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Förord.

Denna tidskrifts nätplats söker efter en teknisk lösning för att 
ha öppettider. Att ha öppettider på internet är ovanligt. Vid nät-
sökning verkar det mest handla om att på sin nätplats redovisa 
sina traditionella öppettider, i butik, salong eller dylikt. Vår 
nätplats planerar att införa faktiska internetöppettider.

Med nuvarande organisation håller nätplatsen alltid öppet, 24 tim-
mar per dygn, i genomsnitt 365.25 dagar om året. Egentliga öppet-
tider förutsätter övriga tider då nätplatsen är stängd. De egent-
liga öppettidernas timmar måste därmed vara färre än 24 x 365.25. 

Tillgänglighet.
Kommer tillgängligheten att förändras genom denna åtgärd? Den kan 
försämras om en besökare möter en stängd nätplats. 

Samhällsnytta.
Kommer samhällsnyttan av tidskriften att förändras? Det beror på 
vilken nytta läsaren gör under besöket, och vilken nytta läsaren 
skulle göra om besöket inte ägde rum. Hur det ligger till med den 
saken beror på det kontrafaktiska händelseförloppet. Detta fenomen 
är dåligt dokumenterat, och vidare undersökningar krävs.
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Utvärdering.
Vi överväger att uppskatta samhällsnyttan genom en enkät till 
läsarna i ett kommande nummer. I enkäten får man fylla i uppgifter 
som möjliggör skattning av samhällsnyttan under besöket på vår 
nätplats. 

I en uppföljande enkät görs motsvarande undersökning vid ett till-
fälle när läsaren inte gör ett besök på nätplatsen. Hur distribu-
tionen av uppföljningsenkäten skall ske, är ännu inte avgjort.

En korrekt skatting av effekten av införandet av öppettider kräver 
ytterligare data, som besöksfrekvens före och efter införandet, 
vilket kräver ytterligare mätningsarbete. Det är också viktigt att 
kvantifiera eventuella systematiska fel i skattningen av det 
kontrafaktiska händelseförloppet – eftersom det är lite oklart om 
det verkligen är vad som uppnås genom uppföljningsenkäten.

Extra öppettider.
Under utvärderingsperioden kommer redaktionen pga allt mät- och 
enkätarbete att vara ständigt bemannad. Vi kommer därför att under 
denna tid ha extra öppet, dvs. även utanför egentliga öppettider.

S. Borg.
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