utveckla sin webbplats. De mest väsentliga och viktigaste utvecklingsalternativen för Evenemax är bland annat att öka det finskspråkiga intresset till sidan och tydligare visa hur många evenemang det finns i kalendern. Man
bör fundera över navigeringen och sökfunktionen och ha tydliga adressuppgifter och
telefonnummer samt information om själva företaget.
För den som tänker göra liknande studier i fortsättningen är det viktigt att vara försiktig med att inte själva ämnet blir för omfattande. Rubriken till detta arbete handlar om
webbutveckling. Det är ganska mycket som man bör ta i beaktande när det gäller webbutveckling och ämnet kan lätt bli för omfattande. Jag valde att inte satsa på det tekniska med webbutvecklingen utan istället komma med förslag och ideér till hur
Evenemax kunde utveckla sin webbplats och istället lämna de tekniska lösningarna till
Evenemax. Jag valde att avgränsa mitt arbete till webbdesign, innehåll och användarvänlighet. Dessa ämnen är redan otroligt omfattande och teoridelen kunde ha blivit
upp till hundra sidor. Jag tycker dock att jag lyckades skapa en sammanhängande och
bra teori för arbetet. Ett gott råd för framtiden är att tänka på avgränsningen i god tid
före man börjar skriva så att man inte får problem med att arbetet blir för omfattande
eller att man behandlar sådant som inte alls har med arbetet att göra.
Ett problem med lärdomsprovet var kanske också det att jag har så mycket egna åsikter
och tankar kring hur man kunde utveckla evenemax.fi för att jag jobbar på Evenemax.
En del frågor i enkäten blev kanske därför lite ytliga. Jag visste själv vad jag var ute efter men de som svarade på enkäten kanske inte ibland förstod frågorna eller visste vad
de skulle svara. Vissa frågor kunde ha gjorts mer konkreta.

72

Ett problem med lärdomsprovet var också att få in svar på enkäten. Problemet var till
en del teknisk och någonting jag inte kunde göra någonting åt. Jag skulle ändå gärna ha
velat få in lite mera svar eftersom webbplatsen har flera tusen besökare i månaden. Det
är väldigt svårt att få personer att svara på enkäter som ligger ute på webben. Jag vet
själv att jag sällan svarar på enkäter på webben och oftast klickar bort dem som dyker
upp då jag surfar på nätet. Det skulle inte ha varit realistiskt att vänta sig flera tusen
svar. Svaren var ändå tillräckligt många för att kunna göra en trovärdig undersökning.
Det man kunde ha funderat på ännu var sättet med vilket man samlade in svar. Enkäten låg ute på evenemax.fi där besökare kunde svara på den. Länken till enkäten fanns
också på Evenemax facebook-sida och en e-post gick ut till arrangörerna. Enkäten
skickades bland annat också ut internt till KSF Medias anställda. Jag funderade länge på
om det är definierat att skicka ut enkäten också internt. Jag kom till den slutsatsen att
de är också besökare liksom vem som helst annan som kommer in på webbplatsen.
Deras åsikter om evenemax.fi är lika värdefull som vem som helst annans åsikter.
En sak jag kunde ha funderat på ännu var att kombinera mina enkäter med intervjuer.
Jag kunde kanske ha intervjuat personer från KSF Medias IT-avdelning och fått deras
professionella åsikter om vad som kunde utvecklas på evenemax.fi. Det skulle ha varit
intressant att jämföra dessa med de svar som kommit in från enkäten.
Resultatredovisningen tar lång tid och man bör reservera mycket tid för den. Jag gjorde
till exempel också en faktoranalys i detta arbete med vilken jag ville visa på vilket sätt
man också kan analysera resultatet och att man kan gå djupare och hitta bakomliggande
förhållanden. Jag märkte dock att i detta arbete gav faktoranalysen ingen relevant eller
viktig information och valde att helt utelämna den. Själva resultatanalysen kräver också
tid och tålamod och är viktig med tanke på att den ger ideér för hur företaget borde
utveckla sin verksamhet i framtiden.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkäten på svenska
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Bilaga 2. Enkäten på finska
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Bilaga 3. Öppna svar
Vad kunde göras bättre/vad är bra på webbsidan?
-

-

-

-

-

-

Förbättra och ändra färger i layout och font. Föra tydligare fram vad Evenemax
egentligen är och varför den finns till förfogande för nätbesökare.
Med snabb blick ser webbplatsen lite stökig ut för en person som besöker
denna för första gången. Är det någonting speciellt som man är ute efter, så vet
man inte genast var på webbplatsen man skall börja leta efter information.
Förbättra sökfältet.
Hiukan kattavampi skaala tapahtumista ja ilmoittajat enemmän liikenteeseen.
Att söka på olika kommuner är bra! Ibland vid sökning när man bläddrar lite
försvinner de fakta man ställt in sökningen på, så där kunde kanske en liten förbättring ske.
Alla evenemang finns här ju inte, men säkert de små lokala finlandssvenska
evenemangen. Det är bra att det finns en skild navigator för området. Priserna
borde finnas under adressen. Kunde mindre utställningar i gallerier också finnas
med? Vore det möjligt om man kunde lämna sin kommentar i ett fält under
evenemanget?
Kattavuus ja valikoima hyvä.
Mera historia om bygden.
Man kunde kanske fixa till ”sök evenemang” grejen så det blir lättare och
snabbare att söka evenemang, skulle också vara roligt med mera grafik. Bra med
sidan är att den ser fräsch ut!
Mera beskrivning av evenemangen.
Ibland är det lite för invecklat att hitta infon om evenemangen, man skall klicka
många gånger framåt för att få alla uppgifter.
Lite längre text om puffarna så att tidningsredaktionerna kunde kopiera dem
och således sprida infot om evenemangen.
Den är lite råddig, ganska mycket info och med liten text. Kunde göras mera
överskådlig.
Bra att kunna söka ortvis.
Önskar att man kunde välja flera sorters evenemang samtidigt när man söker.
Jag tycker att det är ganska svårt att föra in evenemang framförallt om man vill
föra in många på en gång.
Göras mera synlig jag glömmer den ofta.
För gamla ögon är första sidan tröttsam, allt finns på samma sida och en ovan
person blir trött i ögon och huvud. Unga som är vana att klicka sig fram och
tillbaka har en annan utgångspunkt.
En feedback ruta kunde vara bra, av samma typ som denna.
Det bästa är att Evenemax finns! Återstår finjusteringar - hittar nog i allmänhet
någorlunda lätt det jag vill veta.
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Det skulle bara bra om kurser och evenemang med anmälning kom upp som
aktuella innan deras anmälningstid går ut (alltså ca en vecka före evenemanget).
Ofta arrangeras händelser på samma dag eller tid, vilket är förargligt då man kan
konkurrera om samma besökare. Om man hade en händelsekalender för ”händelser som planeras, men som kanske blir eller inte blir av” så skulle man
kanske inte gå så mycket på varandra. Många som planerar happenings kommer
ganska sent ut med sin info.
Det är helt OK.
Jag vet inte för jag använder inte Evenemax.
Webbplatsen kunde göras mera lockande t.ex. genom mera färger och former.
Är visserligen bekant med Evenemax men vet ändå inte riktigt hur och vad jag
själv skall informera om. Har inte den positionen.
Utseendet kunde man ”piffa upp” så att den liknar att den är från 2000-talet.
Enklare design och större typstil på startsidan.
Hakutoiminto pitäisi saada käyttäjäystävällisemmäksi siten, että siitä olisi helpompi valita tapahtuma-aika ja paikka. Tällä haavaa joutuu valitsemaan Loviisan
kaupunginosat erikseen eikä kokonaiskuvaa Loviisan kaikista tapahtumista saa,
mikä on kummallista ajatellen nykyistä kuntajakoa. Lisäksi on harmillista, kun
hakutoiminto unohtaa edellisen haun ja palaa aina alkutilanteeseen, vaikka haluaisi muuttaa vain yhden asian hausta, esim. paikan. Useinhan ihmisellä on tietty
aikaväli käytössään (lomapäivät) eikä paikalla ole väliä, niin olisi hyvä, että hakukone muistaisi tämän aikavälin, kun lähtee hakemaan uusia paikkoja, ettei jokaista kohtaa tarvitsisi mennä klikkailemaan uudestaan ja uudestaan. Hakutoiminto
on yksinkertaisesti liian rasittava, että sitä jaksaisi paljoa veivata. Sanomalehden
meno-palsta puoltaa edelleen paikkaansa helppokäyttöisyydellään tähän palveluun verrattuna.

Övriga kommentarer
-

Jag har stuga i Nagu och saknar de Väståboländska evenemangen. Det verkar
som om bara några har satt in sina.
Tycker det är bra med att det finns en sida som denna.
Jag är jättenöjd med Evenemax. Kan söka uppgifter om händelser i Västnyland
varje gång jag är på väg dit, tack!
Hyvä paikka tutkia mahdollisia vierailukohteita/kesärientoja.
Jag är väldigt nöjd eljest jag är född i Kyrkslätt.
Ti-ti nallen tapahtumat voisi lisätä sivuille.
Bra att allt finns samlat :-)
Första sidan ser ”rastlös” ut men bra att man kan söka evenemang genast från
första sidan.
Tyvärr använder jag webbplatsen sällan och har inte dess mera åsikter.
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Önskar Evenemax god fortsättning, samt att E utvecklas så att hela Svenskfinland täcks - gärna också hela huvudstadsregionen, intresserar ju många, oberoende av hemort.
Sökfunktionen fungerar riktigt bra. För den stora majoriteten fungerar nuvarande sajten väldigt bra, men självklart vill man regelbundet vidareutveckla sajten och sökfunktionerna så att alla ska bli så nöjda som möjligt.
Evenemaxin käyttöjärjestelmä on liian monimutkainen myös tapahtumasyöttäjän näkökulmasta. On paljon helpompaa lähettää sähköpostia Evenemaxiin, että
syöttäkää tämä tapahtuma sinne kuin että itse rupeaa väkertämään sinne mitään.
Monesti tuntuu, että jos järjestelmä olisi edes puolet helpompi (vähemmän vaiheita, täytettäviä ruutuja, aikaavievä, sekava), sinne voisi itse lisätä lisätietoja,
mutta tällä haavaa kynnys on liian korkea ja lisätiedot jää lisäämättä.
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