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Desto mindre målgruppen är och desto bättre medlemmarna i gruppen är socialt kopplade, 
desto lättare är det att nå den kritiska massan. 
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The purpose of the thesis was to investigate customer satisfaction among the users of the web 
service PiX‟n‟PaLs by Disruptive Media Ltd. The aim of the investigation was to provide an 
overview for the company what customers think about the service and what could be 
improved in it. The survey was limited to the registered customers of PiX'n'PaLs. 

The theoretical frame of reference was based on literature on how to make a quantitative 
study and analyze the results. Sources of information on services in the same area were also 
used in order to better understand what affects the success of the service and what is relevant 
to examine. 

The study was conducted by using a questionnaire. Electronic questionnaires were sent by e-
mail to all customers of PiX'n'PaLs. The research methods used were both quantitative and 
qualitative. The survey was performed on Webropol. Responses were analyzed later with 
Excel. The aim of the survey was to gather information about customer expectations and 
opinions. Additional information was obtained by interviewing the CEO of Disruptive Media 
Ltd. about the knowledge that the company already had about their customers. 

The results showed that the customer base of the web service Pix 'n' Pals has not reached the 
critical mass necessary for the service to grow by itself. This came up through the fact that so 
many of the passive users are not using the service for the reason that their friends are not 
users. It was also found out that the service could be improved by some small details such as 
using several different languages, or giving the customers a possibility to order photo 
products. On the whole, it became evident that customers found the basic concept of the 
service successful. 
 
The conclusion was that the best strategy for the company would be to choose a target group, 
and find out which properties are most relevant to the group, and then develop the service 
according to this. The smaller the group is and the more socially connected the members of 
the group are the easier it will be to reach the critical mass. 
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1 Inledning 

 

Under de senaste 15 åren har webben utvecklats i en mycket snabb takt. Många kommer ihåg 

tiden i slutet av år 2001, då teknologibubblan sprack, som webbens höjdpunkt. 

Kännetecknande för denna period var att det investerades otroliga summor pengar i 

teknologiföretag med produkter eller tjänster som kanske inte alltid var möjliga att utveckla 

ändamålsenligt med den dagens teknologi. Flera företag utvecklade gratis webtjänster utan 

klara planer på hur de skall tjäna pengar med dem. Det var typiskt att man antog att om man 

har en stor användarbas, så hittar man nog ett sätt att tjäna pengar. Detta skedde speciellt 

inom webben. Denna period före slutet av 2001 och de misslyckade tjänsterna som skapades 

då kallas ofta för web 1.0. (O'Reilly, 2005) 

 

Efter det att bubblan sprack förlamades det största intresset för webben, men utveckling 

skedde fortfarande inom mera tekniska kretsar. Teknologins utveckling ledde till att det blev 

möjligt att producera bättre tjänster inom webben än förr, och dessutom betydligt billigare. 

Dessutom fanns det en massa erfarenhet från web 1.0 perioden gällande vilka idéer som 

fungerar inom webben och vilka inte. Känneteknande för web 1.0 perioden var att man antog 

att ”en hit” inom webben kommer att vara vanlig media som överförts till webben, d.v.s. 

tidningar på nätet, tv, radio, o.s.v. Praktiken visade att ”hit” -produkterna och -tjänsterna var 

något helt annat som var unikt och endast gick att tillverka för webben. Exempel på den 

sortens tjänster är sökmaskiner, sociala nätverk och foto- och bildtjänster, där användarna kan 

ladda sina bilder till samma tjänst så att alla som önskar kan se bilderna utan att de behöver 

skickas till var och en skilt. Denna nya period inom webben som börjat ca år 2004 kallas för 

web 2.0 -perioden. Slutet på web 2.0 -perioden kan vi inte ännu idag förutspå, men dagens 

ekonomiska situation kan dock ha en inverkan, då det är svårare att få investering då 

reklampengarna blir allt mindre och mindre. Web 2.0 -tjänster strävar också till att få en stor 

kundbas, då de flesta är gratis att använda och största delen av pengarna kommer in genom 

reklam. Det finns flera vägar att uppnå en stor kundbas, men nästan alla har 

kundtillfredställelse som ett viktigt krav. (Graham, 2005) 

 

PiX ‟n‟ PaLs är en ”photosharing” -web tjänst utvecklad av Disruptive Media Ltd. Tjänsten är 

en pilotversion till ett koncept företagets grundare ville prova ut. Tjänsten växer hela tiden, 

men tillväxten är inte exponentiell och det finns klara tecken att problemen kan ha något med 

kundtillfredställelse att göra. Därför finns det behov av en kundtillfredställelseundersökning. 

Ämnesområdet är att studera användarna på PiX‟n‟PaLs -webtjänst, är de nöjda med 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Graham
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fototjänsten, nätsidan och användarsystemet. Webtjänsten PiX‟n‟PaLs är ett ställe där man 

arkiverar sitt liv genom olika evenemang. I en händelse, ett kapitel, laddas alla foton från alla 

som deltagit i händelsen på ett och samma ställe, säkert också från ”objudna gäster”. 

 

1.1  Problemdiskussion 

 

För att bättre kunna förklara undersökningsproblemet, så måste det egentliga problemet 

utredas. PiX ‟n‟ PaLs kan delvis anses vara ett socialt nätverk, då användare har kontakt med 

varandra genom gemensamma evenemang. Utmärkande för sociala nätverk och speciellt olika 

kommunikationssystem är, att nyttan som användaren får ut av tjänsten är beroende av antalet 

användare. Detta kallas för nätverkseffekter. Ett bra exempel är faxmaskinen. Man gör inget 

med en sådan ifall ingen av de man vill vara i kontakt med äger en. Sociala nätverk och 

bildtjänster har också dessa ekonomiska externaliteter. Ifall inte ens vänner använder samma 

tjänst, så finns det ingen idé att använda den själv. Man sätter sina bilder dit där ens vänner är. 

(Nicholas Economides, 1998) 

 

För varje kund gäller att nyttan av tjänsten måste vara minst lika stor som kostnaden (eller 

insatsen), som i det här fallet är besväret att ta tjänsten i bruk. Dessutom måste nyttan vara 

större än vad konkurrenterna erbjuder. Nyttan beror på flera faktorer, där en av dem förenklat 

kan ses som antalet vänner som använder samma tjänst. Ser man på detta mera förenklat, så 

kan man säga att tjänsten måste ha ett visst antal användare för att i stora drag alla skall ha 

tillräckligt med bekanta inom tjänsten. Detta antal kallas för kritisk massa, och teoretiskt sett, 

då man uppnått en punkt där tjänsten är i ett ekonomiskt ekvilibrium. Olika användare har 

olika behov av antal andra användare inom tjänsten, och denna punkt träffar just på den 

”indifferenta” kunden, d.v.s. en kund som får just tillräckligt med nytta för att gå med på att 

använda tjänsten. Så fort man överstiger denna punkt, så får alla kunder mera nytta av tjänsten 

än de behöver. Detta leder till en kedjereaktion, som får tjänsten att växa mycket snabbt. Detta 

sker eftersom varje ny kund ger mera värde åt tjänsten, vilket i sin tur leder till att användare 

som tidigare inte fått tillräckligt nytta, nu får det, och börjar använda tjänsten. Det finns dock 

ett annat ekvilibrium som kommer emot när de sista kunderna är så krävande att tjänsten inte 

klarar av att ge tillräckligt med nytta åt dem. Tjänsten kan inte växa förbi denna punkt av sig 

självt. (Courcoubetis, 2003, sida 138) 

 

Det är värt att komma ihåg att ifall man befinner sig under den kritiska massan, så leder det till 

en kedjereaktion där användarna minskar hela tiden. Detta sker eftersom de mera krävande 
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användarna upplever att de inte får tillräckligt med nytta av tjänsten och slutar använda den. 

Denna minskning i användarbasen leder till att vissa användare som tidigare varit nära 

gränsen, får inte längre tillräckligt med nytta, och slutar använda tjänsten. I teorin sker detta 

ända tills användarbasen är 0, ifall inte tjänstens användande upprätthålls på andra sätt. 

(Courcoubetis, 2003, sida 138) 

 

För att uppnå den kritiska massan brukar man ofta ha mycket reklam och andra sätt att locka 

kunder. Genom att förminska de ansträngningar som krävs av kunden att utnyttja tjänsten 

(sänka kostnaden eller priset i vissa fall), kan man sänka den kritiska massan och göra den 

lättare att uppnå. Ett annat sätt är att göra tjänsten bättre och mera nyttig, så att kunderna 

upplever att den är bra fastän enbart ett mindre antal av deras vänner använder den. Här 

kommer jag tillbaka till kundtillfredställelse. Företaget vill veta hur de kan förbättra tjänsten 

för att sänka nivån på den kritiska massan. Företaget vill också veta hur kunderna upplever att 

tjänsten används av andra. Upplever de att den används mycket av deras bekanta eller för lite, 

och hur detta påverkar deras använding av tjänsten. 

 

Företaget är nytt och okänt. En ny marknad kan dock överraskande vara annorlunda och 

kulturskillnader kan medföra, att tidigare kunskap som sådan inte kan utnyttjas.  

 

Det är alltid problematiskt att få reda på hur människorna innerst inne tänker, upplever saker 

och händelser, fungerar o.s.v. Eftersom det inte är möjligt att iakta kunderna när de använder 

tjänsten, måste man få ”feed back” av kunderna själva. Detta måste skötas genom att fråga 

dem. 

 

Problemet med en sådan undersökning är bl.a. att alla inte vill svara överhuvudtaget. Många 

svarar i brådska slarvigt och många svarar avsiktligt fel för att de p.g.a. olika orsaker inte vill 

avslöja hur de i verkligheten tänker. Därför kommer det att vara mycket viktigt att få kunderna 

motiverade att svara möjligast verklighetsenligt. Detta måste man göra genom möjligast 

entydiga frågor. Också kan man försöka fråga samma sak med olika frågor för att se om 

svaren är i konflikt med varandra. Viktigt är också att få kunderna att uppleva att de och deras 

svar är viktiga för företaget och t.o.m. kan påverka deras egen trivsel i tjänsten samt företagets 

framgång. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

 

På uppdrag av företaget i fråga görs en undersökning för att utreda kundernas tillfredställelse 

huvudsakligen gällande nätsidan och dess fungerande.  

 

Det är fråga om en nättjänst som är en fotobok för kunderna. Användarna/kunderna samlar 

sina livshistorier i en kedja av händelser eller evenemang i olika kapitel i tidsordning, m.a.o. det 

blir med tiden ”story of your life”, ditt livs historia. I september 2007 lanserade Disruptive 

Media Ltd. PiX‟n‟PaLs ut på nätet. Att starta upp något nytt är alltid svårt och eftersom 

kunderna är i nyckelposition inom företagets marknadsföring är det ytterst viktigt för företaget 

att bl.a. veta hur de upplever nätsidan i praktiken. Om undersökningen avslöjar att det finns 

problem i hur användarna upplever och bemöter sidan, företaget, eller själva produkten, borde 

företaget fortast möjligt åtgärda problemen. 

 

1.3  Undersökningsmetod 

 

Undersökningen förverkligades med hjälp av ett frågeformulär. Eftersom det är fråga om en 

elektronisk tjänst och företaget har enbart kundernas elektroniska kontaktuppgifter, var det 

narturligt att göra undersökningen elektroniskt. Dessutom blev undersökningen på detta sätt 

också billigare och mindre tidsödande och mindre arbetsam än om den skulle gjorts per brev 

via postning. Detta är också faktorer, som företag måste ta hänsyn till vid val av 

undersökningsmetod. Formuläret innehöll frågor om nätsidornas utseende, användbarhet och 

kundtjänst m.m.. Syftet var också att få en uppfatting om företagets kundprofil och öka 

kunskapen om användarnas/kundernas beteende. 

 

Undersökningen gjordes med hjälp av en kvantitativ undersökning där ett frågeformulär i 

elektronisk form via e-post skickas till alla kunderna. I huvudsak var frågorna uppställda så att 

man lätt skulle få kvantiteter/mängder/siffror på olika faktorer, men det gavs också möjlighet 

till öppna svar, som kunde vara känsloladdade och kvalitativa. Språket i enkäterna var svenska, 

finska och engelska. Val av dessa språk berodde på följande faktorer: Engelskan var ett 

narturligt val, eftersom hela tjänsten fungerar på engelska och engelskan är allmänt sett mest 

använd i olika webtjänster. Finskan och svenskan valdes p.g.a. att denna webtjänst har startats 

i Finland och de första kunderna av tjänsten har varit finländare, vilkas modersmål har varit 

antingen finska eller svenska. Det antogs att ju lättare det skulle vara att svara, desto flere 

skulle svara, och det måste ju alltid anses lättare att svara på sitt modersmål. 
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Svaren analyserades med hjälp av Webropol Oy, som är ett finländskt företag som erbjuder 

lättanvändbar tilllämpning av förfrågningsundersökning på internet-bas. Webropol gav inga 

tabeller eller någon helhet, så allt lades in i ett Excel-dokument som sedan analyserades. Detta 

berodde på att enkäterna var på tre olika språk som inte sedan kunde kombineras. Men 

resultaten gick att få ut i ett Excel-dokument. 

 

Som källor användes material från företaget, bl.a. företagets kundregister, litteratur gällande 

andra motsvarande undersökningar av motsvarande företag som fungerar i nätet m.m. samt 

litteratur gällande forskning genom enkäter och frågeformulärer, speciellt elektroniska enkäter 

som finns tillgängliga. Av övrig marknadsföringslitteratur formades ett perspektiv för hur 

frågorna i frågeformuläret skulle utformas. 

 

1.4 Arbetets uppläggning 

 

Arbetet börjar med en inledning där lärdomsprovets syfte och metod beskrivs. Följande 

kapitel presenterar Disruptive Media Ltd:s tjänst PiX‟n‟PaLs och hur tjänsten används. Efter 

det kommer teorin som handlar om tjänster och deras kvalitet. I slutet av kapitlet behandlas 

också kundtillfredsställelse. 

 

I den sista delen av arbetet kommer själva undersökningen. Där presenteras 

undersökningsprocessen, metoden och vad företaget väntade av undersökningen. Sedan 

presenteras resultaten av undersökningen. Det sista kapitlet i arbetet handlar om 

slutdiskussioner m.a.o. en sammanfattning av undersökningen i helhet och vilken nytta 

företaget och tjänsten fick av undersökningen samt hur företaget och tjänsten kommer 

eventuellt att ändra sin verksamhet p.g.a. undersökningsresultaten. 
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2 Disruptive Media Ltd. och dess tjänst Pix’n’pals 

 

Disruptive Media Ltd. grundades i juli 2007 av Frans Ekman och Jarl Törnroos. Företaget har 

specialiserat sig på programvara inom den digitala fotobranschen. Deras första tjänst är PiX ‟n‟ 

PaLs (www.pixnpals.com), som kom ut i september 2007. PiX ‟n‟ PaLs är ännu i ”alpha” -

stadiet, d.v.s. det är en pilotversion som utvecklas enligt kundernas behov. Det betyder att 

radikala ändringar ännu kommer att göras. Så fort man får bevis på att konceptet fungerar, 

fastslås riktlinjerna noggrannare och all utveckling och verksamhet kommer att anpassas enligt 

dem. För tillfället har PiX‟n‟PaLs en kundkrets på över 600 användare. Mängden användare 

växer dag för dag. 

 

 

Figur 1. Kapitelsidan (www.pixnpals.com) 

 

PiX‟n‟PaLs är både en bildtjänst och ett socialt nätverk, där idén är att användarna kan 

dokumentera gemensamma händelser och gemensamt liv. Detta sker genom PiX‟n‟PaLs -

evenemang, som användare kan skapa och bjuda vänner till. Alla medlemmar i ett evenemang 

kan sätta sina bilder och kommentarer till evenemanget. På detta sätt kan användarna samla 

allt från ett evenemang till ett och samma ställe under samma rubrik. Om t.ex. på ett bröllop 

många gäster har tagit en massa bilder, så de kan alla samla sina bilder i ett PiX‟n‟PaLs- 

evenemang, så att alla har tillgång till allas bilder. Alla evenemang man hör till, bildar 

tillsammans ens livshistoria (Story of Your Life).  
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I PiX ‟n‟PaLs är det också möjligt att för alla andra publicera sin egen version av sin historia 

på sin profilsida. Man kan välja de bästa evenemangen man har varit på och välja vilka bilder 

från evenemanget man vill visa. Man kan använda både sina egna bilder och andra användares 

från evenemanget. T.ex. från sitt bröllopsevenemang kan brudparet välja de 50 bästa bilderna 

som laddats upp och publicera dem på sin profilsida. Brudparet kan då själv skriva sina egna 

bildtexter och berätta med egna ord vad som hänt. Idéns unikhet kommer från att det är ett 

gemensamt sätt att spara bilder och minnen från händelser. I andra tjänster kan användare 

skapa sina egna album och sätta dit sina egna bilder, men bilder och annat blir inte grupperade 

enligt händelser, utan (i någon oklar ordning) i olika användares skilda album utan dessas 

samhörighet 

 

Det som gör PiX‟n‟PaLs unikt är att händelsens skapare bestämmer vem som har tillgång till 

bilderna. Om man bara önskar visa bilderna för vänner som sedan inte har rätt att publicera 

bilderna eller bjuda in andra vänner så bjuder man in dem som åskådare, ”Viewer”. Att sätta 

sina bilder på PiX‟n‟PaLs skapar trygghet jämfört med Facebook eller Irc gallery där alla ser 

ens privata bilder. 

 

2.1 Verksamhetsidén 

 

Disruptive Media Ltd. utvecklar mjukvara för företag inom den digitala fotobranschen. Detta 

kan göras helt skräddarsytt enligt kundens behov, men företaget utvecklar också en produkt 

för mera allmänna ändamål. Företaget utvecklar också egna tjänster som t.ex. PiX‟n‟PaLs som 

är tänkt direkt för ”end users” och inte ”business-to-business”. Eftersom detta arbete handlar 

enbart om PiX‟n‟PaLs, så är detta kapitel också begränsat till PiX‟n‟PaLs‟ verksamhetsidé. 

 

PiX‟n‟PaLs -tjänsten är gratis att använda, men det visas då och då reklam på olika sidor vilket 

ger inkomster då användare ”öppnar” dem för att se mera. Ett sätt att se på saken är att 

företaget säljer annonsutrymme åt andra företag som vill visa sin reklam. För tillfället är 

reklam det enda PiX‟n‟PaLs inkomster kan komma ifrån, men i framtiden har företaget planer 

på att låta användare beställa produkter gjorda av bilderna; t.ex. papperskopior av bilder, 

fotoböcker, t-skjortor. Det är inte heller helt uteslutet att sälja ”Premium Membership”, för 

t.ex. 30€/år, åt kunder som vill ha ännu mera egenskaper i tjänsten. Den tidigare versionen av 

PiX‟n‟PaLs skulle fortsätta att vara gratis då också. 
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2.2 Konkurrenter 

 

Disruptive Media Ltd:s konkurrenter är egentligen alla företag som tillverkar mjukvara för 

samma ändamål, men eftersom det här arbetet är begränsat till PiX‟n‟PaLs så begränsas också 

det här kapitlet till enbart PiX‟n‟PaLs konkurrenter. Då man talar om konkurrenter tänker 

man oftast bara på dem som gör precis samma sak som man själv, men egentligen är ens 

konkurrenter allt annat kunden kan välja som resulterar i att kunden inte väljer ens tjänst. T.ex. 

en biografs konkurrenter är inte enbart alla biografer i stan, utan också alla andra alternativ 

kunderna kan använda sin kväll till. De kan stanna hemma och se på TV, hyra film eller gå ut 

på stan. Samma gäller PiX‟n‟PaLs, konkurrenterna är inte enbart tjänster med samma koncept. 

 

Lifesnapz är den enda konkurrenten som erbjuder det samma som PiX‟n‟PaLs. I företaget har 

investerats 3 miljoner dollar för att utveckla tjänsten, så det är värt att nämna som en 

konkurrent. Tjänsten används dock endast i U.S.A., och den tycks inte slå igenom där heller 

eftersom deras trafik (Trafic Rank 844958) på sidan har stannat på ungefär samma nivå en 

längre tid, och är betydligt lägre än PiX‟n‟PaLs (Trafic Rank 133000), enligt Internet-

statistikbolaget Alexa (www.alexa.com), den 6.4.2009. Lägre ”Trafic Rank” tal betyder mera 

trafik, vilket är naturligtvis det man strävar till. 

 

Om man går ännu ett steg längre bort och ser på konkurrenter inom ”photo sharing”, så finns 

det en massa tjänster, vilka kunder kan använda för att lagra eller visa upp sina bilder i. Flickr 

var förr kanske den populäraste p.g.a. alla finesser och bra kvalitet på bilderna, men så började 

Facebook, som är ett socialt nätverk, ta ifatt. Fastän Facebook inte direkt är en ”photo 

sharing” tjänst, är den en konkurrent både för Flickr och PiX‟n‟PaLs. Problemet är att så 

många redan använder Facebook, och det uppfyller grundbehovet att dela med sig bilder. 

Fastän kvaliteten är dålig; det finns inga finesser och bilderna går inte att gruppera enligt 

evenemang, så verkar det ändå räcka för vanliga användare. Flickr‟s alla finesser och 

PiX‟n‟PaLs roliga idé att man tillsammans dokumenterar sina liv, kanske inte ger tillräckligt 

mycket mera nytta för att kunderna skall orka ta i bruk någon annan tjänst än Facebook. Detta 

måste undersökas. (Alexa, (www.alexa.com); Schroeder, 2008) 

  

http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
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2.3 Användning av PiX’n’PaLs 

 

Vad är PiX‟n‟PaLs? PiX‟n‟Pals är en allmän social tjänst som ger dig möjligheten att 

dokumentera händelser/evenemang i form av ett kollage av bilder med kommentarer på dina 

vänner. 

 

Användaren kan skapa evenemang och bjuda in andra till dem, så att alla har möjlighet att 

ladda upp sina bilder på samma ställe. Detta löser problemet med att många olika personer tar 

bilder på ett evenemang och bilderna lagras på många olika ställen eller bara blir liggande 

outnyttjade. 

 

Alla evenemang skapar tillsammans forumet “The Story og Your Life” – Din historik eller ditt 

livs historia. 

 

 

Figur 2. Profilsidan och inne i ett evenemang (www.pixnpals.com) 

 

Alla medlemmar/deltagare av ett evenemang drar nytta av de gemensamma bilderna i 

samlingen. Medlemmarna kan välja de bästa evenemangen och de bästa fotona och sedan 

publicera dem på sin egen profilsida med en personlig förklaring om vad som skett. Efter det 

kan ännu användaren dela med sig linken till sin publicerade profilsida på en annan tjänsts sida 

som t.ex Facebook. Om användaren bestämmer sig för att ta någon annans bilder från 

händelsen och publicera dem på en annan tjänsts sida, vilket ibland händer, är det mot © 

Copyright -lagen. 
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Skapa ett evenemang 

 

a) Specifiera händelsen: användaren skall ta ställning till önskar han/hon att 

evenemanget är öppet för alla eller om det skall vara mera skyddat. 

b) Ange händelsens datum eller tiden från datum till ett annat för en längre 

period som t.ex för ett veckosluthändelse eller en resa. 

c) Användaren kan också lägga in en kort text eller beskrivelse under samma 

händelserubrik ifall han/hon så önskar. 

 

 

Figur 3. Skapa ett nytt evenemang (www.pixnpals.com) 

 

Inbjudan 

 

Det är önskvärt att bjuda in alla som var med på händelsen. Alla dessa inbjudna deltagare kan 

också ladda upp sina egna bilder till samma händelse. Meningen är att man skall kunna dela 

sina minnen på evenemangsidan. Ytterligare kan man också bjuda in sådana vänner som inte 

själva var på händelsen, men som man önskar att kunde se bilderna. Dessa bjuder man inte 

som deltagare utan som åskådare. Man kan välja ”Participant” (deltagare) eller ”Viewer” 

(åskådare) vid varje person i listan. Om inte en vän ännu är med på listan, kan man bjuda in 

vännen med att skriva hans/hennes e-postadress i en särskild ruta, för att en inbjudan då 

skickas till denna person. 
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Figur 4. Vilka kan bjudas in till en händelse (www.pixnpals.com) 

 

Inne i en händelse 

 

Användaren har möjlighet att kommentera händelsen eller ett skilt foto. Varje evenemang har 

sin egen sida var användaren kan se och ladda upp egna foton. 

 

 

Figur 5. Inne i en händelse (www.pixnpals.com) 
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Taggning 

 

Användaren har också möjlighet att ”tagga”, markera, vännerna i foton bara med att trycka på 

”tag photo” och sedan dra en fyrkant runt en önskad person och lätt också välja vem det är 

från en ”pop up” som kommer upp med alla deltagarna samt alla vänner användaren har på 

sin vänlista på PiX‟n‟PaLs. Man kan också ”tagga” andra objekt på bilden. 

 

 

Figur 6. ”Taggning” av en bild (www.pixnpals.com) 

 

”The Story of Your Life” – Ditt livs historia. 

 

Efter att du har blivit deltagare i många händelser så bildar händelserna tillsammans ”The 

Story of Your Life” - Ditt livs historia, som du kan se på din ”My Story” -sida. 
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Figur 7. ”My Story” –sida (www.pixnpals.com) 

 

Dessutom har användaren också möjlighet att gå till sidan ”Other Events”, andra händelser, 

där användaren kan se evenemang som han/hon inte deltagit i, men som vännerna ändå vill 

visa honom/henne. 

 

Profilsida 

 

Användaren har möjlighet att välja de bästa händelserna och foton från alla händelser och 

publicera dem på sin egen profil sida. Den som publicerar har möjlighet att själv skriva en liten 

berättelse om händelsen med egna ord. Som deltagare är det möjligt att publicera allas bilder 

från händelsen på sin egen profilsida t.o.m från sådana händelser man inte själv haft kamera 

med men där andra har fotograferat och där man var med. Man kan också lätt dela med sig sin 

publicerade profilsida i andra nättjänster så som t.ex. Facebook eller andra sociala nätverks 

nätsidor. 
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Figur 8. Profilsidan (www.pixnpals.com) 

 

Kompissidan 

 

PiX‟n‟PaLs är inte bara en ”photosharing” webbsida, utan en månsidig tjänst där man kan 

publicera bilder t.o.m. från ett evenemang fast man inte äger en kamera och inte har tagit en 

enda bild. Man kan skapa en ny händelse och be sina vänner ladda upp sina bilder där.  
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Figur 9. Kompissidan (www.pixnpals.com) 
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3 Tjänster 

 

När man vill definiera ordet ”tjänst”, kommer själva ordet från ordet att tjäna. Tjänster i ett 

företag är att tjäna kunden som den önskar. En tjänst skall uppfylla kundens behov. 

 

”Alla ställs inför tjänstekonkurrens. Ingen undgår den”. Med detta menar Grönroos att 

oberoende vad för tjänst företaget bjuder på så finns det alltid ett annat företag som bjuder på 

en liknande tjänst, men tjänstens egenskap varierar. (Grönroos 2008, 15) 

 

3.1 Egenskaper hos tjänsten 

 

Tjänsternas egenskaper kan man beskriva på tre olika sätt. De tre olika faktorerna är: 

1) En tjänst är en pågånde process som består av aktiviteter eller en serie av 

aktiviteter. Dessa är svåra att bedöma före köp, svåra att förstå, beskriva, förklara, 

man vet först efter att man använt tjänsten om den är bra eller inte. Detta kallas 

också för ett immateriellt kännetecken. 

2) I någon mån produceras och konsumeras tjänsten samtidigt. Detta kallas också 

för en heterogen tjänst som är en tjänst med olika behovstillfredställelse för olika 

kunder. 

3) I tjänstens produktionsprocess deltar kunden som en medproducent. Denna 

samproduktion handlar om att kunden är en del av processen till att skapa 

tjänsten och att utveckla den. 

 

Men den viktigaste av alla egenskaper hos tjänster är själva processen, för en tjänst kan inte ge 

någonting utan en rad av processer. Det är kunden som har den största inverkan i tjänstens 

processer. (Edvardsson 1998 28-30; Grönroos 2008, 63) 

 

3.2 Tjänstekonceptet 

 

För att tjänsten skall fylla kundens behov måste tjänstekonceptet vara anpassat enligt vad 

kunden vill ha. Det är hur kundens behov uppfylls. Tjänstekonceptet är förebilden för 

tjänsten. 
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Figur 10. Modell över tjänstekonceptet. (Edvardsson 1998, 33) 

 

Det finns tre olika tjänstekategorier. Först kommer kärntjänsten som är huvudprodukten för 

kunderna. Bitjänster blir då de som ger lite extra till kärntjänsten, som kinuskisås på glass. 

Stödtjänster är sådana som kunden inte direkt behöver men som kan vara lite som grädden på 

glassen och kinuskisåsen. Tjänstekonceptet byggs upp av dessa tre tjänstekategorier. För att 

tjänsten skall uppfylla kundens behov och skapa den högsta kvaliteten måste tjänsten uppfylla 

både de primära och sekundära kundbehoven. Ifall tjänsten gör det så ger den mera kvalitet 

och värde åt företaget, liksom till kunden. (Edvardsson 1998, 33) 

 

PiX‟n‟PaLs skapades eftersom det kom fram i olika vänkretsar att speciellt ungdomar önskade 

visa bilder som de hade tagit i olika evenemang åt varandra. De skickade via e-post eller via 

mobiltelefon sina bilder till varandra. Detta var arbetsamt. Då antogs det att dessa ungdomar 

(blivande kunder) hade ett behov att visa sina bilder för varandra (primärt kundebehov). Det 

antogs också att en del ville ha sina bilder synliga enbart för en liten grupp, och att en del 

skulle vilja t.o.m. publicera sina bilder (primära kundbehov). Eftersom dessa ungdomar också 

ville spara sina bilder i ett gemensamt ställe, fanns det ett behov att få bilderna sparade på rätt 

sätt (primärt kundbehov). Förutom att få bilderna sparade på samma ställe ansågs det viktigt 

att bilderna skulle vara i rätt ordning t.ex. i kronologisk ordning (sekundärt kundbehov). 

Ytterligare ville dessa personer lägga till förklaringar till bilder (sekundärt kundbehov). Också 

många andra behov (sekundära kundbehov) antogs blivande kunder ha. 

 

Stöd tjänster 

 

 

 

Bitjänster 

Sekundär kundbehov 

Primära 

kundbehov 

Kärn-

tjänster 

A. Kundens behov B. Erbjudandets utformning 
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De ovan nämnda antogs vara kundernas viktigaste behov som företaget måste tillfredställa 

genom de tjänster som PiX‟n‟PaLs skulle erbjuda. Som kärntjänst skapades i företagets server 

ett ställe där kunderna på ett och samma ställe kunde ladda upp sina bilder från evenemang 

utan att behöva skicka dem skilt för var och en. I kärntjänstkonceptet inkluderades också att 

inte vem som helst kunde se bilderna, utan enbart valda personer. Företaget erbjöd i tjänsten 

också möjlighet att bilderna lagrades på rätt sätt i tidsordning så att kundens alla evenemang 

skulle bilda ens livshistoria. Som bitjänster erbjöd företaget möjlighet att skriva bildtexter, 

markera eller ”tagga” personer eller objekt i bilderna. Som bitjänster och stödtjänster har 

företaget planerat att erbjuda möjlighet för kunderna att beställa olika produkter, såsom t.ex. t-

skjortor, muggar m.m., på basen av tjänsten, d.v.s. av dessa bilder i olika evenemang. (Ekman 

F. 16.3.2009) 

 

Genom kundtillfredställelseundersökning var det meningen att undersöka, huruvida företagets 

antaganden gällande kundernas behov hade varit rätta och huruvida företaget hade kunnat 

utforma sina tjänster så att de möjligast bra skulle tillfredställa kundernas behov. 

 

3.3 Tjänseprocessen 

 

Produktens tjänsteprocess beskriver hur tjänsten blir till. Alla företag har olika 

tjänsteprocesser. För att kunna förstå ett företags tjänsteprocess lönar det sig att se på 

företagets tjänstekartor. 

 

Hela tjänsteprocessen för PiX‟n‟PaLs är stor och komplicerad men det mest relevanta är 

registreringsprocessen (figur 11) och inbjudningsprocessen (figur 12), vilka presenteras här. 

 

 

Figur 11. Registreringsprocessen, (Ekman F. 16.3.2009) 

 

När en ny kund börjar använda tjänsten måste han/hon först registrera sig. Detta sker genom 

att fylla i ett formulär där det frågas efter ens uppgifter, som namn och e-postadress. Efter 

detta skickas det ett bekräftelse-mail/e-postmeddelande åt kunden med en länk som kunden 

kan följa för att bekräfta att han/hon är ägaren av e-postadressen. Efter detta kommer kunden 

Ifyllning av
registrerings-

formulär
Bekräftelse

Användning
av tjänsten
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in i tjänsten och kan använda den. Kunden kan skapa evenemang, söka evenemang, gå med i 

evenemang, ladda upp bilder till evenemang, bjuda in vänner, o.s.v. Alltid när det händer något 

(t.ex. det kommit nya bilder till något evenemang man hör till) så får man ett e-

postmeddelande om det.  

 

 

Figur 12. Inbjudningsprocessen, (Ekman F. 16.3.2009) 

 

Den andra viktiga processen är inbjudningsprocessen. En ny kund kan antingen ha blivit 

inbjuden till tjänsten av en vän eller sen kan kunden ha hittat själv till nätsidan och fyllt i 

formuläret. Alla användare i tjänsten kan bjuda in vänner. Vänner kan antingen bli bjudna till 

evenemang som deltagare eller bara som ”utomstående” åskådarvänner. Alltid när man bjuder 

in en vän som inte redan är en användare av tjänsten, så måste man ge vännens e-postadress. 

När man gjort detta, så skickas ett meddelande till vännens e-post med en länk att följa till 

registreringssidan. Här börjar processen om för den nya användarens del. Hela processen är 

totalt automatiserad och ingen personal behövs vid något tillfälle. Ifall användare glömt sina 

lösenord så kan de beställa nya själva. Men ifall det skulle uppstå större problem, så kan de 

alltid kontakta företaget och fråga hjälp. 
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3.4 Tjänstekvalitet 

 

”Kvalitet är en egenskap i liv och tanke som identifieras genom en process bortom tänkandet. 

Eftersom definitioner alltid är produkter av ett strikt, formalt tänkande, kan begreppet inte 

definieras. Men även om man inte kan definiera begreppet kvalitet, så vet ni ändå vad det 

innebär!” (Edvardsson 1998, 43) 

 

Med Robert Pirsigs (1987) ord om kvalitet kan vi komma fram till att det är omöljligt att sätta 

en klar förklaring över vad kvalitet är. Robert M. Pirsigs är en känd amerikansk författare som 

försökte hitta en förklaring om vad kvalitet är. Pirsig själv lär skall ha blivit psykiskt galen när 

han försökte definiera begreppet för kvalitet.  

 

Kvalitet är för många det som produkten ger åt kunden, det är kunderna som slutligen 

bestämmer vad tjänstens kvalitet är. Idag uttrycks det som ”förmåga att uppfylla kundernas 

behov och förväntningar”. (Sörqvist 2000, 11) 

 

3.5 Kundupplevd kvalitet 

 

En nöjd kund har en bra uppfattning om produkten eller tjänsten, med andra ord har hon en 

bra attityd mot tjänsten. Man kan påstå att en nöjd kund är lojal, men vägen från den nöjda 

kunden till en lojal kund kan vara lång. 

 

 

Figur 13. Orsaken till lojalitet (Söderlund 2001, 59) 

 

 

Låg KN/Hög L 

 

Låg KN/Låg L 

 

Hög KN/Låg L 
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I denna matris ser vi att kundens nöjdhet och lojalitet går hand i hand från början till slut. 

Matrisen visar oss olika kombinationer av både nöjdhet och lojalitet i låg och hög grad. En 

nöjd kund är också en lojal kund. Det är vad varje företag strävar till. Ibland hamnar också 

lojaliteten och nöjdheten på olika sidor av vägen och då är det en rubbning i tjänsten ur 

kundens synvinkel. Vid en sådan situation bör företagen göra en ny plan för tjänsten så att den 

kan utvecklas så att den möter kundens behov. (Söderlund 2001, 59) 

 

I en undersökning där man mäter kundens tillfredsställelse mäts kundens belåtenhet eller 

nöjdhet. Man vill veta vad kunden tycker om produkten eller servicen och hur kunden eller 

användaren tycker att tjänsten borde fungera. Varje kund förväntar sig eller kräver att 

produkten eller servicen uppfyller kundens krav. Om produkten är dyr skall den också vara 

bra och hållbar. När det gäller servicen så väntar sig kunderna att dyrare service skall ha mera 

finesser än en gratis service. I bilden under ser vi hur konsumentens totalt upplevda kvalitet 

för en produkt eller service slutlig omfattning bildas. 

 

 

Figur 14. Total upplevd kvalitet (Grönroos 2002, 80) 

 

I figur 14 visar Grönroos hur den uppfattning som kunden får av tjänsten bildas genom 

förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. Kundens förväntningar bildas av marknadsföring, 
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försäljning, image, rykte och word-of-mouth, PR, kundens behov och värderingar. Upplevd 

kvalitet bildas av ”imagen” som formats av teknisk kvalitet (vad) och av funktionell kvalitet 

(hur). (Grönroos 2002, 80) 

 

Den förväntade kvaliteten av PiX‟n‟PaLs baserade sig inte ännu i detta skede speciellt på 

marknadsföring, PR, eller försäljning, eftersom företaget startade tjänsten mycket anspråkslöst 

p.g.a. brist på resurser, vilket är vanligt för många nya och små företag. Däremot byggdes 

tjänstens rykte och image mycket med hjälp av ”word-of-mouth”. Kundernas behov och 

värderingar har behandlats tidigare på s.17-18. Företaget antog att förutom att tjänsten måste 

ha bra funktionell kvalitet måste den också ha bra teknisk kvalitet. Det antogs att det räcker 

inte att kunderna kan ladda upp sina bilder i tjänsten utan att bildernas kvalitet måste också 

tekniskt vara tillräckligt bra. Tjänsten måste också tekniskt fungera så att det är tillräckligt lätt 

och snabbt att ladda upp bilder i tjänsten. Företaget antog att både den funktionella och och 

tekniska kvaliteten av tjänsten var relativt bra, fast det förstås är meningen att förbättra båda 

kontinuerligt. På basen av hur alla dessa komponenter fungerar, bildar kunden sin uppfattning 

över tjänsten, vilket motsvarar den kvaliteten som kunden uppfattar att PiX‟n‟PaLs har. Ifall 

den upplevda kvaliteten inte alls motsvarar kundens förväntingar gällande PiX‟n‟PaLs, 

kommer imagen av tjänsten vara dålig. 

 

Kunden förväntar sig alltid att tjänsten skall uppfyllla en del av kundens kriterier för att ta i 

bruk tjänsten. Ju mera tjänsten uppfyller den förväntade kvaliteten desto tyngre värde ger 

tjänsten åt kunden. Det är viktigt att företaget inte lovar för mycket, annars kommer kundens 

förväntningar att krossas vilket kan sluta med att kunden väljer en annan tjänst. (Söderlund 

2000, 59) 

 

3.6 Definition av kundtillfredsställelse 

 

Kundtillfredsställelse är alltså ett förhållande mellan kundens förväntningar och upplevelser 

gällande produkten/tjänsten. Om förväntningarna motsvarar upplevelserna kan kunden antas 

vara nöjd. 

 

När vi mäter kundens tillfredställelse kan vi mäta den på olika nivåer. Det finns två olika typer 

av tillfredställelser som kan påverka konsumentens tillfredställelse och det ser vi i figurern 

nedan. 
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Figur 15. Olika typer av tillfredsställelse (Söderlund 2000, 159) 

 

I figur 15 ser vi tre olika typer av tillfredsställelse. Vi har arbetstillfredsställelse som gäller dem 

som tillverkar produkten. Är kunden nöjd så är arbetarna nöjda. Sedan har kunden en 

livstillfredsställelse med andra ord livserfarenhet. Har kunden vuxit upp med en produkt så 

använder man den lätt senare också. Om t.ex. kunden har vuxit upp i en familj där man alltid 

använt diskmedlet Fairy så är sannolikheten stor att man sedan av vana använder Fairy när 

man flyttat hemifrån. Dessa två olika typer av tillfredsställelse bildar sedan helheten av 

kundtillfredsställelse. (Söderlund 2000, 159) 

 

  

 

Kundtillfredsställelse 

Medarbetarnas 
arbetstillfreds-

ställelse 

Kundernas 

livstillfreds-

ställelse 



 
24 

4 Metoddiskussion 

 

En marknadsundersökning görs oftast om en firma eller om en produkt eller tjänst. 

Undersökningen görs oftast för att företaget önskar t.ex. få veta vad som är fel med 

produkten/tjänsten för att kunna förbättra den så att den klarar sig på marknaden eller helt 

enkelt drar den slutsatsen av undersökningen att det är bäst att ta bort produkten/tjänsten. 

Disruptive Media Ltd. önskar en sådan undersökning p.g.a. att de vill förbättra PiX‟n‟PaLs -

tjänsten så att den skall fortfarande kunna bli den nya ”hitten”. 

 

Vid varje undersökning som görs, vare sig det är för ett stort företag eller litet, är det alltid 

fråga om lönsamheten i sista hand. Man har som syfte att samla kunskap om de eventuella 

problempunkterna, som borde elimineras, eller också om de bra produkterna som borde 

förstärkas för att nå de mål som företaget har och den vägen förbättra eller hålla sin 

lönsamhet. I värsta fall kan företaget efter undersökningen blir tvungen att dra slutsatsen att 

det är bäst att sluta med hela tjänsten/produkten. 

 

4.1 Olika typer av undersökningsmetoder 

 

När man väljer undersökningsmetod som man vill använda så är det viktigt att komma ihåg 

vad det är man vill undersöka. Undersökningsmetoderna delas i kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Kvantitativ forskning söker statistiska, kvantifierbara resultat. Utgångspunkten 

är att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning på olika sätt 

försöker mäta för att få information om denna verklighet. (Sörqvist 2000, 51) 

 

Den kvalitativa forskningen är starkare kopplad till idén, om att det möjligen inte finns en 

objektiv verklighet därute som vi kan mäta och väga och förklara med hjälp av statistik. Man 

utnyttjar också logik och känsla. Den kvalitativa och den kvantitativa forskningen behöver inte 

nödvändigtvis vara motstridiga utan kan många gånger komplettera varandra. Kvalitativ näms 

som motsats eller komplettering till kvantitativ som anger mängd eller kvantitet i 

överenskomna storheter. (Sörqvist 2000, 51) 

 

Med en kvalitativ undersökning vill man undersöka närmare kundens personliga tankar och 

uppfattningar om produkten. Med kvantitativ undersökning vill man få fram siffror och 

statistik, tex. mängder, hur många kunder har någon egenskap, hur ofta använder kunden 

tjänsten, o.s.v. I en kvantitativ undersökning undersöker man med hjälp av intervjuer per 
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telefon eller personligen eller genom enkäter, som oftast är enklast. Enkäter kan man dela ut 

via post, gruppmöten eller besök. Det bästa med enkäterna är att enkäten kan lättare ges ut på 

svararens eget språk, vilket också minskar risken för bortfall. Fördelen med kvalitativ 

undersökning är att undersökarern är mera i direkt kontakt med objektet medan i den 

kvantitativa undersökningen har undersökaren resultatet i fokus. Nackdelen med en kvalitativ 

undersökning är att undersökaren kan förlora riktlinjen mot målet medan i en kvantitativ 

undersökning har undersökaren hela tiden målet framför sig. (Sörqvist 2000, 64-69) 

 

Det finns många olika problemmöjligheter i all undersökning. En av de största 

problempunkterna är bortfallet, dvs. de som inte vill delta i undersökningen och svara på 

frågorna. Det är ca 60-70% av alla som faller bort i en enkätundersökning. Orsaken till bortfall 

kan bero på många olika faktorer. Till de vanligaste orsakerna hör då att personen inte orkar, 

ifall svararen öppnar mailet t.ex. samtidigt som ett bra program pågår i tv:n, frågorna är för 

intima och känsliga, området kanske strider mot egen religon, etniska eller andra kulturella 

faktorer, ersättningen som utlovas motiverar ingen, portobelastade svar, enkätens klarhet och 

möjligheten att fylla den snabbt, o.s.v. (Sörqvist 2000, 95) 

 

Det är inte bara bortfallet som är ett hot, det andra största hotet är att kunden svarar 

avvikande med flit. Det kan hända att kunden helt enkelt inte tycker om frågorna eller att 

kunden inte har tillräcklig kunskap om produkten för att vilja svara på frågorna eller har en 

negativ erfarenhet av produkten. Det kan också hända att kunden vill skydda sin anonymitet 

genom att svara fel. Kunden kan vara rädd för att priset på produkten stiger så han ger 

avvikande svar att priset redan är för högt. (Sörqvist 2000, 95) 

 

4.2 Val av undersökningsmetod 

 

Det första man skall tänka på före man väljer undersökningsmetod är vad man vill nå och hur 

man enklast och billigast kan uppnå det. Det är självklart att man vill nå så många kunder som 

möjligt, men ofta begränsas detta p.g.a. resurserna, dvs. pengarna, tiden och sättet. (Sörqvist 

2000, 69) 

 

Gällande PiX‟n‟PaLs, nättjänsten, är det naturligast att man väljer alla kunder som nås 

elektroniskt med en enkätundersökning. Personliga intervjuer kan också användas åtmistone i 

den del av kundkretsen, som finns i närheten, detta kommer man överens per telefon. P.g.a. 

att bortfallet är så stort vid enkätundersökningar, lönar det sig att skicka ett personligt 
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meddelande till alla kunder så att de förstår att detta är för att förbättra tjänsten och att deras 

svar påverkar förbättringen. Då får Disruptive Media Ltd. en personlig kontakt med sina 

kunder om vad de önskar sig få ut av deras nättjänst PiX‟n‟PaLs. Dessutom kan detta närma 

företaget och dess kunder, samt få kunderna att uppleva att företaget bryr sig om deras åsikter. 

I denna undersökning användes den kvantitativa undersökningsmetoden. 

 

4.3 Genomförande 

 

Det empiriska materialet samlades ihop med hjälp av Webropol-frågeformulärsystemet. 

Målgruppen var alla kunderna från PiX‟n‟PaLs, vilka var sammanlagt 641 st. den 5.5.2009. Det 

elektrioniska frågeformuläret skickades ut till alla dessa 641 kunder (bilaga 3 på engleska, 

finska och svenska) på tre språk via e-post till alla kunder den 5.5.2009. Med frågeformuläret 

skickades också ett följebrev på alla tre språken (bilaga 1). Som första språk valdes engelska för 

PiX‟n‟PaLs-tjänsten är på engelska, för att de flesta av PiX‟n‟PaLs kunder är mångkulturella, 

och man kan räkna med att de flesta finska- eller svenskatalande ändå kan engelska bättre än 

t.ex. en kines kan finska eller svenska. Som andra språk valdes finska för att den näst största 

gruppen i PiX‟n‟PaLs -kundbas är från Finland. Som tredje språk valdes svenska för att 

Finland är också ett tvåspråkigt land samt många användare av PiX‟n‟PaLs är från Norge och 

Sverige och således kan kanske uppmuntras att svara på frågorna om de får svara på sitt 

modersmål, eller nästan. 

 

Respondenterna hade 5 dagar på sig att svara. Den 9.5.2009 var svarsprocenten ca 10. Då 

skickades samma dag en påminnelse e-post (bilaga 2). Svarstiden förländes också med ett par 

dagar. Den 12.5.2009 var den sista dagen att svara på undersökningen. Den 13.5.2009 var 

antalet svar 107; 37 på engleska, 49 på finska och 21 på svenska. Svarsprocenten var 16,69%. 

Efter det analyserades svaren. Med hjälp av Excel gjordes olika tabeller av svaren. 

 

4.4 Frågeformulärets struktur 

 

Frågeformuläret gjordes på tre språk, engelska, finska och svenska. Med frågeformuläret 

bifogades ett följebrev också på tre språk. I följebrevet beskrevs vad undersökningen gäller, 

samt att det tar ca. 3-5 minuter att svara på frågorna och att alla svar behandlas som anonyma. 

Frågeformuläret innehöll 25 frågor varav de 6 första frågorna var enklare bakgrundsfrågor 

gällande svararens kön, ålder, civilstånd o.s.v. Tanken med dessa var att dela upp svararna i 
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olika demografiska grupper, för att senare kunna se hur svaren skiljer sig mellan dem. Efter 

det frågades om användarens tankar om användbarheten av PiX‟n‟PaLs. 

 

I slutet av frågeformuläret frågades vilka eventuella andra egenskaper kunderna önskar till 

nättjänsten. Till sist fick kunderna möjligheten att öppet kommentera och sedan fylla i e-

postadressen ifall de önskade en extra uppiffning till sin profilsida. Denna uppiffning, en 

trevlig exklusiv detalj, lovades som belöning för alla som svarat och som önskat den. 

Uppiffningen är inte ännu fastslagen men den kommer att skapas i ett nära framtid. Av alla 

som svarade önskade 30,84% uppiffningen.  

 

I de frågor där kunden skulle värdera något enligt en sifferskala, så valdes en skala från 1-4. En 

parig mängd svarsalternativ valdes för att undvika att folk bara svarar på det mellersta när de 

inte orkar fundera. Med ett parigt alternativ så måste kunden välja åt vilket håll hans/hennes 

svar lutar. Man kunde ha haft 6 alternativ, men då skulle skillnaden mellan de 2 mittersta 

kännas mindre, och det kunde lätt leda till att kunden har lättare att slarva. Ett ”Jag kan inte 

svara”-alternativ, fanns med eftersom vissa frågor gällde egenskaper i tjänsten som alla kunder 

inte känner till eller kan svara på. 

 

När man gör en undersökning så är det viktigt att resultaten är både reliabla och valida. Dessa 

är två olika mått på hur rätta resultaten är. Med reliabilitet menar man allmänt pålitlighet och 

med validitet passlighet och giltighet. 

 

Med reliabilitet menas det hur bra undersökningen kan upprepas flera gånger så att svaren är 

alltid möjligast lika. Desto mindre resultaten skiljer sig, desto högre reliabilitet. Dålig reliabilitet 

kan härstamma ifrån att frågorna i ett formulär är oklart framställda, så att en och samma 

person lätt kunde svara på olika sätt på frågan ifall han blivit frågad samma fråga två gånger. 

 

Validiteten berättar hur rätt resultaten är mätta. Ifall frågorna frågar efter andra saker än vilka 

man egentligen är ute efter, så är validiteten låg. T.ex. ifall man vill veta hur många kunder 

använder PiX ‟n‟ PaLs som sin primära bildtjänst, genom att fråga om kunden har laddat upp 

bilder till PiX ‟n‟ PaLs, är resultaten inte helt valida, eftersom många av de som laddat upp 

bilder ändå kan vara större användare av andra tjänster. Ett validt resultat kan också vara 

reliabelt, men ett reliabelt resultat är inte nödvändigtvis validt. 

 

Frågorna i denna undersökning hade sådan natur att de kan ge upphov till dålig reliabilitet och 

validitet. Många saker gjordes för att förbättra reliabiliteten och validiteten, men p.g.a. 
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undersökningsproblemets komplexitet och inom ramen av de tillgängliga resurserna var det 

inte helt möjligt att uppnå önskad reliabilitet och validitet. Detta är mycket vanligt i all 

undersökning. 

 

Vissa frågor, såsom t.ex. 8 och 9, hade antagligen flera svarsalternativ som kan passa en och 

samma person lika bra. Därför kan man inte förvänta sig att resultaten skulle ha hög 

reliabilitet. I undersökningen ville företaget få fram vad dessa s.k. lövkunder (kunder som inte 

på fullt använder tjänsten) anser om tjänsten och vad som bör göras för att de skall börja 

använda tjänsten. Eftersom lövkunderna inte ännu i denna undersöknig behandlades som en 

skild grupp, kunde inte denna fråga desto bättre klargöras. Detta sänker också validiteten på 

resultaten. (Hornig Priest, 2009) 
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5 Analys av resultat 

 

Efter att enkäterna sickades ut till alla PiX‟n‟PaLs kunder kom 39 st i retur p.g.a att kunden 

hade bytt e-postadress utan att ändra sin huvud e-postadress i PiX‟n‟PaLs. Fastän man bytt e-

postadress, så kan man fortfarande använda PiX‟n‟PaLs. Därför glömmer kunder ofta att 

meddela att de har ny e-postadress. Sedan mottogs några e-postmeddelanden från andra 

personer som berättade att de inte använder PiX‟n‟PaLs och de registrerat sig bara för att kolla 

tjänsten. Och efter att undersökningen hade avslutats kom flera e-post från sådana som 

beklagade att de glömt svara och hoppades att det hade kommit tillräckligt med svar. 

 

Det som också påverkade bortfallet var att en del inte orkade, hade inte tid eller helt enkelt 

inte var intresserade. Det kan också hända att många kunder inte vågade svara eller att de 

antog att det är något skumt, då frågeformuläret var på webropol.com -servern och inte på 

pixnpals.com -servern. Antagligen var det största problemet att e-postmeddelandet inte gick 

igenom olika skräppostfilter. Företaget fick höra av bekanta som använder PiX‟n‟PaLs att 

meddelandet hamnat i skräppostavdelningen (katalogen). Det finns orsak att tro att detta skett 

för flera kunder också, p.g.a. sättet Webropol använder ens egen e-postadress för att sända e-

post. Detta tycker inte många skräppostfilter om. Det som också påverkade resultatet var att 

svararen hade möjlighet att inte svara på alla frågorna och kanske bestämde sig för att svara fel 

med flit hellre än att lämna tomt. 

 

5.1 Bakgrundsfaktorer 

 

I enkäten togs först upp olika bakgrundsfaktorer. Meningen var att få veta hur många var 

kvinnor och hur många var män och hurudana förhållanden de lever i samt ifall de äger en 

kamera. Det som också var viktigt var att få veta vad de anser att PiX‟n‟PaLs är för dem och 

orsaken till detta. 
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Figur 16. Respondenternas kön och ålder, n=106 

 

Respondentens kön och ålder är alltid intresant att veta. Den fråga valdes för att företaget 

skulle få en mera allmän bild över av den aktiva kunden är. 63,6% av alla som svarade var 

kvinnor och resten 36,4% var män. De flesta 52,8% var i åldern 19-29 och 30,2% var 50 eller 

över. Ungefär 15% var i åldern 30-49. Endast några svar erhölls från de som var under 19 år. 

Det intressanta är fördelningen mellan olika åldrar. Det finns en massa ungdomar och en 

massa äldre användare, men det är ett stort gap mellan 30-50 åringar. Har tjänsten bara råkat 

sprida sig dessa vägar, eller har tjänsten verkligen något mera att erbjuda åt dessa två grupper? 

En orsak kan vara, att användare i dessa åldrar inte har tid, de är i sådan ålder att de skapar sin 

karriär i arbetslivet och troligen har små barn i familjen, som tar deras tid så, att de inte har tid 

för denna sorts service. Intressant var också att det var kvinnor som var aktivare svarare av 

tjänsten, fast man kunde tänka sig att männen skulle vara vanare att använda tekniska 

nättjänster. Men i denna tjänst är det tydligt någonting som vädjar till kvinnorna mera än till 

männen och det kan vara bra för företaget att undersöka vidare, hur de kan bättre uppfylla just 

kvinnornas förväntningar och vad företaget borde göra för att få flere män intresserade.  

 

Den 5.5.2009, när frågeformulären skickades ut till alla 641 kunder, var av dessa 321 kvinnor 

och 320 män. Detta visar att antalen kvinnor och män som kunder är mycket lika. För att se 

om det är kvinnorna eller männen som använder tjänster mera, kontrollerade företaget, hur 

många siduppladdningar det skett. En siduppladning är ”en gång sett en sida” före kunden 

gått vidare till nästa sida. Totalt fanns det 616020 siduppladdningar av vilka 202143, ca. 33%, 

var siduppladdningar av kvinnor. 137568, ca. 22%, siduppladdningar var gjorda av män och 

276309, ca 45%, siduppladdningar var av icke registrerade kunder. Detta visar att de kvinliga 
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kunderna är aktivare användare av tjänsten. Många män kanske bara registrerar sig av 

nyfikenhet. (Ekman, F. 5.5.2009) 

 

  

Figur 17. Civilstånd och barn, n=107 

 

Civilståndet delades ganska jämt mellan alla 107 som svarade. 41,1% var gifta, 31,8% var 

ogifta och 27,1% levde i samboende förhållande. När det gällde huruvida svararen hade barn 

så var 52,3% barnlösa medan 18,7% väntade eller hade barn under 18 år och 29% hade barn 

som var 18 år eller över 18 år gamla. 

 

Civilstånd och barn kan tänkas förklara åtminståne till en viss mån kundbeteende och i detta 

fall användningsgraden av tjänsten m.m. Därför frågades om dessa faktorer. Det är allmänt 

känt att föräldrar som har små barn är speciellt noggranna nuförtiden gällande uppgifter som 

publiceras om deras barn i nätet. Undersökningen visade, att majoriteten inte hade barn och 

att det bara var 19% av användarna som hade barn under 18 år, d.v.s. barn, som måste 

skyddas. Är då denna typ av tjänst någonting som dessa användare med barn inte vågar 

använda? Företaget måste fundera på, om de också vill ha barnfamiljer som användare av 

tjänsten och i det fallet, hur det kan göra tjänsten sådan, att också barnfamiljer använder den. 

Är det kanske fråga om trygghet? Barnfamiljer är trots allt potentiella kunder med tanke på att 

just dessa tänker man att ville spara sin livshistoria från första början till slut. 
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Figur 18. Ägande av kamera och användning av den, n=103 

 

Eftersom PiX‟n‟PaLs är en fotosharing tjänst så var det viktigt att ta reda på om användarna 

överhuvudtaget äger en kamera och ifall de använder den. 89,7% av alla svarade att de äger en 

kamera medan 6,5% inte ägde nån form av en kamera och 3,7% hade en mobil som hade 

kamera i sig. 

 

96,26% svarade på frågan om man använde kameran. 51,5% använde sällan kameran och 

41,7% använde kameran massor och endast 6,8% svarade att de inte alls använder kamera, så 

fördelningen mellan användare och icke användare var ganska jämn. En intressant sak som 

kom fram var att de som enbart har en kamera i mobiltelefonen, använder den enbart sällan 

eller inte alls. Företagets grundare berättar att de baserat hela tjänsten på tanken att folk i dessa 

dagar tar digitaliska foton överallt med sina mobiltelefonkameror och genast därifrån skickar 

in sina bilder till tjänsten. Nu visar denna undersökning dock att det inte är mobiltelefonbilder 

som skickas in till tjänsten. En annan möjlighet är att frågan inte varit tillräckligt tydlig för att 

få fram det rätta förhållandet. Här är alldeles tydligt någonting som lönar sig att studera 

noggrannare och fundera på. 
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5.2 Användning av tjänsten 

 

Den andra delen av frågorna gällde vad respondenterna anser om nättjänstens kvalitet.  

 

 

Figur 19.Vad tjänsten är för respondenten, n=107 

 

Fråga 7 gällde PiX‟n‟PaLs betydelse för kunden. Endast ca 76 av de som svarade använder 

PiX‟n‟PaLs. Endast 15% använde PiX‟n‟PaLs som ett ställe där de laddar upp sina bilder och 

ser andras bilder. Detta är vad företaget har som mål, att användare själva skulle ladda upp 

sina bilder i tjänsten och se på andras bilder. 29% av alla som svarade uppgav att de inte 

använder tjänsten. 56,1% använde tjänsten endast som ett ställe för att se på andras bilder. 

 

Detta är en otroligt viktig fråga, eftersom företaget vill få veta varför s.k. lövkunder inte tar i 

bruk tjänsten själva, utan endast kollar snabbt bilder ifall nån lägger dit dem. Lövkunder är de 

som endast använder tjänsten för att kolla andras bilder och ingenting annat. Dessa är högst 

antagligen mycket nära den sortens användare som företaget kallar för lövkund. Får man en 

stor del av dem att börja använda tjänsten själva och börja bjuda in nya människor, skulle 

tjänsten då lättare kunna spridas av sig själv. Naturligtvis måste någon slags kritisk massa ändå 

uppnås med hjälp av reklam och olika kampanjer, men om dessa 29 % skulle börja använda 

tjänsten skulle vara ett stort steg framåt. Det gäller att också undersöka och fundera på om 

tjänsten är så svår att använda att de flesta inte orkar ladda upp sina bilder i tjänsten utan 

enbart önskar se på andras bilder. Vad kan man då göra för att göra uppladdningen lättare. 
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Figur 20. Varför man inte använder tjänsten, n=64 

 

Här söktes svar på frågan varför folk inte använder tjänsten. Allt som allt 64 personer, 

59,81%, svarade på denna fråga, vilket är betydligt mera än 29% som svarat på förra frågan att 

de inte använder tjänsten. Därför måste man ta i beaktande att resultatet inte endast berör 

gruppen av icke PiX‟n‟PaLs användare. Endast 3 personer, 4,7%, tyckte att tjänsten är för svår 

att använda medan det var ganska jämnt fördelat mellan att respondenten inte är intresserad, 

inte har tid, kompisarna använder en annan tjänst och en annan orsak. De som meddelade en 

annan orsak nämnde b.l.a. att de använder en annan tjänst istället, eller att de är för lata att 

dela med sig bilder på nätet. Det som var glädjande var att tjänsten verkar vara tekniskt lätt 

användbar. Det att många nämnde som orsak att de använder en annan tjänst ger information 

för företaget att man borde hitta och föra fram i marknadsföringen de unika egenskaper som 

PiX‟n‟PaLs har jämfört med konkurrenterna. 
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Figur 21. Hur tjänsten borde utvecklas för att den skulle användas mera, n= 103 

 

Den sista frågan i den andra delen av undersökningen gällde vad företaget kunde ändra så att 

kunderna skulle använda tjänsten mera. Majoriteten, 50%, 52 svarade, att tjänsten borde göras 

mera känd. Detta är antagligen igen ett tecken på att den kritiska massan fattas. De som 

svararade ”annan orsak” hade flera olika orsaker, från att språket borde vara på finska, har 

ingen kamera till att inte vill över huvudtaget ladda upp sina bilder på nätet för man är rädd att 

någon ”fel person” får tillgång till bilderna. Detta kan också bero på att många inte känner till 

copyright -lagen utan bara tar andras bilder utan tillstånd och lägger upp dem i en annan tjänst. 

Många begriper att vara oroliga över att deras bilder missbrukas på detta sätt. 
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Figur 22. Användning av PiX‟n‟PaLs i förhållande till åldern, n=102 

 

Som redan tidigare framgick hör de som mest använder PiX‟n‟PaLs-tjänsten till 

åldergrupperna 19-29 år och över 50-åriga. Figur 22 visar att alla obeaktat åldern tycker att 

tjänsten borde bli mer känd för att den skulle vara använd och utnyttjad. 
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Figur 23. Har använt egenskapen och inte har använt, n=107 

 

För att få veta hur pålitliga resultaten är för figur 24, behövdes en kontroll av hur många som i 

själva verket har använt de olika funktionerna och hur många som inte har använt 

funktionerna. Figur 23 visar att vissa av de olika funktionerna inte används så mycket som de 

andra. Detta kan bero på att kunden inte känner till att tjänsten har denna funktion. Man 

kunde kanske omplanera vissa funktioner så att kunden lättare klarar av att använda 

funktionen och hitta den. 

 

För att kunna se om åldern hade någon påverkan jämfördes vi ännu åldern med svårigheten 

att använda tjänsten (se bilaga 4). Det kom fram att personer i åldern 40-49 var de som har 

mest svårigheter att använda tjänsten. Detta är antagligen bara p.g.a. att tjänsten har så få 

användare i denna åldersgrupp, vilket leder till att standardavikelsen är högre, och resultatet 

mindre pålitligt. 
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Figur 24. Svårigheten att använda PiX‟n‟PaLs, n=107 

 

Företaget ville också få fram i undersökningen vad kunderna tycker om användningen av 

tjänsten, m.a.o. är tjänsten lätt att förstå eller borde den ändras till en lättare version. Figur 24 

visar svårigheten i medeltal att använda PiX‟n‟PaLs olika funktioner. Enligt kundernas 

uppfattning är tjänsten lätt att använda vilket betyder att en lättare version inte behövs. Men 

däremot kan man konstatera att frågan var fel planerad, eftersom man inte vet hur många av 

dem som svarat ”Har inte använt” inte har använt egenskapen just p.g.a. att den är så svår. 
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Figur 25. Hur många gånger respondenten laddat upp bilder och skapat evenemang, n=107 

 

För att få en bättre bild om respondenten är en som laddar upp bilder eller inte så ställdes 

frågan hur många gånger respondenten har laddat upp bilder och/eller skapat nya evenemang. 

60,6% svarade att de aldrig har laddat upp en enda bild medan endast 11,5% har laddat upp 

bilder mer än 5 gånger. De som svarade att de aldrig laddat upp bilder fick också kommentera 

fritt varför de inte gjort detta. Som svar kom att man inte känt behov, att man inte äger en 

kamera, att man är en dålig fotograf , att man är lat eller att man använder någon annan tjänst. 

48,43% valde att inte kommentera.  

 

Gällande skapandet av nya evenemang, svarade 73% att de inte alls skapat nya evenemang. 9% 

hade skapat 1 evenemang, 10% 2-5 evenemang och 8% mera än 5 evenemang. 

 

Eftersom många som är registerade i PiX‟n‟PaLs bara har registrerat sig för att se på andras 

bilder så kan det hända att de använder en annan tjänst för att ladda upp sina bilder på.  
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Figur 26. Andra nättjänster respondenten använder 

 

För att företaget skall veta mera vilka funktioner dessa kunder eventuellt saknar i PiX‟n‟PaLs 

frågades vilka andra tjänster de använder. Då kan man jämföra de andra tjänsternas 

egenskaper med egenskaperna i PiX‟n‟PaLs. 

 

Av de som svarade var det 21,5% som inte över huvudtaget använder någon nättjänst för att 

ladda upp bilder till. Den tjänsten som mest användes var Facebook. 58,2% av respondenterna 

svarade att de använder denna tjänst. 

 

Till sist hade respondenterna möjlighet att med egna ord kommentera PiX‟n‟PaLs som en 

nättjänst. Där kom upp bl.a. att det är fråga om ett fint koncept, en fin tjänst, att man önskar 

att tjänsten utvecklas till Beta-tjänst, alltså till en ännu bättre tjänst, o.s.v. I allmänhet var 

kommentarerna mycket positiva. 

 

5.3 Tjänstens design och egenskaper 

 

I den tredje delen av undersökningen ville företaget få reda på vad respondenten tycker om 

nättjänstens utseende och tjänstens egenskaper. Det ställdes flera olika frågor gällande dessa. 
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Figur 27. Hur respondenterna upplever PiX‟n‟PaLs utseende och reklam, n=107 

 

Frågorna 10-11 gällde vad kunden anser om tjänstens utseende, och fråga 12 om kunden 

tycker att reklamen är störande. Dessa korskördes, eftersom reklam hänger mycket ihop med 

layout och design. Företaget ville också veta om orsaken till att vissa kunder inte tycker om 

PiX‟n‟PaLs utseende är just reklamen. Resultaten finns i figur 27. Det fanns ingen korrelation 

mellan dessa. Majoriteten, 58,7% tycker att PiX‟n‟PaLs utseende är helt ok. 42,2% tyckte att 

reklamen inte stör över huvudtaget (se bilaga 4). Det var endast totalt 6,9% som tyckte att 

reklamen var väldigt störande och 18,6% som tyckte att reklamen var bara litet störande (se 

bilaga 4). 

 

Det största problemet med många nätsidor är att de är fulla av reklam. För att Pix‟n‟PaLs 

också har lite reklam på sin sida var det viktigt att få fram vad respondenterna tycker om 

reklamen på PiX‟n‟PaLs nätsida. Men reklamen är en inkomstkälla, så att ta bort den är inte ett 

alternativ. Man kunde ta bort reklamen i början för att lättare nå en kritisk massa, och sedan 

lägga den tillbaka då kunderna redan får tillräckligt med nytta av att deras vänner använder 

tjänsten (kritiska massan är uppnådd), men detta är företagets beslut. Om företaget ytterligare 

kunde välja hur reklamen framställs, t.ex. mera passande till företagets sidor, kunde reklamen 

t.o.m. vara en tillgång för tjänsten. 

 

Respondenterna hade också möjligheten att kommentera i ett öppet svar vad de tycker om 

tjänstetns utseende. Någon tyckte att färgena var lite grälla och påverkade det visuella 

utseendet. Den postiva feedbacken var att tjänsten är lätt att använda och den fungerar. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 - Fult 2 - Lite fult 3 - Lite snyggt 4 - Snyggt

%

PiX'n'PaLs utsende

Utseende och reklam

1 - Inte störande

2 - Lite störande

3 - Störande

4 - Mycket störande

Är reklamen 
störande



 
42 

 

Figur 28. Tjänstens språk, n=103 

 

Eftersom PiX‟n‟PaLs är på engelska var det viktigt att se ifall kunderna skulle önska att 

tjänsten också vore på något annat språk. 76,7% tycker att engelska duger och endast 2,9% 

gav engelska som sitt modersmål. Av de 2% som önskade att PiX‟n‟PaLs vore också på ett 

annat språk önskade nästan alla att tjänsten också skulle finnas på finska och 31,57% önskade 

att den också vore på svenska. Ett par kommenterade att det skulle vara bra om tjänsten fanns 

på flera språk t.ex. på franska och på ryska. 

 

Respondenterna hade också möjlighet att kommentera vilken egenskap de tycker är den bästa i 

PiX‟n‟PaLs -nättjänst. Det kom olika kommentarer börjande från själva idén med PiX‟n‟PaLs, 

att det är gratis, lätt att använda, man kan tagga , att man kan välja vem som ser dina bilder 

o.s.v. Mera svar finns i bilaga 5. 

 

En väsentlig fråga var hur viktig kunderna tyckte att PiX‟n‟PaLs grundidé var, m.a.o. hur 

viktigt det är för dem att alla laddar sina bilder från samma evenemang på ett och samma 

ställe. Det var viktigt att få fram, hur många som överhuvudtaget själv laddat upp sina bilder i 

tjänsten, hur aktiva användare de alltså är. Detta avslöjade om användarna hade använt också 

den delen av tjänsten, som kräver av dem en aktivare roll, dvs. hur många av användarna själva 

hade skapat nya evenemang och laddat upp bilder i tjänsten.  
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Figur 29. Respondenternas åsikt om nyttigheten av att ha bilderna från ett evenemang samlade 

på ett och samma ställe och använder de en annan fotosharing-tjänst 

 

Som en av de viktigaste frågorna för företaget var att få fram om respondenterna tycker att de 

anser det nyttigt att alla bilder från ett evenemang är samlade på ett och samma ställe. 91% 

tyckte det är nyttigt. Således kan man tänka sig, att PiX‟n‟PaLs grundidé är lyckad. En 

korskörning av nyttan att samla bilder till ett och samma ställe med användningen av andra 

tjänster i figur 29 kan man se att majoriten också använder Facebook, en annan tjänst. Detta 

strider lite mot nyckelpunkten att samla allt till ett och samma ställe, eftersom Facebooks 

koncept är att bilderna är mera i ”jag-form” och inte i ”vi-form” som i PiX‟n‟PaLs. Kan man 

fullt lita på dem som använder Facebook och ändå tycker att det är viktigt att alla samlar bilder 

till ett och samma ställe? Man kan kanske också tänka saken så, att detta är en egenskap som 

Facebook saknar, men tjänsten är populär p.g.a. sina andra egenskaper. 
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Figur 30. De som skulle rekommendera PiX‟n‟PaLs till andra, n=103 

 

En viktig punkt i undersökningen var också att få en uppfattning om respondenterna tycker 

att tjänsten är så bra att de kunde rekommendera den vidare till andra. Frågan var dåligt 

utformad för när respondenterna svarade ”Nej ”eller ”vet inte” så fick man ingen direkt 

motivering till varför de inte skulle rekomendera tjänsten vidare. Att så många svarade ”ja” 

strider kanske också mot tidigare svar på frågor som att: använder de PiX‟n‟PaLs, dvs. att 

många som inte använder tjänsten själva, skulle ändå rekomendera den till andra. Men detta 

styrker också tanken, att huvudidén i tjänsten är lyckad, fast man ännu har mycket att göra för 

att få folk att använda tjänsten. 

 

5.4 Kundernas önskemål gällande nya egenskaper i tjänsten  

 

Kunderna frågades vilka funktioner de önskar till PiX‟n‟PaLs och för att underlätta svarandet 

gavs det sex olika alternativ. Efter dessa gavs respondenterna ännu möjligheten att själv hitta 

på andra önskade funktioner och fritt berätta vilka dessa skulle vara. 
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Figur 31. Nya funktioner respondenten önskar till PiX‟n‟PaLs 

 

Nya funktioner som mest önskades var möjligheten att kunna beställa framkallade foton, 

fotoböcker, kunna skicka privata medelanden och avlägsna ”fel personer”. I frågan att kunna 

avlägsna ”fel personer” antas att de som svarade ”ja” inte förstod att de kunde också själva bli 

avlägsnade. Här måste man också ta i beaktande att folk lätt svarar ”ja” på en fråga om en 

tjänst skall ha mera egenskaper. Frågan var troligtvis dåligt ställd. En fråga som ”vilka 3 

egenskaper skulle du helst vilja se i PiX‟n‟PaLs”, skulle ha varit bättre. 

 

Respondenterna hade också möjlighet att kommentera vad de ansåg att tjänsten saknar. Några 

tyckte att lägga in videoklipp kunde vara bra. Denna egenskap finns redan men då måste 

videosnutten vara lagrad på Youtube och genom denna tjänst inlagd på pixnpals.com. Alla vill 

kanske inte att videon skall vara synlig för alla. Som en av de mest givande komentarerna var 

att när man bjuder in någon ny borde man kunna lägga med ett personligt medelande där man 

själv kunde förklara vad tjänsten är. Det kom också upp önskemål om möjlighet att kunna 

ladda upp bilder direkt från sin mobil, att kunna ladda upp samtidigt flere bilder, att kunna 

behandla bilderna på olika sätt, o.s.v. 
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6 Slutsatser 

 

Förväntningarna för denna undersökning var att minst 10% skulle svara. Av 641 svarade 107, 

med andra ord var svarsprocenten 16,69%. Bland dessa 641 var också 76 som kollade 

formuläret men valde att inte delta i undersökningen och 39 kom tillbaka i returposten, 

troligen p.g.a. fel adress. 

 

Alla som svarade i undersökningen hade möjlighet att motta en unik uppiffning till sin profil 

sida. Av alla som svarade önskade 30,84% denna nya uppiffning. 

 

I efterhand märktes det såsom det ofta händer i undersökningar att frågorna kunde ha 

planerats bättre. T.ex. frågan om vilka nya egenskaper önskas, var fel planerad. Men den 

viktigaste upptäckten var att kunderna anser att tjänsten inte är i användning av alla andra, 

d.v.s. den kritiska massan fattas. Nyttan kunden får av tjänsten kommer till en stor del av 

antalet vänner som använder tjänsten, men tjänstens egenskaper är också en betydande faktor. 

Genom att förbättra egenskaperna i tjänsten, kan den kritiska massan vara lättare att nå. 

Egenskaper som att framkalla bilder och beställa andra fotoprodukter och att använda tjänsten 

på flera språk är kanske de mest efterfrågade. Det kom fram många olika idéer, men alla kan 

inte förverkligas. Företagets bästa strategi är antagligen att välja en målgrupp och kolla vilka 

egenskaper som är de mest relevanta för just den gruppen, och sedan utveckla tjänsten enligt 

det. Vissa av idéerna i de öppna svaren är kanske värda att diskutera ytterligare som t.ex. 

möjligheten att skriva egna meddelanden då man bjuder in vänner till tjänsten. Detta kunde 

öka procenten som tackar ja till inbjudningar av två orsaker. Först och främst blir 

meddelandet mera personligt, vilket ökar sannolikheten att det tas på allvar. Dessa dagar 

kommer det för mycket automatiskt genererad skräp-e-post, som folk är vana att inte ta på 

allvar. Ett personligt meddelande skulle genast visa att det är ens vän som på riktigt skickat en 

inbjudan. Den andra nyttan med personliga meddelanden är att e-postinnehållet alltid blir 

olika och på olika språk. Detta borde också gå lättare genom skräppostfilter.  

 

Som slutsats kan det anses att undersökningen gav en hel del nyttig kunskap om 

kundtillfredställelse gällande PiX‟n‟PaLs-nättjänst. Fastän många resultat var de förväntade, 

förstärkte undersökningen uppfattningen om situationen. Företaget fick också som svar ett 

klart tecken, att grundidén i tjänsten är mycket bra, fast den ännu måste utvecklas för att klara 

sig i den hårda konkurrensen. 
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Bilaga 1. Följebrev 

 

SUBJECT: PiX‟n‟PaLs – research / tutkimus / undersökning 

 

In English - scroll down. Suomeksi - skrollaa alaspäin. På svenska - skrolla neråt. 

 

PiX'n'PaLs - Customer satisfaction research 

 

Dear User of PiX'n'PaLs, 

 

You received this e-mail because you have signed up with PiX „n‟ PaLs (www.pixnpals.com). 

I‟m doing my thesis about customer satisfaction among users of PiX‟n‟PaLs net service for my 

BBA exam at the Haaga Helia University of Applied Sciences. By answering the questions 

You will give valuable information, which shall be used to develop the PiX‟n‟PaLs web 

service. In other words You are going to benefit of it, too. It will only take You about 3-5 

minutes to answer the questions. All the answers will be handled confidentially and 

anonymously. 

 

You can start answering the questions by clicking the link:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327193&CID=2010723 

 

Please, send Your answer at the latest on the 10th of May. Everyone who has answered has 

the possibility to get an upgrading of his/her profile page. 

 

Thank you for participating! 

 

Yours, 

Kati Ekman  

  

 

PiX'n'PaLs – Asiakastyytyväisyystutkimus 

 

Arvoisa PiX‟n‟PaLs‟in käyttäjä! 

 

http://www.webropol.com/P.aspx?id=327193&cid=2010723
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Sait tämän sähköpostin, koska olet rekisteröitynyt PiX ‟n‟ PaLs -palveluun 

(www.pixnpals.com). 

Teen opinnäytetyötä PiX‟n‟PaLs -palvelun asiakastyytyväisyydestä tradenomitutkintoani varten 

Haaga-Helia ammattikorkeakouluun.  

 

Vastaamalla kyselyyn annat PiX‟n‟PaLs:n palvelusta arvokasta tietoa, jota käytetään hyväksi 

palvelua kehitettäessä. Ts. palvelun käyttäjänä tulet myös itse hyötymään tästä.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 3-5 minuuttia ja vastauksesi käsitellään nimettömänä ja 

luottamuksellisesti. Voit avata kyselylomakkeen osoitteesta:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327509&CID=96597780 

 

Lähetä vastauksesi viimeistään 10. hutikuuta. Kaikki vastanneet saavat uniikin piristävän 

ominaisuuden profiilisivulleen. 

 

Kiitos avustasi!  

 

Ystävällisin terveisin 

Kati Ekman 

 

 

PiX'n'PaLs – Kundtillfredställelseundersökning 

 

Bästa PiX‟n‟PaLs‟Användare! 

 

Du får detta e-mail för du har registrerat Dig till tjänsten PiX ‟n‟ PaLs (www.pixnpals.com). 

Jag gör en undersökning gällande PiX‟n‟PaLs‟ kundnöjdhet för min tradenom examen i 

Haaga-Helia Yrkeshögskola. Genom att svara på frågorna ger Du värdefull information, som 

används för att utveckla PiX‟n‟PaLs nättjänsten. M.a.o. kommer Du som användare av 

tjänsten också att få nytta av detta. Att svara på frågorna tar enbart ca 3-5 minuter. Svaren 

behandlas konfidentiellt och anonymt. Frågeformuläret kan öppnas i adressen:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327510&CID=96581913 

 

Sänd Ditt svar senast den 10 maj. Alla som svarat har möjligheten att få motta en unik 

upppiffning till sin profilsida.  

http://www.webropol.com/P.aspx?id=327509&cid=96597780
http://www.webropol.com/P.aspx?id=327510&cid=96581913
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Tack för Din insats! 

 

Mvh, 

Kati Ekman  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?T=2&L=327193_BEC88F07F9254421 

 

  

http://www.webropol.com/p.aspx?t=2&l=327193_bec88f07f9254421
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Bilaga 2. Påminnelsebrev 

 

SUBJECT: Reminder/Muistutus/Påminnelse – PiX‟n‟PaLs 

research/tutkimus/undersökning 

 

In English - scroll down. Suomeksi - skrollaa alaspäin. På svenska - skrolla neråt. 

 

Dear User of PiX'n'PaLs, 

 

This is a reminder of the PiX‟n‟PaLs customer satisfaction research I am doing. The deadline 

has been extended to May, 12th. This does not concern You if You have already filled in the 

form. 

 

You received this e-mail because You have signed up with PiX „n‟ PaLs (www.pixnpals.com). 

I‟m doing my thesis about customer satisfaction among users of PiX‟n‟PaLs web service for 

my BBA exam at the Haaga Helia University of Applied Sciences. By answering the questions 

You will give valuable information, which shall be used to develop the PiX‟n‟PaLs web 

service. In other words You are going to benefit of it, too. It will only take You about 3-5 

minutes to answer the questions. All the answers will be handled confidentially and 

anonymously. 

 

You can start answering the questions by clicking the link:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327193&CID=2010723 

 

Please, send Your answer at the latest on the 12th of May. Everyone who has answered has 

the possibility to get an upgrading of his/her profile page. 

 

Thank You for participating! 

 

Yours, 

Kati Ekman  

  

 

Arvoisa PiX‟n‟PaLs‟in käyttäjä! 

http://www.webropol.com/P.aspx?id=327193&cid=2010723
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Haluan vielä muistuttaa PiX‟n‟PaLs -palvelun asiakastyytyväisyystutkimuksesta, jota teen. 

Aikaa on jatkettu 12 toukokuuhun. Tämä ei koske Sinua, jos olet jo vastannut. 

 

Sait tämän sähköpostin, koska olet rekisteröitynyt PiX ‟n‟ PaLs -palveluun 

(www.pixnpals.com). 

Teen opinnäytetyötä PiX‟n‟PaLs -palvelun asiakastyytyväisyydestä tradenomitutkintoani varten 

Haaga-Helia ammattikorkeakouluun.  

 

Vastaamalla kyselyyn annat PiX‟n‟PaLs - palvelusta arvokasta tietoa, jota käytetään hyväksi 

palvelua kehitettäessä. Ts. palvelun käyttäjänä tulet myös itse hyötymään tästä.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 3-5 minuuttia ja vastauksesi käsitellään nimettömänä ja 

luottamuksellisesti. Voit avata kyselylomakkeen osoitteesta:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327509&CID=96597780 

 

Lähetä vastauksesi viimeistään 12. toukokuuta. Kaikki vastanneet saavat uniikin piristävän 

ominaisuuden profiilisivulleen. 

 

Kiitos avustasi!  

 

Ystävällisin terveisin 

Kati Ekman 

 

 

PiX'n'PaLs – Kundtillfredställelseundersökning 

 

Bästa PiX‟n‟PaLs‟Användare! 

 

Detta är en påminnelse om kundtillfredställelseundersökningen jag gör för PiX ‟n‟ PaLs. Tiden 

har förlängts till 12 Maj. Detta gäller inte Dig ifall du redan svarat.  

 

Du får detta e-mail för Du har registrerat Dig till tjänsten PiX ‟n‟ PaLs (www.pixnpals.com). 

Jag gör en undersökning gällande PiX‟n‟PaLs‟ kundnöjdhet för min tradenom examen i 

Haaga-Helia Yrkeshögskola. Genom att svara på frågorna ger Du värdefull information, som 

används för att utveckla PiX‟n‟PaLs nättjänsten. M.a.o. kommer Du som användare av 

http://www.webropol.com/P.aspx?id=327509&cid=96597780
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tjänsten också att få nytta av detta. Att svara på frågorna tar enbart ca 3-5 minuter. Svaren 

behandlas konfidentiellt och anonymt. Frågeformuläret kan öppnas i adressen:  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?ID=327510&CID=96581913 

 

Sänd Ditt svar senast den 12 maj. Alla som svarat har möjligheten att få motta en unik 

upppiffning till sin profilsida.  

 

Tack för Din insats! 

 

Mvh, 

Kati Ekman  

 

HTTP://WWW.WEBROPOL.COM/P.ASPX?T=2&L=327193_BEC88F07F9254421 

 

  

http://www.webropol.com/P.aspx?id=327510&cid=96581913
http://www.webropol.com/p.aspx?t=2&l=327193_bec88f07f9254421
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Bilaga 3. Frågeformulär 
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Bilaga 4. Tabellerna 

 

Kön? 

 

 

 

Ålder? 

 

 

  

64 %

36 %

Kvinna

Man

2 %

53 %

8 %

7 %

30 %
< 18

19 - 29

30 - 39

40 - 49

> 50
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Civilstånd? 

 

 

 

Har du barn? 

 

 

 

Äger du en kamera? 

 

 

 

32 %

41 %

27 %

Ogift

Gift

Sammanboende

19 %

29 %

52 %

Ja, under 18 år / är på 
kommande

Ja, 18 år eller över

Nej

90 %

6 %

4 %

Ja

Nej

Ja, men bara i 
mobiltelefonen
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Använder du den? 

 

 

 

PiX’n’PaLs är för mig: 

 

 

  

42 %

51 %

7 %

Mycket

Sällan

Inte alls

15 %

56 %

29 %

Stället där jag lagrar 
mina egna foton och ser 
på andras bilder

En tjänst som vissa av 
mina bekanta använder 
och jag loggar mig in 
endast då och då för att 
kolla bilderna

Fast jag registrerat mig 
in använder jag inte 
PiX'n'PaLS
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Ifall du inte använder PiX’n’PaLs, varför? 

 

 

 

Vad bör PiX’n’PaLs göra för att bli ställe där du lagrar dina bilder i? 

 

 

 

  

20 %

5 %

28 %20 %

27 %

Jag är inte intresserad

Det är för svårt

Jag har inte tid

Mina vänner använder 
inte tjänsten

Annan orsak

10 %

14 %

50 %

7 %

3 %

16 %

Ingenting, jag laddar 
redan mina bilder där

Göra användningen av 
tjänsten lättare

Göra tjänsten mera känd

Öka egenskaper i 
tjänsten

Kommer inte börja 
använda PiX'n'PaLs, 
tycker inte om datorer

Annat
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Hur upplever du PiX’n’PaLs utseendet? Ge poäng 1-4 (1 = fult, 4 = snyggt) 

 

 

 

Upplever du reklamen i tjänsten störande? Ge poäng 1-4 (1 = inte alls, 4 = mycket) 

 

 

 

  

2 %

30 %

59 %

9 %

1

2

3

4

42 %

32 %

19 %

7 %

1

2

3

4
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Användning av Pix’n’PaLs – Vilka av dessa har du gjort och hur lätt/svårt har du 

upplevt det? Ge poäng 1-4(1= lätt, 4 = svårt) 

 

1 2 3 4 Har inte använt

Logga om dig i tjänsten? 63,30 % 18,70 % 4,70 % 4,70 % 4,70 %

Förstå vad du ska göra 

när du loggat in dig? 40,20 % 33,60 % 13,10 % 4,70 % 8,40 %

Hitta bilder från 

evenemang du varit på? 39,30 % 28,00 % 14,00 % 3,70 % 15,00 %

Hitta bilder från 

evenemang du är 

bjuden som åskådare 

till? 38,30 % 22,40 % 14,00 % 3,70 % 21,50 %

Skapa egna 

evenemang? 15,00 % 10,30 % 0,90 % 0 % 73,80 %

Ladda upp bilder? 18,70 % 8,40 % 7,50 % 0,90 % 64,50 %

Bjuda in vänner till 

evenemang som 

deltagare? 7,50 % 9,30 % 3,70 % 0 % 79,40 %

Bjuda in vänner till 

evenemang som 

åskådare? 10,30 % 9,30 % 4,70 % 0 % 75,70 %

Tagga? 9,30 % 3,70 % 1,90 % 0 % 85,00 %

Uppdatera din 

personliga profilsida? 15,00 % 14,00 % 4,70 % 0,90 % 65,40 %

Publicera din egen 

version av din historia 

på din profilsida? 3,70 % 3,70 % 0,90 % 0 % 91,60 %

Visa din version av din 

historia på en annan 

tjänst mha ShareThis -

knappen? 0,90 % 0,90 % 0 % 0 % 98,10 %  
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Svårigheten att använda PiX’n’PaLs och ålder i medeltal (1= lätt, 4 = svårt) 

 

 

 

Önskar du PiX’n’PaLs också vore på ett annat språk? 

 

 

 

0

1

2

3

4

<18 19-29 30-39 40-49 >50

1 
=

 l
ä
tt

, 
4
 =

 s
vå

rt

Ålder

Loggat in

Förstått vad man gör efter 
inloggning

Hittat bilder från evenemang man 
deltagit på

Hittat evenemang man e åskådare 
i

Skapat evenemang

Laddat upp bilder

Bjudit in vänner till evenemang 
som deltagare

Bjudit in vänner till evenemang 
som åskådare

Taggat

Uppdaterat din personliga 
profilsida

Publiserat bilder

Användt ShareThis funktionen

3 %

77 %

20 %
Nej, Engelska är mitt 
modersmäl

Nej, Engelska är ok för 
mig

Ja
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Hur många gånger har du laddat upp bilder i PiX’n’PaLs? 

 

 

 

Hur många evenemang har du själv skapat i PiX’n’PaLs? 

 

 

 

  

61 %

4 %

23 %

12 %

Aldrig

1 gång

2 - 5 gånger

Mära än 5 gånger

73 %

9 %

10 %

8 %

Inga

1

2-5

Mer än 5
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Upplever du att det är nyttigt att alla samlar sina bilder från ett evenemang till ett 

gemensamt PiX’n’PaLs evenemang i stället för att alla bilder skulle vara på olika 

ställen? 

 

 

 

Skulle du rekommendera PiX’n’PaLs till andra? 

 

 

 

  

91 %

9 %

Ja

Nej

57 %

2 %

41 % Ja

Nej

Kan inte säga
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Vilka funktioner önskar du till PiX’n’PaLs? 

 

 

 

Vilka andra nättjänster förutom PiX’n’PaLs använder du för att ladda in bilder? 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
n

ta
l 

p
e
rs

o
n

e
r

Nya funktioner

Ja

Nej

Tomt

Önskade

Facebook

Flickr

MySpace

Photobucket

Picasa

Annan tjänst

Använder inga

0 20 40 60 80 100

%

Andra nättjänster
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Bilaga 5. Pix’n’PaLs öppna svar 

 

Egna kommentarer gällande utseendet 

 

Among the older people PiX'n'Pal.s is not so popular.However, I do enjoy getting pics. from 

my relatives in Finland. 

 

Ei kommentoitavaa 

 

Ei mainittavaa. 

 

Hieman liikaa kaikkea aina yhdellä näytöllä. Harvakseltaan käyttävänä joutuu aina 

lukemaan/etsimään mistä pitää kilkalta, että pääsee haluamaan sa kuvakansioon jne. Sivu tai 

ikkuna ei ohjaa käyttäjäänsä tarpeeksi helposti eteenpäin. 

 

I feel the colours used in the webpage are a bit flashy, so I think it would be better if the 

colours are made a bit subtle or if there is a facility to customise the webpage to the user 

needs. 

 

i think its ok. 

 

ihan ok ulkonäkö! 

 

It's a service that I don't really use because i have my own web site which I've maintained for 

over ten years. These 'social network' sites don't really interest me for uploading but i keep in 

contact with a bunch of Finish friends. 

 

It's simple and works.... could have a better "cool" factor, but I know it'll come once the site 

get's more popular. 

 

Needs to be updated visually to be more uniform. 

 

Next to heaven in the internet universe! 
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NIX!! 

 

not relevatn 

 

Nykyisellään aika persoonaton. Yksinkertainen, mutta erottuva, innovatiivinen mutta selkeä ja 

helppokäyttöinen ulkoasu olisi tarpeen. Nyt ulkoasu hukkuu massaan. 

 

ok 

 

On ehkä hieman simppeli ja vanhahtava. Tulee tunne, kuin käyttäisi 800x600-resoluutiolle 

suunniteltua saittia. 

 

On toi visuaalisesti selkeä ja käytettävyyskin on hyvä.  

 

PixnPalsilla on selkeä ja "raikas" ulkonäkö 

 

Sivusto on tavallaan aika mitäänsanomaton. Mutta toisaalta kaikille ei sopisi mitään 

räväkkäämpää. 

 

svarar nu som på denna fråga med tanken på att hjälpa i utvecklingen :) 

när jag öppnar pix and pals på start sidan för att logga in,  

är första intrycket att det är rätt så mycket på en liten yta. 

informations vis är det lätt att hitta sig fram.  

Estetiskt är det ingengör aktikgt, menar att sidan fungerar nog ,  

alltså gjord av någon som vet vad dom görhur man gör webb sidor, 

men visuellt är det inte å attraktivt ; brist på design. 

 

The apperance and the layout is quite sterile and therefore lacks eye-catching coloration. 

 

Tyylikäs ja selkeä 

 

Tyypillinen käyttöliittymä, ei tarvetta kehittää. 

 

Ulkonäössä ei ole mitään vikaa. Palvelun ulkonäkö on pirteä ja näin ollen melko houkutteleva. 

 

Vaikuttaa vähän sekavalta. 
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Upplever du att någonting fattas från PiX’n’PaLs? Vad vänligen berätta! 

 

At our age, we are sometimes technically challenged unless we have one of our grandchildren 

assist us. 

 

don't know 

 

En osaa sanoa.  

  

En tiedä kertoa puutteista. 

 

Enemmän tekstitilaa kuvien alle. 

 

eos 

 

Geo tagging and printing service. 

 

High resolution images and video possibility. 

 

I cannot say, I havent been using pixnpals that much 

 

Jag använder int den så jag vet inte.. 

 

kommer inte på något 

 

Mielestäni kuvien pitäisi oletusarvona olla salattuja satunnaisilta käyttäjiltä. En ollut kirjautunut 

palveluun ja kokeilin hakea ystävän nimellä profiilia ja pääsin katselemaan hänen kuviaan 

esteettä. Tämä seikka on itselläni eräs syy, miksi en itse halua laittaa omia kuviani verkkoon. 

 

Mielestäni pitäisi löytyä tapa jolla itse voi lopettaa asiakastilinsä, kaikilla on oikeus siihen. Joten 

mielestäni pitää löytyä helpompi tapa poistaa profiilinsa ja kaikki kuvansa. 

 

Mielestäni yksityisyys on palvelussa puutteellinen.  

Mikäli valitsee että valokuvat ovat julkisesti katsottavia, aivan kaikki palvelun käyttäjät pystyvät 

näkemään kyseiset valokuvat, myös sellaiset henkilöt jotka eivät välttämättä ole 
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henkilökohtaisia ystäviä. En henkilökohtaisesti pidä myöskään siitä, että "ystävälistaan" tulee 

automaattisesti kaikki ne henkilöt jotka ovat olleet mukana jossakin samassa tapahtumassa. 

Vaikka sitä olisikin henkilöiden kanssa samassa kuvassa, se ei välttämättä tarkoita sitä että 

nämä henkilöt kuuluisivat "ystävälistalle". 

 

No you seem to have everthig under control for my limited use. 

 

Om jag använder PP som säkerhetskopia för mina bilder, hur laddar jag ned högupplösliga 

bildar från pp? Hur kan jag skriva ut bilder från pp? 

 

Skulle vilja lägga valbara bilder öppet med en internetadress, så att man inte behöver gå via 

Pixnpals. Att man kunde fixa en öppen sida och inte bara välja bilder; en riktig internetsida där 

man kan greja lay outen, placera bilder och texter som man vill. Kanske man kan göra det? 

Har egentligen inte prövat.  

Skulle gärna lägga in pdf-filer (länkar), kan man det? 

 

Jag tycker egentligen att helheten av PixnPal är svår. Jag måste be om hjälp för att veta hur jag 

gör. Och jag vet inte riktigt vad allt man kan göra. En "dummies" text version som förklarar 

för tanter hur man kommer igång skulle vara bra. Min en släkting förstod inte alls hur man 

skulle göra. Hon har väldigt lite dataerfarenhet. Det skulle finnas massor av människor som 

inte vågar in på Facebook o.d. som skulle vara glada över en mindre säkrare och enklare 

version. 

 

Språkalternativ 

 

Tunnuksen poistotoiminto 

 

video? 

 

When inviting friends I would like to add a message to explain what Pix'n'Pals is. 

 

Vad är den bästa egenskapen av Pix’n’PaLs? 

 

Ability to add stories and collective publish photos for events. 
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Att jag kan lagra bilder här utan att det kostar!!!!!! Tack för det =) 

 

-att man kan publisera bilder så att bara de som man väljer har möjlighet att se bilderna. 

-att välja vem som kan bli mina vänner ( nu t.ex. har jag inte gjort någonting och jag har 100 

vänner av vilka jag känner kanske 30...känns lite konstigt för mig. 

- vad är rättigheterna , finns det uppskrivet någonstans på webb sidan? lagsättningen menar  

 

Att man kan skriva texter till bilderna 

 

Bra att det finns ett ställe där man kan ladda upp och visa bilder 

 

Eri käyttäjien kuvien yhdistäminen yhteiseksi "tarinaksi". Kerrassaan loistava idea. 

 

Että kaikki voivat ladata kuvia saman tapahtuman alle. 

 

Good old friends... good old pics....pix 

 

Helppokäyttöinen 

 

I find my own older events and pictures that I already forgot I had, according to date.  

 

I have seen some nice pictures.... 

 

Ihan hyvä perusidea, mutta se ei välttämättä enää nykyään riitä. 

 

It is easy to use 

 

It's free (for now) and has very no annoying "features" unlike other sites. 

 

Jeg synnes det er et bra konsept. Hadde jeg somsagt hatt et kamera ville jeg satt meg enda mer 

inn i det. Det er bra å kunne se bilder:) 

 

kaikki näkee kuvat samasta tapahtumasta!  
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Kuvani ja tapahtumat ja muistot ovat tallella hienossa järjestyksessä ja helppo löytää samasta 

paikasta. 

 

Kuvien jakaminen ja niiden kommentointi 

 

Kuvien katseleminen eri tapahtumista. 

 

kuvien katselu 

 

lätt att se på foton från olika evenemang 

 

mahdollisuus jakaa kuvia vain ja ainoastaan niiden kanssa kenet itse kutsuu. 

 

Mahdollisuus seurata muiden elämän tapahtumia. 

 

Näppärä tapa löytää ystävän kuvia 

 

not sure 

 

Olen tietoinen vain yhdestä ominaisuudesta - siitä, että se ohjaa suoraan uusille (minulle 

suunnatuille)kuville ja tämä toimii hyvin. 

 

Paras ominaisuus on idea sivuston takana, että voi ystävien kanssa jakaa kuvia ja muistoja. 

Mutta toteutus voisi olla parempi. 

 

Probably the whole story idea. It might be intresting to young parents. 

 

Se että voi jakaa ystävien kanssa kokemuksia valokuvien kautta. 

 

Siinä ystävät voivat laittaa kuvia katseltavaksi ja kertoa kommenttejaan esim. yhteisistä 

tapahtumista. 

 

tagging persons 

 

That all pictures from one event can be found in one place. 
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That people in the same e.g party can view photos taken in this particular party. 

 

the possibility to share pictures with known friends. 

 

Voi jakaa kuvat helposti ystävien tai sukulaisten kanssa.  

 

You can better define who can see your pictures. 

 

Ifall du önskar andra funktioner till PiX’n’PaLs, vänligen berätta vilka!  

 

To download shared pictures in packages (original format) - to be able to have the pictures 

"backed up" at pixnpals server... in ace my own hard drive explodes, i still have them secured 

in pixnpals in original format. 

 

En tiedä onko tämä muuttunut. Mutta mielestäni tapahtuman perustajalla pitäisi olla ylläpito 

oikeus kyseiseen tapahtumaan. En tosiaan ole varma miten asia menee mutta onko muillakin 

oikeus kutsua omia kavereita minun luomiin tapahtumiin? Esim juuri katsojana tai muuna? 

Pystynkö rajaamaan tämän jollain tavalla minun luomissani kansioissa? 

 

Mahdollisuus yhdistää Pix'n'Pals osaksi muita verkkoyhteisöpalveluja. 

 

man borde kunna ladda upp flera bilder på en gång och inte välja dem en och en. 

 

Maybe a quick and easy way to upload photos directly from your mobile. Or maybe someone 

would like to get all the information about events through twitter (not me). 

 

Mielestäni pitäisi pystyä käsitellä/muokata, sekä tulostamaan kuvia. Sekä omia että muiden. 

Tietysti pystyy tulostamaan kuvia tälläkin hetkellä, mutta kuvien laatu on melko huono, eikä 

varsinasita tulostusominaisuutta ole olemassa; sellaista missä voisi esim. muokata ja käsitellä 

kuvia haluamallansa tavalla, leikata ja muotoilla, taikka muuttaa esim. väritystä omien 

tarpeidensa mukaisesti. 

 

PixnPals voisi ajoittaan korostaa/mainostaa eri ominaisuuksia, esim. laittaa sähöpostistse 

kehotuksen kokeilla luoda tapahtuman tai ladata profilkuvan...? 
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Probably have a feature to upload pics from mobiles by means of a dedicated application for 

S60 phones and iphone. 

 

Sending messages. 

Maybe adding some text pages to use Pix'n'Pals for project communication. 

 

Tällä hetkellä kuvat ovat pienennetty aika epätarkoiksi. Hyvä ominaisuus voisi olla se, että kun 

kuvaa klikkaa, niin se avautuisi uuteen selainikkunaan(tai välilehteen) sen kokoisena kuin se 

alkujaan on lähetetty(olen tietoinen että tämä saattaisi tehdä palvelusta huomattavasti 

raskaamman). 

 

Egna kommentarer gällande Pix’n’PaLs: 

 

Bra tjänst. 

 

Brilliant! 

 

Can't wait to see it become a beta soon :) 

 

Easy to use. Sometimes when inviting friends they are afraid to register, because they do not 

know if it is safe. 

 

Ehkä joku tarvitsee. 

 

Great idea, that unfortunately very few people know about 

 

great work by the developer... keep up the good work! 

 

Har int använt, så jag kan int kommentera.. 

 

Has some interesting features which I guess has good potential if they are promoted through 

Google ads etc. 

 

Hyvä ja hyödyllinen palvelu 
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Hyvä palvelu vaikka en olekkaan tutustunut paljoa sivustoon, tosin kuvien katselu eri 

tapahtumista on kätevää ja hauskaa. 

 

Hyvää palvelua aktiivisille käyttäjille. 

 

I have not got used to it..... 

 

It's very nice to see pictures of some event that took place several years ago. 

 

Keep up the good work 

 

Koen PixnPalsin vahvuutena yksityisyyden. Palvelun tekee mieluisaksi mahdollisuudet valita ja 

rajoittaa kuvien nähtävyys. 

Toki koen että sitä vois vielä kehittää, esim. luomalla mahdollisuuden luoda suljettuja 

tapahtumia, mihin ainoastaan luoja pystyy lisäämän katsojia tai sen että pystyy rajoittamaan 

kuka pystyy julkaisemaan "minun" kuvia omalla julkisella sivulla. Ehkä tämä on jo mahdollista?  

 

Mainio palvelu, odottelen mielenkiinnolla sen kehittymistä. 

 

Man är lite "låst" i sina egna evenemang. Det skulle vara trevligt att veta vad som händer och 

sker på annat håll. Å andra sidan är det utmärkt att Pixnpals håller fast vid sekretessen och att 

man får vara anonym om man vill det.  

 

Man borde inte kunna hitta profilen på google när man söker på en person 

 

N/A 

 

Olen passiivinen käyttäjä, joten en voi kommentoida paljoa. 

 

Palvelun perusidea on loistava, mutta mielestäni palvelu tuntuu hieman keskeneräiseltä. 

Kehityksen myötä siitä voisi tulla kaikin puolin oikein hyvä! (Yllä mainitsin asiat jotka 

mielestäni tarvitsisivat työstämistä). 

 

Uppladdningen av foton verkade svårt och långsamt, en bild i taget. Det vore bäst att kunna 

drag and droppa flera filer på en gång. 
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Mina vänner fick trots flera försök aldrig inbjudan att se på foton som jag skapat ett 

evenemang av, även om det i min profil såg ut att inbjudan gått ut.  

 

Vaikka itse käytän pixnpalsia englanniksi, en voi pyytää vanhempia (mummuja, setiä, tätejä) 

käyttäjiksi - eivät pärjää ilman suomenkielistä tukea. 


