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Förord
Vill lämna ett stort tack till HJS-Vansbro OK för förtroendet att skapa en
ny webbplats till dem. Samt ett tack till deltagarna i enkäterna och
användartestet, men även övriga inblandade via personliga kontakter, som
gjorde detta möjligt att genomföra.
Maria Bois
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
HJS-Vansbro OK är en orienteringsklubb som bildades år 1985 genom en
sammanslagning av Hulåns IF, Dala-Järna IK och OK Skärmjägarna.
Klubben inriktar sig på traditionell orientering, men även
mountainbikeorientering (MTB-O), skidorientering (SKID-O) och
precisionsorientering (PRE-O). De riktar sig till båda könen och alla åldrar,
samt arrangerar träningar en gång i veckan under barmarksäsongen.
Problemet med HJS-Vansbro OK:s webbplats var att den utgick från
IdrottOnlines struktur och uppbyggnad. Detta innebar begräsningar som
webbansvarige i klubben ansåg både krångligt och icke användarvänligt
vid arbete med webbplatsen. Dåvarande webbplats var inte heller särskilt
uppdaterad och behövde därför ses över för att få ett modernare utseende
och kännas mer attraktiv.
Det finns många artiklar, blogginlägg med mera som handlar om
användarupplevelser (User Experience, UX) och vad som bör tänkas på vid
skapandet av en webbplats. Men det kan även vara bra om systemet man
arbetar i är användarvänligt för den som ska underhålla den.

1.2 Syfte
Mitt personliga syfte med föreliggande arbete är att ta chansen att skapa en
webbplats till en orienteringsklubb. Orienteringen ligger mig nära till hands
och de flesta klubbsidor jag besökt använder IdrottOnline till sin
webbplats. Det verkar finnas en del begränsningar i IdrottOnline och svårt
för de klubbmedlemmar som vill ändra eller skriva inlägg på webbplatsen
att sätta sig in i hur det fungerar. Detta sammantaget medför ofta att sidorna
blir röriga och svårnavigerade. Därför tyckte jag att det skulle bli extra
roligt att skapa en webbplats utanför det systemet, samt lära mig WordPress
på samma gång. Jag hoppas kunna skapa en attraktivare, modernare och
mer användarvänlig webbplats till klubben, som förhoppningsvis även kan
locka nya medlemmar till klubben.

1.3 Kunskapsläget
1.3.1 IdrottOnline
IdrottOnline är ett verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för
all kommunikation och administration mellan medlemmar, föreningar och
förbund (IdrottOnline, 2017). Systemet bygger på att klubbarna ska hitta
allt under samma portal. Det kan till exempel vara tillgång till en
webbplats, medlemsregister, ansökan för bidrag, administration och
tävlingar. Om en klubb eller förening är ansluten till något av de
riksförbund som finns, får de automatiskt en kostnadsfri tillgång till detta
(IdrottOnline, 2017). IdrottOnline är baserad på ett
innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS) som heter
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EpiServer och är ett kommersiellt system, se avsnitt 1.3.3 (IdrottOnline,
2017).
IdrottOnline har även en app för både Android och Apple, där det bland
annat ska kunna gå att registrera närvaro och olika aktiviteter direkt på
plats. Dock har den fått dåligt betyg av användarna, då den inte verkar
fungera som det är tänkt (Riksidrottsförbundets IdrottOnline, 2018).
Det finns idag en manual i PDF-format (samt liknande instruktioner på
IdrottOnlines webbplats) på hur man bygger upp en webbplats via
IdrottOnline. Dock känns inte instruktionerna helt genomtänkta ibland och
har en del lågupplösta bilder som försvårar förståelsen.
I en rapport som Hellqvist och Janols (2010) skrivit framgår att användarna
av IdrottOnlines system är missnöjda och inte tycker att systemet är
smidigt att använda och arbeta i. Vidare anser de att Riksidrottsförbundet
inte byggt systemet utifrån ett användarperspektiv utan bara utgått från
dem själva. Med andra ord verkade IdrottOnline brista i sin UX redan för
åtta år sedan.

1.3.2 UX, responsiv design och mobile-first
UX är en förkortning för User Experience och betyder användarupplevelse.
Bra UX kännetecknas av att webbplatsen upplevs attraktiv, rolig att
interagera med, hjälper oss att känna samhörighet med andra människor
eller företaget, samt är trevlig att se på (Narang, Trivedi, & Dubey, 2017).
Dålig UX menar Narang et al. (2017) är ful, distraherande och frustrerande,
vilket leder till att vi lämnar webbplatsen med en känsla som är sämre än
när vi började.
Axbom (2017) påstår att UX innebär mer än bara användarupplevelse. Han
menar att UX måste finnas med i alla aspekter hos en organisation för att få
maximal effekt. Detta är något som Mullins (2015) också skriver om.
Axboms (2017) definition av UX är att förstå människors beteenden,
känslor och besvär, med syfte att skapa bättre tjänster och produkter för
användarna.
Nilsson (2017) menar att en estetiskt tilltalande webbplats är minst lika
viktigt som användbarheten på sidan. Hon pekar på att det är viktigt att ta
reda på vilken information besökaren letar efter och vad som därmed blir
viktigt att ha med på startsidan och i menyn. Nilsson menar också att det är
på startsidan som det ska läggas mest fokus, då det är det första en
besökare möter och ger ett första intryck.
Responsiv design innebär att innehållet anpassas till olika enheter med
olika format. Att ha en responsiv sida har också blivit en viktig del hos en
webbplats, då allt fler surfar via mobilen (Mullins, 2015). Mullins menar
också att man ska börja designa efter den minsta enheten, det vill säga
mobilen och den så kallade mobile-first-strategin. Nilsson (2017) menar att
en responsiv sida är en användarvänlig sida. En väl utformad responsiv
webbplats anpassar innehållet utefter vilken skärmstorlek användaren sitter
på (Gröndahl, 2016). Till exempel kan det finnas mer text på sidan om
användaren sitter vid en dator och mindre text, med det nödvändigaste, om
användaren sitter med en mobil.
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Det gäller också att vara konsekvent mellan de olika sidorna på en
webbplats, så att användaren kan känna igen sig (Gröndahl, 2016). Vidare
menar Gröndahl att designen även bör vara luftig, för att kunna nå fram
med den viktigaste informationen. Luft och White space är något som ofta
saknas på webbplatser från IdrottOnline. Designen bör även ha en
lättnavigerad menystruktur och välorganiserat innehåll, så användaren kan
hitta det hen söker (Gröndahl, 2016). Nilsson (2017) lyfter också fram att
navigeringen bör vara placerad på samma ställe på webbplatsens alla sidor
för att inte skapa förvirring. Likaså nämner hon att sidorna ska vara
enhetliga till bland annat färg och logotyp, gärna med ett färgfilter på
bilderna för att anpassa till profilfärgerna. Nilsson anser också att långa
textstycken är avskräckande och bör undvikas genom att istället dela upp
texten i kortare stycken med underrubriker.

1.3.3 CMS
CMS står för Content Management System och betyder
innehållshanteringssystem. Det är ett system för att hantera och publicera
olika typer av elektroniska media (Innehållshanteringssystem, 2016). Ett
webbpubliceringssystem (WCMS) brukar idag också kallas för CMS. Det
är ett system som förenklar utvecklandet av en webbplats och där den som
använder systemet inte behöver koda en webbplats från grunden, utan utgår
från ett webbgränssnitt (Innehållshanteringssystem, 2016). Vilket innebär
att icke html-kunniga personer kan skapa en webbplats. Oftast sparas
innehållet i en databas, där det används olika program- eller scriptspråk (till
exempel PHP och Java) för att visa informationen som finns däri
(Innehållshanteringssystem, 2016). Databasen kan i sin tur ligga på ett
webbhotell (se punkt 1.7.3).
Det finns kommersiella och det finns öppna (open source) CMS
(Interactive Design, u.å). Kommersiella system brukar man ofta få betala
för medan öppna system oftast är gratis (det är öppna system jag valt att
fokusera på i föreliggande arbete). Exempel på kommersiella system är:
EpiServer, Escenic, Polopoly och Roxen. EpiServer är det system som
IdrottOnline använder. Exempel på öppna system är: Wordpress, Joomla
och Drupal (Interactive Design, u.å). Fördelen med ett öppet system menar
Häggberg (2016b) är att det finns många tips, forum och tutorials på
internet om vidare hjälp behövs med sin webbplats. Enligt Wpbeginner
(2016) är de tre sistnämnda systemen de mest populära CMSen idag.
WordPress driver ungefär 23 procent av alla websidor på internet år 2016,
vilket gör dem till de största inom de öppna systemen (Wpbeginner, 2016).
De tre CMS:en har en del saker gemensamt, till exempel att alla är gratis,
det finns färdiga teman, moduler och tillägg att använda, samt att de är
skrivna främst i PHP och stödjer MySQL (Wpbeginner, 2016). Det som
skiljer dem åt är att de har olika riktlinjer vad som ska ingå i programvaran
och hur de hanterar säkerhet, moduler och teman bland annat (Wpbeginner,
2016).
Wpbeginner (2016) hävdar att Wordpress är lättast att börja med för en
nybörjare, då det är relativt lätt att installera, samt har ett användarvänligt
gränssnitt och enklare menyer än Joomla och Drupal. Likaså menar de att
det finns fler tillägg och teman som är lättare att tillgå än de övriga två
systemen. Samtliga tre system kan ha svenska som inställningsspråk, vilket
kan underlätta för svensktalande. Till sist hävdar Wpbeginner (2016) att
WordPress är den bästa sidan, men med tanke på att sidan heter
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Wpbeginner, och WordPress brukar förkortas Wp, kan det antas att deras
slutsats kanske inte är helt opartisk.
WordPress, som slog igenom 2003, var från början en bloggplattform där
man kunde skriva egna inlägg, men som numera även används till
webbplatser (NetRelations, 2014). E. Häggberg (personlig kommunikation,
4 april 2018) som är en digital designer, berättade att man på sin
WordPress-sida kunde välja olika inläggskategorier till sidorna i sin meny
och på så vis se inlägg för en specifik kategori.
I WordPress kan så kallade Child Themes (barnteman) skapas, vilket
innebär att ändringar kan göras i temat utan att dessa försvinner när
föräldratemat uppdateras (Häggberg, 2016a). Föräldratemat är själva
huvudtemat som ens webbplats har, medan ett barntema är som ett osynligt
lager som läggs ovanpå och där man gör sina ändringar (Häggberg, 2016a).
Detta gör att man kan ändra i till exempel CSS och färger i temat, utan att
uppdateringar av föräldratemat påverkar designen på den egna
webbplatsen.
På CMS Crawlers webbplats (http://www.cmscrawler.com) kan det utläsas
att WordPress är det CMS som används mest i Sverige (av de webbplatser
som använder sig av CMS), närmare 78 procent av marknaden. På
webbplatsen går det också att utläsa WordPress är det system som används
mest i hela världen när det gäller webbplatser byggda med CMS.
Det finns massvis med teman att ladda ner till sin WordPress-webbplats
och även en hel del av dessa som är responsiva (www.wordpress.org).
Likaså finns det många olika tillägg som kan användas på sin WordPresssida. Allt från drag- och släpptillägg (som gör att man kan dra till exempel
en rubrik eller bild till den position man vill ha på sidan) till att importera
ett Instagramflöde (www.wordpress.org).

1.4

Problemformulering

Webbansvarige och en styrelsemedlem i klubben har önskemål om att bryta
sig ur IdrottOnlines struktur och bygga upp en ny webbplats på annan
plattform för större möjlighet att anpassa sidan själva. Då webbansvarige
och styrelsemedlemmen i klubben anser att webbplatsen känns förlegad
och behöver göras om, antas att webbplatsen inte heller ger en tillräcklig
användarupplevelse och UX är något som blir allt viktigare idag.
Enligt E. Håll (personlig kommunikation, 20 februari, 2018) som är
ungdomstränare i klubben, används idag IdrottOnline till att söka bidrag
och sköta medlemsregistret för HJS-Vansbro OK. Hon tror inte att det vore
något problem att fortsätta göra det via IdrottOnline och använda en ny
webbplats parallellt för klubben.
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1.5 Frågeställningar
De frågeställningar som finns och ska besvaras är:
•
•
•

Hur bör den nya webbplatsen utformas för att underlätta för
medlemmarna att skriva inlägg om nyheter och träningar på sidan?
Vilket CMS ska användas till den nya webbplatsen, samt vilka
eventuella tillägg kan underlätta underhållet av sidan?
Hur bör den nya webbplatsen utformas för att kännas modernare,
attraktivare och mer användarvänlig än klubbens IdrottOnlinesida?

1.6 Avgränsningar
Projektet omfattar enbart en nyskapad webbplats där klubbens färger
kommer att användas på webbplatsen, detta för att känna samhörighet med
kläder och övrigt tryckt material. Tanken är att använda ett CMS som
underlättar kodningen för mig, men även för webbansvariga i framtiden, då
denne saknar kunskap i kodning. Det finns också en tidsgräns på tio veckor
för hela projektet, vilket gör att jag enbart fokuserat på en webbplats.
Tidsgränsen innebär även att sista steget (utvärdering) i Sless 7stegsmodell (se avsnitt 2.1.1) inte kan genomföras inom projektets ram.

1.7 Terminologier och begrepp
1.7.1 Orientering
Orientering är i sin ursprungsform att utövaren ska ta sig från start till mål
och däremellan besöka ett antal kontroller (Svenska orienteringsförbundet,
2016)

1.7.2 Webbplats
Webbplats i föreliggande arbete innefattar alla webbsidor och deras
innehåll.

1.7.3 Webbhotell och webbserver
Ett webbhotell är en tjänst som möjliggör att webbplatsen kan publiceras
på internet och använda e-post, utan att vara uppkopplad på en egen
webbserver (Crystone, u.å). En webbserver är en dator som kör en
webbserverprogramvara hela tiden. Alla webbplatser som finns på internet
hämtas från en eller flera sådana webbserverdatorer (Crystone, u.å).

1.7.4 Domännamn
Thoresson, Goldberg och Larsson (2016) beskriver att ett domännamn
visar vägen på internet. De menar att domännamnet underlättar för
användarna att komma ihåg en webbplats. Vidare förklarar Thoresson et al.
(2016) att allt som kopplas upp mot internet tillägnas en så kallad IP-adress
som består av ett flertal siffror. Det är IP-adressen som ser till att
webbläsaren hittar fram till rätt webbserver och att till exempel ett
chattmeddelande på Facebook kommer fram till rätt person (Thoresson et
al., 2016). Ett domännamn kan till exempel se ut såhär: www.du.se som tar
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dig vidare till Högskolan Dalarnas webbplats, vilket troligtvis är lättare att
komma ihåg än tio siffror.
Westergren (2015) skriver att domänen har betydelse vid
sökmotoroptimering, då sökmotorer som Google rankar domäner som
innehåller sökordet högre upp i listan av sökresultat.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
Strategin som användes till detta arbete var design & creation, vilket syftar
på att skapa en artefakt. En artefakt kan till exempel vara en grafisk profil,
en tjänst eller som i detta arbete en webbplats. Processen går ut på att
analysera ett problem och fastställa målen, för att sedan skissa och skapa
artefakten (Hevner & Chatterjee, 2010). Därefter utvärderas arbetet och
förfinas vid behov för att till sist implementera designen i sitt sammanhang.
Föreliggande arbete har utgått från Sless 7-stegsmodell (se figur 1), som är
en utvecklad variant av design & creation-processen. Sless modell följer en
bra och tydlig arbetsgång som är anpassad mot grafisk design. Sless (2008)
beskriver i sin artikel Measuring information design hur han anser att man
ska arbeta i en informations- och designprocess. Sless skriver att det är
viktigt att följa alla steg i modellen och menar att det ofta slarvas i
benchmarking och testing/refining-stegen. Genom att följa samtliga steg
blir det lättare se om den nya designen är bättre.

Figur 1

Sless 7-stegsmodell.

2.1.1 Tillämpning av de sju stegen
•

•

•
•

•
•
13/46

Scoping – För att förtydliga uppdraget i föreliggande arbete hölls
ett möte med klubbens webbansvarige Lars Dahlström. Kontakt
togs även med ytterligare två personer från klubben, för att få
uppgifter om klubben och hur de arbetade med medlemsregister
och ansökan om bidrag.
Benchmarking –En förenklad visuell innehållsanalys gjordes för
att se vilka av de klubbar som ingick i Dalarnas
orienteringsförbund, som använde sig av en IdrottOnlinewebbplats och vilka som hade en egen webbplats. Även en första
enkätundersökning skickades ut till klubben med frågor kring
dåvarande webbplats. Steg ett och två låg sedan till grund för
kommande steg.
Prototyping – Tre olika designförslag gjordes, baserat på svaren
från den första enkätundersökningen och kunskapsläget.
Testing 1 – De tre designförslagen skickades ut med tillhörande
frågor i en andra enkätundersökning, där medlemmarna tillfrågades
bl.a. vilken de tyckte bäst om och vilka förbättringar som kunde
göras.
Refining 1 – Designförslaget förbättrades efter svaret från enkät
två.
Testing 2 – Slutförslaget användartestades på tre personer.

•
•
•

Refining 2 – Webbplatsen korrigerades efter det synpunkter som
framkom av användartestet.
Implementing – Materialet och webbplatsen lämnades över till
klubben.
Monitoring – Innebär att man utvärderar och ser om den nya
designen gett resultat. Detta steg genomfördes inte i föreliggande
arbete på grund av tidsbegränsningen i kursen. Men Google
analytics implementerades på webbplatsen för att klubben skulle
kunna se statistik själva.

2.2 Material och utrustning
Information om klubben fick jag av klubbens sekreterare Alf Larsson då
det saknades på dåvarande webbplats.
Program som användes under arbetets gång var Adobe Photoshop,
InDesign, Illustrator, Dreamweaver samt
innehållshanteringssystemet/CMS:et WordPress.

2.3 Datainsamling
2.3.1 Litteraturstudie
Litteratursökningen skedde främst genom webbsökningar på Google,
Google Scholar och DiVA. Där användes sökord som User Experience,
UX, användarupplevelse, webbhotell, domän, CMS, WordPress, Drupal,
IdrottOnline, orientering, mobile first, responsiv, användarvänlig hemsida.
Information om WordPress har jag sökt efter på bland annat Google,
YouTube, Lynda.com, Moderskeppet, Wordpress.org, Internetguide #28,
men även personlig kommunikation via mejl och forum.

2.3.2 Möte med klubbens webbansvarige
Ett första möte hölls den 20 februari 2018 med klubbens webbansvarige
Lars Dahlström, för att förtydliga uppdraget. Mål sattes upp och vilka
avgränsningar arbetet skulle ha, samt en preliminär tidsplan. Därefter
visade han hur upplägget på dåvarande webbplats såg ut, samt vilka
problem han tyckte det fanns med den.

2.3.3 Visuell innehållsanalys
Urvalet av klubbar gjordes med hjälp av orienteringsförbundets webbplats
hitta klubb (Svenska orienteringsförbundet, 2018) där Dalarna valdes. En
förenklad visuell innehållsanalys gjordes för att se vilka av dessa klubbar
som använde sig av en IdrottOnline-webbplats och vilka som hade en egen
webbplats. Tanken var att se hur webbplatserna såg ut för de klubbar som
inte huvudsakligen använde IdrottOnline.
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De kategorier som valdes ut var:
•
•
•
•

IdrottOnline-sida – för att se vilka klubbar som använde
IdrottOnlines webbplats till sin klubb
Egen domän – klubbar som hade en egen domän, men använde
IdrottOnlines webbplats
Egen webbplats – klubbar som inte använde sig av IdrottOnline i
huvudsak
Uppdaterad 2017/2018 − för att se vilka klubbar som är ”aktiva”
på internet.

2.3.4 Enkätundersökning 1
En enkätundersökning gjord via Google forms skickades ut som ett inlägg
på klubbens Facebooksida, där syftet var att ta reda på hur ofta de besökte
dåvarande webbplats och i vilket syfte, samt vad de tyckte om dåvarande
webbplats.
För att säkerställa att svarande under 15 år hade målsmans tillstånd,
skapades ett speciellt avsnitt för de som svarat att de var under 15 år. Där
kunde de kryssa i ja, nej eller vet inte för att bekräfta eventuellt målsmans
tillstånd. Eftersom inga känsliga personuppgifter skulle beröras i enkäten,
ansågs detta som en tillräcklig bekräftelse.
Det fanns tre olika typer av svarsalternativen i enkäten:
•
•
•

Förvalda svar (kryssalternativ) – för att enklare se statistik, t.ex.
på hur ofta de brukar besöka webbplatsen och i vilket syfte
Öppna svar – där deltagarna fick skriva i svaret själva
Semantisk differentialskala – m.h.a. motsatsord gick det att se
deltagarnas värderingar kring webbplatsen. T.ex. om webbplatsen
kändes omodern – modern. En semantisk differentialskala eller
Osgoodtest som den också kallas, är bra att använda för att koppla
in deltagarnas känslor och värderingar kring designen (Semantisk
differential, u.å). Jag valde att ha en 6-gradig skala, där ett var
omodern och sex var modern. Med en 6-gradig skala tvingas
respondenten ta ställning till var hen står i frågan, då inget
mittenalternativ finns (TCO development, 2016).

Enkäten sammanställdes och analyserades för att sedan ligga till grund vid
utformningen av den nya webbplatsen. Ett första utkast skapades med tre
olika designförslag.

2.3.5 Enkätundersökning 2
En andra enkätundersökning gjordes med syfte att ta reda på vilka av de tre
designförslagen som tilltalade medlemmarna mest, samt vad de ville
förbättra ytterligare. Även denna enkät var gjord i Google forms och
skickades ut som ett inlägg på klubbens Facebooksida. Likaså fanns det ett
speciellt avsnitt till svarande under 15 år för bekräftandet av målsmans
tillstånd, samt att det fanns tre olika typer av svarsalternativ i enkäten (se
avsnitt 2.3.4).
Enkäten sammanställdes och analyserades för att se vilket designförslag
som deltagarna föredrog och vilka eventuella förbättringar som skulle
göras. Därefter skapades ett nytt designförslag som webbansvarige fick
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vara med och tycka till om. Även en sammanställning av enkätsvaren
visades upp för webbansvarige, för att visa vad medlemmarna hade för
önskemål och synpunkter.

2.3.6 Programmering av den nya webbplatsen
Efter godkännande från webbansvarige påbörjades skapandet av den nya
webbplatsen med hjälp av WordPress. Där valdes ett färdigt tema, som
sedan modifierades till det önskade utseendet.

2.3.7 Användartest
Ett användartest gjordes med implementering av slutdesignen på den nya
webbplatsen. I användartestet ingick elva uppgifter som testpersonerna
skulle utföra samtidigt som jag observerade dem. Detta för att se om sidan
verkade användarvänlig eller inte och hur de agerade för att navigera sig på
webbplatsen, men även för att se om det dök upp några problem.
Testpersonerna som deltog i testet valdes ut genom ett bekvämlighetsurval
från min egna bekantskapskrets.
Ett användartest är bra att utföra för att hitta eventuella problem och hur
lång tid det tar för deltagarna att utföra uppgifterna (USability.gov, u.å).
Nielsen (1995) menar att det behövs tre till fem testdeltagare för att hitta
eventuella problem och att fler deltagare inte tillför mycket mer
information. Enligt Narang et al. (2017) gör det inget om testet sker tidigt
för då upptäcks eventuella fel tidigt och de menar att det blir mer
tidseffektivt i slutändan.
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3 Resultat och diskussion
3.1 Scoping
För att förtydliga uppdraget i föreliggande arbete hölls ett möte med
klubbens webbansvarige Lars Dahlström den 20 februari 2018. Därefter
visade han hur upplägget på dåvarande webbplats såg ut, samt vilka
problem han tyckte det fanns med den. Jag antog att IdrottOnline gjort
vissa förbättringar i systemet sedan Hellqvist och Janols (2010) rapport för
åtta år sedan, men det verkade fortfarande finnas problem med systemet.
Kontakt togs även med ytterligare två personer från klubben, för att få
uppgifter om klubben och hur de arbetade med medlemsregister och
ansökan av bidrag.

3.2 Benchmarking
3.2.1 Visuell innehållsanalys
För hela resultatet av den förenklade visuella innehållsanalysen se bilaga
1.
Genom den visuella innehållsanalysen kunde det utläsas att det fanns 44
registrerade klubbar i Dalarnas orienteringsförbund, varav två i Vansbro
kommun. Den andra klubben var Hulåns IF, som var i minoritet i
kommunen och även saknade en uppdaterad webbplats.
I analysen framkom att majoriteten av de registrerade klubbarna i Dalarnas
orienteringsförbund använde sig av IdrottOnline för sin webbplats. Fem av
de 44 klubbarna hade en egen webbplats, medan övriga hade en
IdrottOnline-sida, varav en klubb inte hade någon webbplats.
Det var enbart fem klubbar som hade en egen webbplats, varav Särnas sida
inte var uppdaterad senaste året och där Idrefjällens använde sig av en
privatpersons webbplats för att marknadsföra sina evenemang. Utöver
dessa två var det Malungs OK, Stora Tuna OK samt Funäsfjällens SK som
hade en egen webbplats, samtliga i WordPress (se bilaga 2).
Av samtliga klubbar var det 23 klubbar som hade en egen domän länkad till
sin IdrottOnline-sida. Detta kan tänkas bero på att de vill ha bättre
sökmotoroptimering, då domänen kan ge en bättre träff på exempelvis
Google (Westergren, 2015).
Den visuella innehållsanalysen stödde teorin om att de flesta
orienteringsklubbarna i Dalarna använde IdrottOnline. De som hade egen
webbplats använde WordPress istället.
Det var 30 av de 44 klubbarna som hade en uppdaterad webbplats från
2017/2018. Resterande webbplatser antas vara ouppdaterade på grund av
att klubben har få medlemmar och att en större klubb finns i närområdet.
Detta då min personliga upplevelse och erfarenhet är att dessa klubbar inte
brukar synas i tävlingssammanhang. Exempel är Hulåns IF (där finns HJSVansbro i närheten), OK Fjällstigen (där finns Malungs OK), Ornäs IK (där
finns klubbar i både Falun och Borlänge).
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3.2.2 Konkurrenter
Malungs OK har gjort en egen webbplats uppbyggd med hjälp av
WordPress och anledningen var att få en modernare design och kunna
bestämma innehållet på webbplatsen själv, enligt Lööf som är aktiv
medlem i klubben (J. Lööf, personlig kommunikation, 27 februari 2018).
Lööf berättade vidare att Malung har kvar sin IdrottOnline-sida men den
används enbart för att hantera bland annat medlemsregister och söka
bidrag. Detta var en modell som Vansbro också ville följa.

3.2.3 Enkätundersökning 1
För fullständiga frågor och svar från enkäten, se bilaga 3 och bilaga 4.
Den första enkätundersökningen skickades ut som ett inlägg via klubbens
Facebookgrupp. Gruppen hade 95 medlemmar, varav 70 såg inlägget och
17 svarade, vilket motsvarade nästan en fjärdedel av de som sett inlägget.
De som svarade var 15–65+ år och bestod av nio kvinnor, sju män och en
som inte ville uppge.
Fem av deltagarna svarade att de varje månad var in på webbplatsen,
medan resterande var in mer sällan (se figur 2).
Varje vecka
0 st

Dagligen
0 st

Aldrig / visste inte att den fanns
0 st
Varje
månad
5 st

Mer sällan
12 st

Figur 2

Hur ofta svarsdeltagarna besökte dåvarande webbplats.

Syftet till att deltagarna brukade besöka webbplatsen var främst för att titta
efter när/var träningen skulle vara. Men några ville även hitta information
om föreningen och kontaktuppgifter, samt titta var det fanns tävlingar. 13
uppgav att de brukar hitta det som söks men att det kan vara svårt ibland.
Det som ibland saknades kunde vara information om föreningen och en del
träningsinformation.
Resultatet från enkäten visade även att de inte är helt nöjda med
webbplatsen. Meny och navigation på webbplatsen upplevdes som sämst
av de fyra kategorier som valdes ut till frågorna. Därefter kom
helhetsintrycket av webbplatsen, följt av innehållet och till sist läsligheten
(se figur 3). Det var ingen kategori som stack ut nämnvärt, utan de låg
kring mitten av skalan (där ett var inte nöjd och sex väldigt nöjd).
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Innehåll

Nöjdhet

Meny och
navigation

6,0

Läslighet

Medelvärde

5,0
4,0
3,0

3,4

2,9

3,5

Helhetsintryck
3,0

n=17

2,0

1 = inte nöjd
6 = väldigt nöjd

1,0
0,0

Figur 3

Visar medelvärdet på hur nöjda svarsdeltagarna var med dåvarande webbplats.

Enkätresultatet visade att dåvarande webbplats upplevdes både omodern
och oattraktiv (se figur 4). En respondent kommenterade att det hen ansåg
mest oattraktivt var att sidan hade för lite färg. En annan kommenterade att
hen saknade en modern design.

Upplevelse

Webbplatsen
känns attraktiv/
oattraktiv

6,0

Medelvärde

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Webbplatsen
känns modern/
omodern

2,5

2,7

n=17
1 = omodern/oattraktiv
6 = modern/attraktiv

0,0

Figur 4

Medelvärdet på hur svarsdeltagarna upplevde webbplatsen.

Deltagarna tyckte att länkar till Facebook saknades, liksom innehåll på alla
sidor på webbplatsen (några var tomma). Någon tyckte även att en
presentation av aktiva/ledare/styrelse saknades, samt instruktioner inför
arrangemang som träning eller tävling.
Bilder, orienteringskartan i bakgrunden, menyflikar för träning och tävling,
kalender, samt reklam för Svenska Spels Gräsroten och klädföretaget
Ullmax var sådant som deltagarna ville ha med på den nya webbplatsen.
Deltagarna önskade också en hashtag, där det gick att se vilka bilder som
blivit taggade med #hjsvansbro, samt att flödet från klubbens Facebook
också skulle synas på den nya webbplatsen. De önskade även en länk till
klubbens kartor och information om bland annat regler kring anmälan, ej
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start och reseräkningar. Förslag gavs på att använda mer färg på
webbplatsen och att menyraden skulle få bättre synlighet.
Jag fick uppfattningen om att de flesta var positiva till en ny webbplats. Jag
tror att en anledning till att dåvarande webbplats besöktes så pass sällan var
för att enkäten skickades ut på vintern. Under vintern har inte klubben lika
mycket träningar och aktiviteter.

3.2.4 Val av CMS
Jag och webbansvarige valde CMS:et WordPress till HJS-Vansbro OK:s
nya webbplats utifrån följande:
-

En överblick över kunskapsläget (se avsnitt 1.3.3), där WordPress
visade sig vara det CMS som användes mest i Sverige och med
goda möjligheter till hjälp via sökningar och forum.
Den visuella innehållsanalysen, där de tre klubbarna med egna
webbplatser använde WordPress.
Enkätundersökningen, som visade att medlemmarna upplevde
dåvarande webbplats både omodern och oattraktiv.

3.3 Prototyping
Tre olika designförslag skapades utifrån svaren från enkätundersökning ett,
samt med hänsyn till vad som framkom under kunskapsläget. Eftersom
majoriteten svarade att de främst besöker sidan för att hitta information om
träningarna, valde jag att ha det som en central del i förslagen och att det
skulle vara bland det första man såg på startsidan. Övriga nyheter som inte
behandlade träning fick också en plats på startsidan. Detta för att besökarna
snabbt skulle kunna se den viktigaste informationen, något som Nilsson
(2018) nämner vara en viktig del av en startsida. Sociala medier som
Facebook och Instagram önskades också, vilket också fick en plats på
startsidan.
Jag valde att enbart skapa designförslag på startsidan för mobil och webb,
då denna sida är ansiktet utåt och de andra sidorna får anpassas efter den
för att känna samhörighet.
Vid utformandet av förslagen till webbplatsen utgick jag från mobile-first
strategin, där man börjar med minsta skärmstorleken och går uppåt till
största skärmen (Mullins, 2015).
Jag valde typsnittet Verdana till rubrikerna då det typsnittet återfanns på
klubbens överdragskläder. Därtill valde jag Roboto Slab som komplement
till brödtexten. Bägge typsnitten var fria typsnitt från Google Fonts. Då jag
ville framhäva den viktigaste informationen på startsidan valde jag att
använda en del tomrum på sidan för datorskärmsstorlek. För mobil och
surfplatta valde jag att minska antalet element på startsidan och på så vis
minska ner sidans scroll-längd genom att bara visa det viktigaste.
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Tre olika förslag med webbsida på datorskärm respektive mobil:
Designförslag 1
Här valde jag att använda en blå färg, då det är en del av klubbfärgen.
Träning och nyheter fick ligga långt upp på sidan, då det var något
enkätdeltagarna oftast letade efter. Jag valde att lägga ett färgfilter på
bilden under träning, för att kunna känna den samhörighet Nilsson (2017)
nämnde. Jag valde att lägga in en kalender för att överskådligt kunna se
vad som händer framöver, samt lite kort information om föreningen och
vad orientering är för den som inte visste. Flöden från sociala medier var
också något som efterfrågades och fick också en plats på startsidan
tillsammans med reklambanners från Ullmax och Gräsroten.
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Designförslag 2
Här valde jag istället att använda den röda klubbfärgen, samt lägga in
kartmönster som grafiskt element i bakgrunden då mönstret var något som
flera tyckte om på dåvarande webbplats. Här fick bilder agera som knappar
till de olika sidorna. Sociala medier och sponsring lades i högerspalten för
att inte ta huvudfokus från nyheter. Nyheterna med träning fick ta upp en
större del, eftersom det var viktigast att framföra för medlemmarna.

Designförslag 3
Även här valde jag röd färg och kartmönster, och satte även in träningar
och nyheter i röda block med tanken att de skulle synas mest.
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3.4 Testing and refining 1
3.4.1 Återkoppling – enkätundersökning 2
För fullständiga frågor och svar från enkäten, se bilaga 5 och bilaga 6.
Den andra enkätundersökningen skickades även den ut som ett inlägg via
klubbens Facebookgrupp. Gruppen hade vid detta tillfälle 96 medlemmar,
varav 59 såg inlägget och 18 svarade, vilket motsvarade 31 procent av de
som sett inlägget. De som svarade var 15–65+ år och bestod av tolv
kvinnor, fem män och en som inte ville uppge.
Enkätdeltagarna tyckte att designförslag ett kändes mest modernt och
attraktivt, medan designförslag två hade bättre färgval och kunde
representera klubben bäst. Designförslag tre visade sig vara sämst av de tre
alternativen. Se tabell 1.
Tabell 1

Medelvärdet där ett (1) är sämst och sex (6) är bäst som alternativ

Designförslag
1
Designförslag
2
Designförslag
3

Webbplatsen känns
Vad tycker
du om
Modern / Attraktiv /
färgvalet? omodern oattraktiv

Kan
representera
HJS Vansbro
OK?

4,3

5,0

4,7

4,9

4,8

4,7

4,5

5,0

3,8

3,8

3,8

4,3

Trots att färgvalet och representationen av klubben var bättre på
designförslag två, var det designförslag ett som de flesta föredrog (se figur
5). De övervägande kommentarerna på det första förslaget var att det
kändes för mörkt. Det andra förslaget fick istället kommentarer som ljust,
lättsamt, livligt och fina färger. Det tredje förslaget fick kommentarer som
för mycket rött och att de andra förslagen var bättre.
Designförslag 3
1 st

Designförslag 2
6 st

Figur 5
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Designförslag 1
11 st

Det alternativ som flest föredrog.

Samtliga deltagare tyckte att det förslag som de föredrog var bättre än
dåvarande webbplats. Några deltagare tyckte att förslagen hade fått en
enklare meny och tydligare information än dåvarande sida. En person
önskade en länk om Naturpasset (som är ett träningspaket man köper
innehållande karta och utmärkta kontroller som passar såväl nybörjare som
elit).

3.4.2 Refining
Enkätsvaren visades upp för webbansvarige och jag förmedlade mina
tankar med det nya designförslaget. Ett nytt designförslag gjordes utifrån
mötet med webbansvarige samt de synpunkter som framkom av enkät två
(se nytt designförslag).
Jag valde att utgå ifrån designförslag ett då det var flest som föredrog det
förslaget. Tidigare förslag upplevdes för mörkt och därför tog jag färger
från designförslag två istället, där färgerna uppskattades bättre. Jag bytte
även ut bakgrundsbilden till en ljusare bild. Tillsammans gav detta en
ljusare webbplats, samtidigt som den röda färgen visade på ena
klubbfärgen. Fortfarande fanns träning och nyheter i fokus på startsidan.
Nytt designförslag

När det nya designförslaget var framställt, visades det för webbansvarige
som godkände förslaget och gav klartecken att börja skapa den nya
webbplatsen i WordPress.
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3.5 Testing and refining 2
3.5.1 Programmering av den nya webbplatsen i
WordPress
Eftersom WordPress användes som CMS, tog jag hjälp av ett redan
befintligt tema som grund till den nya webbplatsen. Jag valde att använda
ett responsivt tema för att öka chansen till en bättre användarupplevelse på
webbplatsen, något som Nilsson (2017) ansåg gå hand i hand. Temat The
Anderson Family valdes, vilket senare visade sig ha vissa begränsningar i
vilka inställningar som kunde göras i temat. Till exempel för att ändra
färger och layout på startsidan. Något som försvårade arbetet och även var
tidskrävande till en början. Ett tillägg som hette Elementor användes som
hjälpmedel för att bygga de andra sidorna med hjälp av drag och släpp
teknik. Med tillägget behövde jag inte bygga upp sidan med egenskapad
kod, utan kunde fokusera på utseende och användarvänlighet. Tack vare
detta sparade jag tid, då mina egna kodkunskaper var begränsade. Likaså
kan detta tillägg underlätta för webbansvarige om han vill ändra om
innehållet på sidorna i framtiden. Ett barntema (Child Theme) skapades för
redigering av CSS på sidan. Detta för att kunna förändra element som inte
gick att ändra på WordPress-sidan, utan att riskera att ändringarna försvann
vid en uppdatering av föräldratemat.
Sidorna utöver startsidan anpassades för att passa ihop och känna
samhörighet med startsidan (se bilaga 7 för ett urval av sidexemplen),
vilket Gröndahl (2016) anser viktigt. Jag tog även hänsyn till White space,
för att kunna lyfta fram det som ansågs som viktigast.
För att underlätta för medlemmarna att göra inlägg på sidan, lade jag in
kategorier i meny-strukturen istället för sidor, som E. Häggberg (personlig
kommunikation, 4 april 2018) förklarade. Detta gjorde att inlägg som hade
kategorin Nyheter hamnade under menyvalet Nyheter, likaså hamnade
inlägg med kategorin Träningar under menyvalet Träningar. På så vis
behövde man inte ha inlägg relaterade till träning blandade med inlägg som
inte berörde träning. Ett gemensamt login skapades för klubben med
behörighet som medarbetare. Det innebär att en medlem kan logga in och
skriva ett inlägg till Nyheter eller Träningar, men inte kan publicera
inlägget. Publiceringen måste gå via den webbansvarige, vilket gör att han
inte behöver skriva alla inlägg själv, utan bara kontrollera att de ser bra ut
och därefter publicera.

3.5.2 Återkoppling – användartest
Tre personer deltog i användartestet (se tabell 2), vilket (Nielsen, 1995)
anser vara tillräckligt. Dessa valdes ut genom ett bekvämlighetsurval från
min bekantskapskrets. Deltagarna fick elva uppgifter att lösa (se bilaga 8 )
under tiden som jag observerade hur de gick till väga. Testet gick ut på att
hitta eventuella problem med webbplatsen. Då testet gjordes var inte
webbplatsen helt klar, men den upplevdes tillräckligt klar för att klara av
att göra testet. Detta på grund av tidsbristen jag hamnade i då
programmeringen av webbplatsen tog längre tid än jag trott.

25/46

Tabell 2

Deltagarna i användartestet
Kön

Ålder

Orienteringsvana

Internetvana

Deltagare 1

Man

30 år

Hög

Hög

Deltagare 2

Kvinna

26 år

Låg

Hög

Deltagare 3

Kvinna

61 år

Medel

Medel

Samtliga deltagare klarade av alla uppgifter, men på olika sätt. För att hitta
senaste träningen valde två av dem att gå via menyn, trots att det fanns på
startsidan. Min tanke var att det kan bli en vanesak i framtiden, om
medlemmarna upptäcker att den informationen finns på startsidan. Senaste
nyheten hittade däremot samtliga deltagare på startsidan. Samtliga
deltagare tyckte att en egen kontaktsida till klubben hade underlättat för att
hitta kontaktinformationen. Det fanns viss svårighet med att hitta
information om vad orientering är och önskades finnas under menyn
föreningen och inte enbart under träningar. Deltagare tre önskade en
sökruta uppe i menyn för att enklare kunna söka och hitta det som söktes.
Sökrutan fanns med i designförslagen, men var svår att implementera i
temat på grund av egna bristande kodkunskaper, därför utelämnades den.
Samtliga tre deltagare tyckte att den nya webbplatsen var mer
användarvänlig än dåvarande webbplats.

3.5.3 Refining
Det som ändrades utefter kommentarerna i användartestet var att lägga till
två sidor i föreningsmenyn, en med kontaktuppgifter och en med vad
orientering är. Jag försökte återigen att lägga till en sökfunktion i menyn,
eftersom det efterfrågades. Den här gången hittade jag ett tillägg istället
med en sökfunktion och den hamnade direkt i menyn.

3.6 Implementering
I sista steget som utfördes i föreliggande arbete, lämnades materialet över
till den webbansvarige i klubben och det var upp till klubben om de ville ta
webbplatsen i bruk eller inte. De kommentarer jag fått under arbetets gång
har varit positiva och jag tror chansen är stor att den kommer att användas.
Webbplatsen var vid överlämnandet inte helt färdig, dels på grund av att
information saknades som jag inte fått från tillfrågade personer, dels på
grund utav att jag hamnade i tidsbrist. Tidsbristen berodde främst på att det
tog tid innan jag förstod hur WordPress fungerade, samt hur det tema jag
valde var uppbyggt och hur jag skulle gå till väga för att ändra på det. Min
ambition efter föreliggande arbete är att ändå få klart webbplatsen efter
hand.
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3.7 Metoddiskussion
Strategin var att följa Design & Creation då det var en artefakt som skulle
skapas, dvs. en webbplats. Arbetet följde Sless 7-stegsmodell (se avsnitt
2.1) som följer en tydlig struktur vilket innebär att man först tar reda på
fakta kring uppdraget, men även konkurrenter och användare. På så vis fick
jag en bra grund att arbeta vidare på. Därefter skapades olika designförslag
som i sin tur testades på medlemmarna och förfinades utefter svaren.
Denna procedur kunde jag dock ha gjort flera gånger för att få ett ännu
bättre resultat, men valde att inte göra detta då risk fanns att trötta ut
enkätdeltagarna. Tidsaspekten spelade också in, då föreliggande arbete har
en begränsad tid. Min förhoppning med enkäterna var att få in många svar
då klubbens Facebookgrupp hade många medlemmar som ofta läser
inläggen som skrivs. Intresset för enkäterna var dock mindre än väntat och
resultatet kanske hade blivit annorlunda med fler deltagare. Det var också
övervägande kvinnor som svarade på enkäterna, något som kan ha vinklat
svaren. Hade enkäterna skickats till grafiskt kunniga kunde även det ha gett
ett annat resultat.
Användartesterna kunde eventuellt gett ett annat resultat om webbplatsen
varit helt färdigställd då testet genomfördes. Å andra sidan kan det enligt
Narang et al. (2017) finnas fördel med att göra testet tidigare, för att påvisa
eventuella brister tidigt och på så vis spara tid.
Jag kunde varit mer tidseffektiv om jag gjort designförslagen tidigare.
Istället fastnade jag vid att leta teman, pröva och försöka förstå WordPress
först. Det hade varit bättre att först göra designförslagen och därefter
försöka lösa problem i WordPress, då jag hade haft ett färdigt förslag att
utgå ifrån. Min rädsla var att jag inte hade kunnat återskapa det slutgiltiga
förslaget på webbplatsen, därför letade jag teman som inspiration först.
Andra sätt för att ge bättre svar kunde ha varit att ha fokusgrupper för att få
mer diskussion kring designförslagen eller semistrukturerade intervjuer.
Deltagarna i enkäterna svarade ändå utförligt på de frågor som inte var
obligatoriska och hade skrivalternativ.
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4 Slutsatser
Syftet med föreliggande rapport var att skapa en ny webbplats till HJSVansbro OK, som skulle kännas modernare, attraktivare och mer
användarvänlig än deras tidigare webbplats från IdrottOnline. Det skulle
även finnas ett enkelt sätt för medlemmarna att kunna göra inlägg på
webbplatsen. Till hjälp skulle ett CMS användas tillsammans med
eventuella tillägg.
Vilket CMS ska användas till den nya webbplatsen, samt vilka
eventuella tillägg kan underlätta underhållet av sidan?
WordPress valdes som CMS, då det är främst förekommande i Sverige
bland de öppna systemen. Det visade sig även finnas mängder av teman
och tillägg att välja på till sin webbplats. Samtliga av de
orienteringsklubbar i Dalarna som hade egen webbplats hade WordPress.
Ett tillägg installerades (Elementor) vilket jag tillsammans med
webbansvarige anser underlätta underhållet av sidan om webbansvarige vill
ändra om innehållet på webbplatsens sidor. Detta då tillägget har en dragoch släppfunktion som innebär att man inte behöver ha kodningskunskaper
för att underhålla sidorna.
Hur bör den nya webbplatsen utformas för att kännas modernare,
attraktivare och mer användarvänlig än klubbens IdrottOnline-sida?
Den nya webbplatsen utformades med fokus på nyhets- och träningsinlägg,
då detta var något medlemmarna oftast letade efter på dåvarande
webbplats. De senaste inläggen fick därför en tydlig plats i översta delen av
startsidan. Sociala medier som Facebook och Instagram efterfrågades
också och fick därför en plats på startsidan.
Då jag ville framhäva den viktigaste informationen på startsidan valde jag
att använda en del tomrum på sidan för datorskärmsstorlek. För mobil och
surfplatta valde jag att minska antalet element på startsidan och på så vis
minska ner sidans scroll-längd genom att bara visa det viktigaste. De
övriga sidorna skapades vid programmeringen av webbplatsen och fick ett
utseende som skulle känna samhörighet med startsidan. I andra
enkätundersökningen framkom att samtliga designförslag upplevdes
modernare och attraktivare av deltagarna. I användartestet framkom att den
nya webbplatsen upplevdes mer användarvänlig än dåvarande webbplats.
Hur bör den nya webbplatsen utformas för att underlätta för
medlemmarna att skriva inlägg om nyheter och träningar på sidan?
För att underlätta för medlemmarna att skriva nyhets- och träningsinlägg
skapades ett gemensamt inlogg för klubben. Vilket innebär att de kan logga
in och skriva ett eget inlägg och välja vilken kategori det tillhör (nyheter
eller träning). Därefter får webbansvarige godkänna inlägget innan
publicering, vilket innebär att han inte behöver skriva alla inlägg själv och
har därmed även kontroll på vad som publiceras. Dessa två kategorier lades
sedan till i menyn och fick på så vis varsin egen sida på webbplatsen.
Tyvärr blev inte webbplatsen helt klar då jag hade svårt att förstå
WordPress till en början, vilket blev tidskrävande i slutändan. Men jag är
ändå nöjd med det jag hann åstadkomma och de kunskaper jag inhämtat.
Jag har som ambition att färdigställa webbplatsen efter att detta arbete är
slut, då jag tror att det är en webbplats de vill ta i bruk, men det är upp till
föreningen.
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Bilaga/Bilagor
Bilaga 1 - Visuell innehållsanalys
Resultatet från den visuella innehållsanalysen.

Avesta OK
Bjursås OK
Dalaportens OL
Domnarvets GOIF
Funäsfjällens SK
Gagnefs OK
Grangärde OK
Grycksbo IF OK
HJS-Vansbro OK
Horndals IF
Hulåns IF
Idrefjällens OK
IK Jarl
IFK Hedemora OK
IFK Mora OK
Insjöns IF OK
Karlsbyhedens OK
Korsnäs IF OK
Kvarnsvedens GOIF
OK
Leksands OK
Ludvika OK
Långshyttans AIK OK
Malungs OK
Skogsmårdarna
OK Fjällstigen
OK Kåre
OK Malmia
Ornäs IK
Orsa IF OK
Rembo IK
Rörbäcksnäs IS
Sellnäs IF
Smedjebackens Ok
Sollerö IF
Stora Skedvi IK SOFF
Stora Tuna IK SK
Stora Tuna OK
Svärdsjö SOK
Sälens IF
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Idrott
Online
sida
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Egen
domän
X
X
X
X
X
X

Egen
webbplats

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

l
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

l

Uppdaterad
2017/2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

l = de länkar till en personlig webbplats,
som inte är specifikt för just klubben

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

dock ingen info om orientering

dock ingen info om orientering

Särna SK
Säterbygdens OK
Team Dala Sports
Academy IF
Ulriksbergs IK
Västerbergslagens OL
Älvdalens IF OK
Antal
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X

X
X

X

X

X
X
X
X
38

X
23

5

X
X
30

Bilaga 2 - Överblick över klubbar med WordPress-sida
Överblick över de tre klubbarna med egna WordPress-sidor.
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Bilaga 3 - Frågor från enkätundersökning 1
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Bilaga 4 - Svar från enkätundersökning 1
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Bilaga 5 - Frågor från enkätundersökning 2
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Bilaga 6 - Svar från enkätundersökning 2
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Bilaga 7 - Utdrag på sidor från ny webbplats
Utdrag på sidor från den nya webbplatsen.
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Bilaga 8 - Uppgifter till användartest
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