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In a computerized society information is greased. It moves like lightning and 

will have applications and reapplications that are impossible to imagine when  

initially entered into a computer. 

James H Moor. Towards a Theory of Pivacy in the Information Age, 1997, s. 32



Sammanfattning

Studien tar avstamp i den diskussion som förts kring nyhetssajternas kommentarsfält. 

Diskussionen kulminerade under sommaren 2011 då flera nyhetssajter ändrade sina 

förhållningsregler och vissa fall även de tekniska lösningar som användes. Denna studie 

ämnade undersöka om valet av kommentars-teknik påverkar användares vilja till 

kommunikation på nyhetssajter, men även att belysa eventuella bakomliggande faktorer till 

detta. Detta har genomförts genom en kvalitativ observations- och intervju-studie. Resultatet 

av studien påvisar att kommunikationen påverkas av valet av teknisk lösning, och att bristen 

av kontroll är en av de avgörande faktorerna bakom huruvida en användare är villig att 

kommentera en artikel.

Nyckelord: Kommentarsfält, nyhetssajt.



Abstract

This study builds on the discussion of the comment field that is related to news sites articles. 

The debate culminated in the summer of 2011 when several news sites changed their conduct 

and in some cases also the technologies used. This study intended to investigate whether the 

choice of technology for annotation affects users' willingness to communication on news 

sites, but also to elucidate possible underlying factors for this. This has been carried out by a 

obseravtions and interview studys. The results of this study indicate that communication is 

affected by the choice of technical solution. And that lack of control is one of the determining 

factors of whether the user is willing to comment on an article. 

Keywords: Comment fields, news sites.
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1 Inledning

Då alltmer nyheter konsumeras via nyhetssajter sker också diskussionen och debatten om 

nyheter i de kommentarsfält som finns i anslutning till nyhetsartiklarna på Internet. 

Diskussionen om det hårda språket i dessa kommentarsfält har länge pågått i svenska medier, 

men kulminerade under sommaren 2011 i efterdyningarna av händelserna på Utöya i Norge. 

Detta resulterade i att flera nyhetssajter ändrade sina förhållningsregler gällande 

kommentarsfält. Vissa nyhetssajter ändrade även de tekniska lösningar rörande 

kommentarsfunktionen som ett resultat av detta (dn.se/kultur-noje). 

Hur upplever användarna dessa olika kommentarsfunktioner? Finns det faktorer, förutom 

själva nyheten i sig, som påverkar huruvida man som läsare väljer att kommentera, eller 

engagera sig i en diskussion angående en nyhet? Denna studie kan påvisa att det finns 

parametrar som kan ha en avgörande roll på användarens vilja att kommentera en nyhet, och i 

förlängningen dela med sig av sin åsikt och personliga information.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka om valet av kommentarsfunktion påverkar 

användares vilja till kommunikation på nyhetssajter, och belysa eventuella bakomliggande 

faktorer till detta.

Frågeställningen som denna studie arbetat efter är: har valet av teknisk lösning för  

kommentarsfält på nyhetssajter någon påverkan för användarens vilja att kommentera? 

Och i sådant fall vilka faktorer är avgörande?
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1.2 Begreppsdefinitioner

Ordet nyhetssajt är sammansatt av orden nyhet och sajt. Enligt SAOL är en sajt en webbplats 

(svenskaakademien.se). En nyhetssajt är således en webbplats som presenterar nyheter.

I denna studie används begreppen kommentarsfält och kommentarsfunktion flitigt. Med 

kommentarsfält menas, i denna studie, det visuella fält där en kommentar kan publiceras i 

anslutning till en artikel på en nyhetssajt. Med kommentarsfunktion menas, i denna studie, 

den tekniska lösning som används för att möjliggöra för användare att kommentera en artikel 

på en nyhetssajt.

1.3 Disposition

Uppsatsens disposition är som följer: Kapitel 1, redovisar studiens underlag. I detta kapitel 

redovisas även de begreppsdefinitioner som bör förklaras i studiens sammanhang. Även syfte, 

frågeställning samt avgränsningar återges i första kapitlet. I kapitel 2 presenteras en kort 

beskrivning av nyhetssajter och hur konsumtionen av dessa ser ut. Kommentarsfälten 

tillhörande nyhetssajternas artiklar beskrivs. Även den diskussion som funnits kring dessa ges 

en kortare beskrivning. Kapitel 3 redovisar de teorier som använts i denna studie. Dessa är 

The Control Theory och The Restricted Access Theory, samt den teori som är en 

sammanslagning av de två tidigare nämnda: The Control/Restricted Access Theory. I kapitel  

4 presenteras de metoder som använts i denna studie. Det av studien använda teoretiska 

ramverk beskrivs. De två datainsamlingsmetoder, observationsstudie samt intervjustudie, 

beskrivs och förklaras. Kapitlet avslutas med metodkritiken tillhörande studien. De resultat 

som studien genererat presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 redovisar den av resultatet tillhörande 

tolkningen och analysen. Till stöd för analysen kommer de presenterade teorierna användas 

som stöd. Kapitel 7 innehåller slutsatser berörande den data som framkommit i denna studie. 

Det avslutande, kapitel 8, ger förslag på vidare forskning.
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1.4 Avgränsningar

Denna studie har valt att titta på två olika nyhetssajters kommentarsfunktioner. Det finns 

naturligtvis ett otal andra lösningar som används, men denna studie har begränsat sig till två. 

Denna studie har inte heller studerat djupare i huruvida de två valda 

kommentarsfunktionernas gränssnitt har någon eventuell effekt för användarens motivation 

till att använda sig av dem. Studien har inte heller tittat på huruvida en nyhetsartikels innehåll 

är avgörande för användares engagemang att kommentera. 

Denna studie har inte tittat närmare på eventuella skillnader i beteende och/eller åsikter hos 

respondenterna i förhållande till deras ålder och/eller kön.
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2 Bakgrund

I detta kapitel ges en beskrivning av nyhetssajter och hur konsumtionen av dessa ser ut. 

Kommentarsfälten som tillhör nyhetssajternas artiklar har den senaste tiden blivit orsak till 

diskussion. En kort beskrivning av denna diskussion ges, samt en beskrivning av några 

viktiga bakomliggande faktorer till denna diskussion. Detta för att ge en relevant kontext till 

denna studie. 

2.1 Nyheter på Internet

Internet som informationskanal har idag en betydande roll för den gemene svensken. Olle 

Findahl beskriver i Svenskarna och Internet (2011) att 88% av befolkningen över 12 år har 

tillgång till Internet, 88% av användarna har tillgång till en egen dator, och 85% har tillgång 

till bredband i hemmet.

Alltmer nyheter konsumeras via de nyhetssajter som idag finns på Internet. I artikeln Unga 

överger papperstidningen (2009), beskriver författaren Fredrik Scheffer att hushåll med 

tillgång till en tryckt dagstidning minskat successivt de senaste 20 åren. I mitten av 1980-talet 

var det 85% av hushållen som hade tillgång till dagstidning, jämfört med 71% under åren 

2006-07. Men under samma år, 2006-07, läste 25% av den svenska befolkningen en 

dagstidning på Internet flera gånger i veckan. Som exempel kan nämnas kvällstidningen 

Aftonbladet. Aftonbladet utkom med sitt första tryckta nummer 1930, och har funnits som 

nyhetssajt på Internet sedan 1994. Den tryckta upplagan av Aftonbladet är idag (oktober 

2011) på ca. 330 000 exemplar per dag, och Aftonbladets digitala tidning Aftonbladet.se har 

2,5 miljoner besökare per dag (Aftonbladet.se/siffror).
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2.2 Diskussionen kring kommentarsfält

De kommentarsfält som många nyhetssajter har i anslutning till sina nyhetsartiklar har varit 

föremål för diskussion de senaste åren (dn.se/kultur-noje). Kommentarsfälten ger möjlighet 

för läsare att kommentera en nyhetsartikel, och diskutera den med andra läsare som 

kommenterat. Det som diskuterats är den ”ton på språket” som förekommit i 

kommentarsfälten. Detta har kopplats till möjligheten för läsare att vara anonym, då man 

kommenterar en artikel, som tidigare var möjlig hos flera nyhetssajter. Från nyhetssajternas 

håll har man upplevt att läsarnas möjlighet till att vara anonyma skapat ett språk och en ”ton” 

i diskussionerna som tidvis varit hätsk, som emellanåt bestått av personliga påhopp och  i 

vissa fall även lagöverträdelser (ibid).

Under sommaren 2011 kulminerade diskussionen om kommentarsfälten. Orsaken till detta var 

de uppmärksammade händelser i Norge då en gärningsman tog livet av 77 personer. 

Gärningsmannens politiska övertygelse befann sig i den så kallade extremhögern, denna 

politiska övertygelse låg även som grund för det dåd han genomförde (nyheter24.se). I den 

omfattande och massiva rapportering av dessa brott som följde upplevde flera nyhetssajter ett 

eskalerande näthat, och diskussionsklimatet upplevdes som hätskt. Det förekom även 

kommentarer och diskussioner där sympatier för gärningsmannen och dennes gärningar 

yttrades. Förekomsten av hatiska kommentarer, påhopp och även i vissa fall brottsliga 

kränkningar resulterade i att flera stora nyhetssajter tog bort möjligheten för sina läsare att 

kommentera artiklar (dn.se/blogg/redaktionsbloggen). 

Som en följd av dessa händelser ändrade flera av nyhetssajterna sina riktlinjer angående 

kommentarsfälten. Nya tekniker infördes, och möjligheten att vara anonym när man som 

läsare skall kommentera har tagits bort hos flera nyhetssajter. Som exempel kan nämnas att 

Aftonbladet använder sig, efter dessa händelser, av en teknisk lösning där läsarna måste vara 

inloggade via det sociala nätverket Facebook för att kunna publicera en kommentar. Detta 

innebär att möjligheten att vara anonym inte längre är möjlig, då Facebook kräver att man 

som medlem använder sig av sin egen identitet. 
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Andra lösningar som numer används är att det enbart går att kommentera då en verifierbar e-

postadress givits i samband med kommentering av en artikel. Och att samtliga kommentarer 

modereras innan publicering, vilket innebär att moderatorn på respektive nyhetssajt har 

möjlighet att radera oönskade inlägg. Denna lösning används av bl.a. Svenska dagbladet 

(aftonbladet.se/nyheter). 
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3 Teori

I följande kapitel redovisas de teorier som använts i denna studie. Den teori som ligger som 

grund för analysen i denna studie är The Control/Restricted Access Theory. Teorin beskriver 

behovet av kontroll en individ har över den information som publiceras om denne på Internet. 

Denna teori  är en sammanslagning av följande teorier: The Control Theory och The 

Restricted Access Theory. Kapitlet inleds med en kortare redogörelse för respektive 

bakomliggande teori, och följs av en beskrivning av The Control/Restricted Access Theory.

3.1 The Control Theory

The Control Theory myntades och författades av juristerna Samuel Warren och Louis 

Brandeis redan 1890. Teorin beskriver hur den personliga integritet är kopplad till en individs 

kontroll över informationen om densamma, som är tillgänglig för andra. Möjligheten att ha 

kontroll över vilken information, samt hur och vid vilket tillfälle den publiceras, förklaras att 

vara av yttersta vikt för att individen skall uppleva att denna har kontroll över sin personliga 

integritet (Warren & Brandeis, 1890). Författarna förtydligar att teorin ingalunda menar att 

andra inte skall ha information om dig, utan att det är kontrollen över informationen som är 

den brännande punkten (Kainelainen & Lindblad, 2005).

3.2 The Restricted Access Theory

Teorin The Restricted Access Theory kopplar ihop personlig integritet med mängden 

åtkomlig information om individen. Till denna teori kopplas Ruth Gavison, professor i 

juridik, och hon är en av dess starkaste förespråkare. Gavison beskriver tre olika sätt att uppnå 
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högsta möjliga personlig integritet: sekretess, anonymitet eller avskildhet (Gavison, 1984). 

Sekretess, då informationen om individen är otillgänglig för övriga, anonymitet, när individen 

är okänd för andra. Och avskildhet, då individen är fysiskt oåtkomlig för övriga (ibid).

3.3 The Control/Restricted Access Theory

James H Moor, professor i filosofi och aktiv inom området datoretik, är upphovsmannen till 

The Control/Restricted Access Theory, vilken är en sammanslagning av de två ovan nämnda 

teorierna. Moor menar att i det datoriserade samhälle som nu råder behövs just en 

kombination av The Control Theory och The Restricted Access Theory för att på ett relevant 

sätt beskriva behovet av individens kontroll över den personliga informationen (Moor, 1997). 

Och i förlängningen kontroll över den personliga integriteten. Moor beskriver fördelen med 

den sammanslagna teorin på följande sätt: 

– The control/restricted access conception of privacy has the advantage that  

policies for privacy can be fine tuned. Different people may be given 

different levels of access for different kinds of information at different times.

(Moor, J H. Towards a Theory of Pivacy in the Information Age, 1997, sid. 

31)

Moor menar att genom att som individ ha möjlighet att skapa olika privata zoner, av olika 

karaktärer, underlättar detta för densamma att skydda sin personliga integritet. Zonerna 

hjälper individen att kontrollera sin privata information, genom att underlätta för individen att 

avgöra huruvida privat information skall delges. Och i sådant fall vilka som skall delges 

denna information, och vid vilken tidpunkt. Men även om individens information skall hållas 

privat och/eller delges offentligt (Moor 1997).
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– I agree that it is highly desirable that we control information about  

ourselves. However, in a highly computerized culture that is simply  

impossible. We don't control vast amounts of information about ourselves.  

Personal information about us is well greased and slides rapidly through 

computer systems around the world, around the clock. Therefore, to protect  

ourselves we need to make sure the right people have access to relevant  

information at the right time. 

(Moor, J H. Towards a Theory of Pivacy in the Information Age, 1997, sid. 

31)
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4 Teoretiskt ramverk och metod

Kapitlet inleds med en beskrivning av det teoretiska ramverk som studien använts sig av, i 

detta fall Grounded Theory. Därefter redovisas de två datainsamlingsmetoder som använts, 

observationsstudie och intervjustudie, med tillhörande beskrivning. Den urvalsgrupp som 

legat som grund för studien beskrivs även. De kommentarsfält som förekommit i 

observationsstudien ges även en beskrivning. Avslutningsvis beskrivs metodkritiken.

4.1 Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverk som studien lutat sig mot är Grounded Theory. I boken 

Forskningsmetodikens grunder (2003) beskriver författarna Runa Patel och Bo Davidsson ett 

ramverk och en arbetsmetod som primärt används inom kvalitativa studier. Forskare som 

utgår ifrån denna metod bygger sin teoribildning på empirisk grund. Den ursprungliga 

forskningsfrågan formuleras öppet och förväntas att under studiens framskridande att 

revideras. Det empiriska arbetet inleds förutsättningslöst, utan att forskaren är förankrad i en 

befintlig teori. Under studiens gång sker insamling av data parallellt med genererandet av 

teorier, menar författarna (ibid). Så även i denna studie.

4.2 Metodval

Under denna studie har två kvalitativa datainsamlingsmetoder genomförts. Dels en 

strukturerad observationsstudie och dels en semi-strukturerad intervjustudie. 

Den artefakt som användes som hjälpmedel i observations- och intervju-studien var en 

kompaktkamera med videoinspelningsfunktion. Enbart informantens datorskärm filmades. 
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Kameran användes för att registrera det tillvägagångssätt som respektive informant använde 

sig av. Kompaktkameran var även beskaffad med en ljudinspelningsfunktion som  användes 

under observationen, men även under den efterföljande intervjun.

4.2.1 Observationsstudie

Observationsstudien inleddes med att respektive informant tilldelades ett följebrev, eller ett så 

kallat missivbrev, där undersökningen presenteras kort. I ett missivbrev skall informanterna 

bli informerade om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och ungefärliga omfattning i tid. 

Men även hur resultatet kommer att användas, informanten skall även upplysas om eventuell 

anonymitet (Kylén, 2004).

Observationsstudier är användbara då man som forskare vill studera händelser och beteenden 

i en kontext. I tex en enkätstudie eller en intervjustudie är forskaren beroende av att 

informanterna har en korrekt minnesbild av ett händelseförlopp för att den återgivna 

informationen skall vara relevant (Patel & Davidsson, 2003). 

Informanterna har givits möjlighet att själva välja tid och plats för genomförandet av 

observationsstudien. Detta för att informanten i största möjliga mån skall känna sig bekväm 

under observationen. Dessutom har samtliga informanter även uppmanats att använda sig av 

deras privata datorer, eller som de använder sig av i sitt yrke. Syftet med detta var att undvika 

eventuella hinder i användandet av okända artefakter och/eller programvaror.

I observationsstudien skulle informanterna besöka två olika nyhetssajter, Aftonbladet.se samt 

Nyheter24.se. På respektive nyhetssajt var uppgiften att klicka på valfri artikel och därefter 

söka upp det kommentarsfält som tillhör artikeln. I kommentarsfältet skulle informanten 

skriva en kommentar och sedan publicera den, alternativt avbryta beroende på huruvida 

informanten var villig att publicera sin kommentar eller ej. Under genomförandet av 

uppgifterna ombads informanten att ”tänka högt”. Respektive uppgift var tydligt beskrivet på 

varsitt papper. Den roll som observatören vidtog under observationen var relativt passiv, men 

då informanten uttryckte frågor under utförandet svarade observatören. Även följdfrågor 

kunde ges av observatören då det fanns anledning till detta. 
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4.2.2 Intervjustudie

I samband med den tidigare nämnda observationsstudien genomfördes en uppföljande 

intervju. Intervjun skedde direkt efter genomförd observation och således även denna i 

informantens valda miljö. Detta för att på bästa sätt komplettera den tidigare observationen då 

informanten hade de utförda uppgifterna från observationen färskt i minnet. Den kamera som 

användes under observationen användes även under intervjun, men nu enbart för att spela in 

intervjusamtalet. Kameran var då fortfarande riktad mot datorns bildskärm. Intervjustudien 

var av semi-strukturerad art, och frågorna var öppet utformade. Öppna frågor har som syfte att 

ge informanten möjlighet att svara med en fras eller en mer utvecklande kommentar, och ger 

därför mer utrymme för informanten att uttrycka åsikter, tankar eller klagomål (Bell, 2009). 

De öppna frågorna gav därför informanterna möjlighet att utveckla eventuella tankar och 

intryck från de uppgifter som genomfördes under observationsstudien. Intervjuguiden bestod 

av några fasta frågor där möjlighet för mig som intervjuare fanns att komplettera med 

följdfrågor, beroende på hur respektive intervju fortlöpte. Möjlighet gavs då för informanten 

att tex. vidareutveckla ett resonemang. ”I en kvalitativ intervju är intervjuare och 

intervjuperson båda medskapare i ett samtal” (Patel, R., Davidsson, B. Forskningsmetodikens  

grunder, 2003, s.78).

Då informanterna deltagit anonymt i denna studie benämns de hädanefter enligt följande 

regel: I1, I2, I3 och så vidare (förkortningen står för informant 1).

För missivbrev se bilaga 10.1. För observationsuppgifter se bilaga 10.2, 10.3, 10.4. För 

intervjuguide se bilaga 10.5.

4.3 Urvalsgrupp

Tio informanter har deltagit i denna studie. Samtliga är boende i Stockholms län och samtliga 

är myndiga. Åldersspridningen inom gruppen av informanter var mellan 21 och 53 år.

De krav som ställdes på deltagarna var att de skulle ha relativt god datorvana, samt likvärdig 
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Internet-vana. Dock fanns det inga krav att informanterna behövde ha kännedom om de 

nyhetssajter som ingick i observationsstudien. Inte heller var det ett krav att informanterna 

behövde vara aktiva när det gäller att kommentera artiklar eller nyheter på nyhetssajter.

4.4 Val av kommentarsfält 

I den observationsstudie som genomförts exemplifierades två lösningar av kommentarsfält. 

Detta för att få informanterna skulle få utföra uppgifter på två divergerande tekniker, och 

därmed göra en uppskattande jämförelse av de båda. Det finns ett antal olika lösningar av 

kommentarsfunktioner. Motiveringen till valet av de två nedan presenterade är att de två är 

tydligt kontrasterande. Både i val av teknik men också i förutsättningar för läsare av 

respektive nyhetssajt att kunna kommentera artiklar. Aftonbladet.se använder sig av en extern 

applikation tillhandahållen av det sociala nätverket Facebook. Nyheter24.se använder sig av 

en mer traditionell intern lösning. Deras val av kommentarsfunktion ser ut enligt följande.

4.4.1 Aftonbladet.se

Aftonbladet använder sig av en lösning där läsarna kommenterar via det sociala nätverket 

Facebook. Förutsättningen för att kommentera en artikel hos Aftonbladet är alltså att 

användaren måste vara medlem i Facebook. Denna lösning innebär att det inte går att 

kommentera artiklar anonymt då Facebook kräver att dess medlemmar använder sig av sin 

egen identitet. Aftonbladet använder sig således av teknik tillhandahållen av en extern aktör.

I slutet av respektive nyhetsartikel finns en så kallad Facebook-applikationsruta infogad (se 

bild 1). Applikationsrutan använder sig av Facebooks grafiska gränssnitt. Överst i 

applikations-rutan finns en informationsruta där Aftonbladets chefredaktör informerar om 

vilka förhållningsregler som gäller vid kommentering.
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Bild 1: skärmdump av Aftonbladet.se's kommentarsfunktion

Om användaren är inloggad som medlem i Facebook, syns detta i applikationsrutan genom att 

den profilbild användaren valt att använda hos Facebook visas här. Och du kan därmed 

kommentera den artikel som finns ovan direkt. Om användaren är medlem i Facebook men 

inte vid detta tillfälle inloggad uppmanas användaren att logga in då denne kommenterat 

artikeln och trycker på kommentera-knappen. Det finns även möjlighet att välja huruvida din 

kommentar skall enbart publiceras på Aftonbladets sida i anslutning till den berörda artikeln, 

alternativt även på Facebook. Det finns även möjlighet att via en skicka-knapp att skicka den 

berörda artikeln till din egen sida hos Facebook. Alternativt rekommendera, genom att trycka 

på en rekommendera-knapp, samma artikel till dina vänner på Facebook. Båda dessa 

lösningar är bundna till Facebook och dess medlemmar. Om man inte är medlem i Facebook 

finns möjlighet att dels e-posta artikeln vidare, dels skriva ut artikeln. Möjlighet att skicka 

artikeln till Twitter finns även. Då måste man dock vara medlem i detta sociala nätverk.

Men om du som läsare vill publicera din kommentar i anslutning till den berörda artikeln är 

du tvungen att kommentera via Facebooks applikations-ruta.
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4.4.2 Nyheter24.se

Hos nyhetssajten Nyheter24.se finns även där möjlighet att kommentera de artiklar som 

publiceras (se bild 2). Kommentarsfältet markeras med en ljusgrå bakgrund till skillnad mot 

resten av webbsidans vita bakgrund. I detta fält finns en ruta där den som vill kommentera 

kan fylla i sitt namn, och bredvid denna finns en ruta där e-postadressen kan fyllas i. Det är 

dock möjligt att lämna dessa fält tomma och kommentera likväl, alltså med Nyheter24.se's 

lösning går det att kommentera anonymt. Under finns den ruta där den eventuella 

kommentaren skall skrivas, och under denna finns en ruta där den som kommenterar kan välja 

en känsla som denne tycker passar på sin kommentar. Den kommentar som skall publiceras 

kan alltså appliceras med en positiv, respektive negativ känsla. Detta för att förtydliga 

huruvida kommentaren som görs är ett positivt eller negativt svar på artikeln. Känslan 

illustreras med en ikon föreställande ett glatt, eller ett argt ansikte. Om den som kommenterar 

inte väljer en känsla till sin kommentar får ikonen ett likgiltigt uttryck. Överst i den ruta 

kommentarerna publiceras finns en länk till  en sida där de förhållningsregler som gäller för 

att kommentera på Nyheter24.se's sida beskrivs. 

Bild 2: skärmdump av Nyheter24.se's kommentarsfunktion
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När väl en kommentar läggs så publiceras den omgående. Det går också att svara direkt på en 

annans läsares kommentar genom att trycka på en knapp bredvid dennes kommentar där det 

står ”svara”. Det finns även möjlighet att anmäla en kommentar om den tex. upplevs som 

stötande. Nyheter24.se möjliggör för läsare att dela artikeln vidare via de sociala nätverken 

Facebook, Pusha eller Delicious. I slutet på kommentarsfältet skriver Nyheter24.se att 

”Nyheter24 ansvarar inte för innehållet i kommentarerna.” 

4.5 Metodkritik

Viss metodkritik bör nämnas i samband med denna studie. Observationsstudien innebar dels 

att forskaren närvarade, och dels att genomförandet filmades. Detta resulterar i att situationen 

inte är helt autentisk. Informanten skulle möjligtvis agera annorlunda i en situation där denne 

inte var observerad och filmad. Detta medför att de resultat som insamlats under 

observationen endast är representativa för denna studie.

Sen bör det nämnas att då respondenterna utförde uppgifterna i en förutbestämd följd kan 

detta ha påverkat resultatet. Om följden varit den omvända hade detta troligtvis också 

påverkat resultatet.

En observationsstudie genererar mycket information. Relevansen av den information som 

samlats in är i direkt relation till min förmåga som forskare att författa och genomföra en 

observations-, och intervju-studie på ett korrekt och adekvat sätt. Med detta konstaterat går 

det att ifrågasätta relevansen i delar av den stora mängd information som samlats in.

Ytterligare en parameter som bör nämnas i detta sammanhang är urvalet av informanter. I 

denna studie var det enbart informanter från Stockholms län representerade, och inte från 

övriga delar av Sverige. Dessutom var åldersspridningen i gruppen av informanter relativt 

snäv. Detta medför att resultatet i denna studie inte är någorlunda generaliserbart. I bästa fall 

ger denna studie en fingervisning av eventuella tendenser. Men troligtvis är resultatet endast 

representativt för denna specifika studie, och den grupp av informanter som deltagit i 

densamma. 
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5 Resultat

I följande kapitel redovisas det resultat från den observations- och intervjustudie som legat 

grund för denna uppsats. Under tolv dagar genomfördes tio observationer och intervjuer, med 

samma antal informanter. Tillhörande observationsuppgifter samt intervju-guide redovisas i 

bilagorna: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.  Då denna studie antagit en kvalitativ ansats läggs här fokus 

på observations- och intervju-studiens innehåll. Den insamlade datan redovisas i löpande text. 

Kapitlet är indelat i avsnitt och under respektive avsnitt diskuteras begrepp och/eller skeenden 

som var återkommande, och/eller skapade diskussion, under de genomförda studierna. 

Då informanterna deltagit anonymt i denna studie benämns de enligt följande regel: I1, I2, I3 

och så vidare (förkortningen står för informant 1).

5.1 Uppgifterna

Uppgifterna bestod i att informanten skulle besöka nyhetssajterna Aftonbladet.se och 

Nyhter24, på respektive sajt skulle informanten välja valfri artikel och därefter söka upp det 

kommentarsfält som tillhör densamma. I kommentarsfältet skulle sedan informanten skriva en 

kommentar och sedan publicera den, alternativt inte publicera den om informanten inte ville 

detta. Under genomförandet av uppgifterna uppmuntrades informanten att ”tänka högt”, det 

vill säga verbalt vädra funderingar, tankar och det aktiva görandet. Direkt efter 

genomförandet av uppgifterna hölls en intervju där informanterna gavs tillfälle att beskriva 

och utveckla sina resonemang angående de två olika lösningar som prövats i studien. 

Den första uppgiften som bestod i att informanten skulle skicka ett e-post var en 

kontrolluppgift.
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5.2 Att hitta kommentarsfältet

Under genomförandet av den första uppgiften upplevde flera informanter att det var svårt att 

hitta kommentarsfältet som tillhörde respektive nyhetsartikel. I det förarbete som skedde i 

utformandet av observationsstudien uppmärksammades att den Facebook-applikation som 

används av Aftonbladet.se tar en stund på sig att ladda färdigt, även efter själva artikeln är 

färdig-laddad. I detta skede så finns det ingen indikator som påvisar att det finns möjlighet att 

kommentera.

Åtta av tio informanter hade mer eller mindre svårt att hitta en artikel där det fanns ett 

kommentarsfält tillhörande den artikel de valt. De informanter som var bekanta med 

Aftonbladet.se och deras tekniska lösning, väntade då en stund så Facebook-applikationen 

fick ladda klart. De informanter som inte hade denna kännedom upplevde större svårigheter 

att hitta en artikel med tillhörande kommentarsfält. Som exempel kan nämnas att I9 efter 

försök på två olika artiklar använder sig av det sökfällt som finns på Aftonbladet.se för att 

hitta ett kommentarsfält. Detta försök är dock fruktlöst och I9 fortsätter därefter att leta 

vidare, och vid det tredje artikeln finner denne en artikel där det går att kommentera. Vid 

denna stund har Facebook-applikationen laddat färdigt och visas därmed. ”Nu vet jag inte 

riktigt vart den ligger, jag trodde den skulle ligga i botten nånstans?” berättar I5 när denne 

letar efter kommentarsfältet. När I5 sökt sig vidare till ytterligare en artikel finner denne ett 

kommentarsfält. I8 beskriver ”det var svårare än jag hade tänkt mig att kommentera på 

Aftonbladets hemsida”, trots att I8 besöker Aftonbladet.se för att läsa nyheter relativt ofta. 

Majoriteten av informanter tyckte att Nyheter24.se's val av teknisk lösning för 

kommentarsfält var lättare att hitta och identifiera. Argumenten för detta var olika men I4 

motiverar sig enligt följande gällande Nyheter24.se: ”Den här är ju inhemsk till sajten så att 

säga, den dök upp lite fortare. Facebook-kopplingen fick jag vänta på liksom och det är ju 

segt, det tycker jag händer ganska ofta.” (I4)
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5.3 Anonymitet och Facebook

På frågan vilken av de två kommentarsfälts-lösningarna som informanterna föredrog svarade 

åtta av tio att de föredrog den lösning som Nyheter24.se använder sig av. Två av 

informanterna föredrog dock ingen av de lösningar som presenterats i studien. Ett av de 

argument som lyftes fram till fördel för Nyheter24.se's lösning var möjligheten att 

kommentera anonymt.

Bild från videoupptagningen under observation

I8 argumenterar för sitt val av Nyheter24.se på följande sätt: ”...alltså det går snabbare, sen 

behöver jag inte skriva in något här på namn och e-post liksom. Och jag kan också 

kommentera en artikel utan att liksom dom hundra personer jag känner på Facebook ser att 

jag gör det.” (I8). När I8 utför uppgiften så väljer denne att kommentera den artikel som valts, 

men skriver inget i de två fält där namn och e-post kan fyllas i.

I10 föredrog ingen av lösningarna men lyfte ändå fram möjligheten att vara anonym som en 
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stor fördel hos Nyheter24.se. Under utförandet av uppgiften valde I10 att kommentera den 

artikel denne valt, fast under ett påhittat namn, och lämnade fältet för e-post tomt. I10 undrade 

varför det fanns ett e-postfält om det inte var tvunget att fylla i det, och spekulerade i om 

denna skulle användas för att skicka reklam? I10 uppmärksammade och uppskattade att denne 

kunde svara direkt på en annan läsares kommentar. Även här med möjlighet att vara anonym. 

”Här kan man svara också, det är bra. Jag kan svara till F som är negativ..Man kan starta en 

anonym diskussion och inte vara rädd för att säga vad man tycker.” (I10).

Att Aftonbladet.se använder sig av en applikation tillhandahållen av det sociala nätverket 

Facebook blev ämne för frågor och diskussion från majoriteten av informanterna. 

Två av informanterna, I7 och I10, var inte medlemmar i Facebook och kunde därför inte 

kommentera på de respektive artiklar de valt. I7 var dock en återkommande besökare på 

Aftonbladet.se och var därmed medveten om den tekniska lösning som används. I10 brukade 

inte besöka denna nyhetssajt och var därför mer förvånad över att inte ha möjligheten att 

kommentera sin valda artikel. I10 menade att denna lösning medför att de som inte har 

Facebook blir uteslutna från att diskutera det artiklar som Aftonbladet.se publicerar. Dock 

kunde I10 se  fördelar med denna lösning, vilket var att man som läsare slapp skapa 

ytterligare ett konto, med tillhörande användarnamn och lösenord, hos Aftonbladet ifall man 

ville kommentera en artikel. Och även att det är möjligt att kommentera direkt om man redan 

är inloggad på Facebook. Nackdelen var dock att ens namn var kopplat till den artikel man 

kommenterat på, fortsätter I10. 

I7 som inte heller var medlem i Facebook och därmed utesluten från möjligheten att 

kommentera, upplevde dock ingen saknad av inte kunna kommentera. Denne beskrev 

kommentarsfälten på Aftonbladet.se som ”ett klotterplank” (I7), och ifrågasatte relevansen av 

deras existens. 

–  Jag tvivlar stark på att nån journalist bryr sig om kommentarsfälten, som 

dom ser ut idag...folk skriver ju utan att tänka efter, eller tar reda på saker  

eller nånting...i Aftonbladets kommentarsfält där dom gnäller på att det är  

dåligt underbyggd journalistik och såna saker...kritiken kommer från total  

okunskap... (I1)
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Av de åtta informanter som var medlemmar på Facebook, och därmed hade möjligheten att 

kommentera på en artikel, redogjorde sex stycken tydligt att de inte ville publicera sin 

eventuella kommentar på Aftonbladet.se, då eventuellt deras kommentar även skulle 

publiceras på deras egen Facebook-sida och/eller på något sätt registreras av Facebook. När I1 

får frågan varför denne föredrar den lösning som Nyheter24.se använder sig av, blir svaret 

följande: 

–  ...sen gillar jag att man inte kommenterar via Facebook. Det känns, det  

känns jobbigt på nått sätt, eller man kunde ju välja att man inte skulle, men 

man är på sin Facebook ändå...på Facebook har man ju folk som, eller jag 

har, som man halvt känner som kanske inte delar ens syn på livet och åsikter  

och dom kan bli illa berörda... (I1)

Bild från videoupptagningen under observation
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I8, resonerar enligt följande när det gäller att kommentera en artikel, eller delta i en diskussion 

rörande en nyhet på Aftonbladet.se och då även publicera den på Facebook: ”jag kanske inte 

vill att den, liksom, smutsar ner min personliga sfär med den typen av debatt” (I8). I8 

förklarar hur denne brukar göra om det finns ett behov av att diskutera en specifik artikel som 

är publicerad av Aftonbladet.se: ”...då bara slänger man upp artikeln på Facebook och skriver 

en egen kommentar under. Då blir det nått slags kommentarsfält där bara jag och mina vänner 

är inbjudna...och det är jag som modererar tonen liksom i det kommentarsfältet...” (I8).

Även I4 upplevde denna lösning som negativ, av flera orsaker. En orsak var att I4 inte ville att 

Facebook skulle få information om vad denne har för åsikter. I4 beskriver och utvecklar sin 

ståndpunkt enligt följande:

–  ...det kan va skönt att kommentera anonymt ibland. Man kanske inte vill  

skriva ut hela sitt namn i en kommentar. Eller heller för att man inte vill visa  

vilka artiklar man läser, men man kanske ändå har något att säga om dom.  

Och är det Facebook-koppling så kan man ju inte vara anonym, vilket också 

i och för sig är poängen med Aftonbladets lösning. Att man inte skall kunna 

vara anonym, för då förhoppningsvis står man mer för vad man säger, men 

jag drar mig för att kommentera. (I4)

I6 förklarade att denne inte brukar besöka Aftonbladet.se. Trots detta valde I6 att relativt 

obehindrat kommentera den artikel som denne valt. Då I6 var medlem i Facebook, och var 

inloggad via Facebook-applikationen vid detta tillfälle, och kunde därmed kommentera direkt. 

Kommentaren som I6 lade publicerades omgående. I den intervju som följde påvisade dock I6 

en viss ambivalens gentemot denna lösning. ”...jag tycker det är jobbigt att man alltid är 

uppkopplad mot allting. Att liksom Facebook gör att jag är inloggad när jag är på min dator. 

Eller vänta det kanske inte spelar nån roll? Näe men jag bara uppfattar det så?”. Intervjuaren 

frågar: ”Att det delas på Facebook också?”. I6 svarar: 
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–  Nja, jag vet inte varför det skulle ha någon betydelse för att om jag är villig  

att kommentera det så skriver jag ju antagligen mitt namn, eller ja? Jag vet  

inte? Det kanske spelar roll? Inte att det delas på Facebook, för det vet jag  

inte om det gör eller om det gör det så är det...så spelar det inte så stor roll  

heller. Jag vet inte varför? (I6)

I9 kunde se både fördelar och nackdelar med Facebook-applikationen som används av 

Aftonbladet.se. När I9 uppmärksammade att man var tvungen att kommentera artikeln via 

Facebook, avböjde dock I9 att publicera sin kommentar. I diskussionen efter resonerade I9 

enligt följande: 

–  Det känns negativt att det jag skriver blir kopplat till min Facebook-sida  

och mitt foto, och mitt namn och mitt efternamn...fast å andra sidan kan man 

tänka sig att det här gör att folk, dom som skriver kommenterar kanske lite  

mindre, ja att det här med saklig ton och att visa respekt som dom vill  

ha...jag tror att det är en fördel för de kommentarer som läggs ut för det blir  

en slags auto-censur. (I9)
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6 Analys och tolkning

I följande kapitel analyseras det resultat som genererats i denna studie. Analysen kommer att 

stödja sig i de teorier som presenterats tidigare. The Control Theory och The Restricted 

Access Theory är båda uttänkta och formade utifrån den fysiska vardagen. Dock är dessa 

teorier högst användbara i den medietekniska kontext som denna studie befinner sig i. Där 

begrepp som kontroll av information, privat, offentlig och identitet kommer att ventileras. The 

Control/Restricted Access Theory är dock helt och hållet utformad efter hur dagens 

datoriserade informationssamhälle ser ut. Där alltmer kommunikation och utbyte av 

information sker över Internet, i sociala forum, på webbplatser, via olika artefakter och så 

vidare. Detta gör The Control/Restricted Access Theory synnerligen relevant i denna 

medietekniska diskurs.

6.1 Kontroll

Som tidigare nämnt i resultatet uppgav 8 av 10 respondenter att de föredrog Nyheter24.se's 

kommentarsfunktion gentemot Aftonbladet.se's. Anledningen till detta var antagligen inte att 

Nyheter24.se's val av teknik upplevdes som väldigt bra. Utan snarare då man jämförde de 

båda teknikerna upplevdes den Facebook-applikation som Aftonbladet.se använder som ett 

dåligt alternativ. Även de två respondenter som inte föredrog någon av de lösningar som 

presenterats nämnde att just kopplingen till Facebook var negativ.

Det intressanta ligger då i varför just denna teknik upplevs som sämre? Det begrepp jag kan 

se som en gemensam nämnare hos de negativt inställda respondenterna är kontroll, eller 

snarare bristen på kontroll. Det är enligt mig tydligt att respondenterna upplevde att denna 

lösning inte möjliggjorde för dem att ha kontroll över den information de skulle delge, om de 

kommenterade en artikel på Aftonbladet.se. Som exempel kan nämnas när I1 uttrycker sin 
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ovilja mot att dennes kommentar även skulle publiceras på Facebook, och därmed bli synlig 

för de vänner som I1 har där, och inte enbart på Aftonbladet.se. Detta är detta enligt mig ett 

uttryck för att inte ha kontroll över sin information. Detsamma gäller I4 som uttrycker att 

denne inte vill visa vilka artiklar denne läser, och kanske därmed också avslöja en eventuell 

åsikt, är även detta enligt mig ett bevis för att I4 efterlyser kontroll över dennes personliga 

information. Alltså oavsett om respondenterna är tveksamma var och hur dennes information 

kommer att publiceras, eller om respondenterna uttrycker en önskan om att kunna vara 

anonym då en kommentar skall läggas i anslutande till en artikel, är detta en tydlig markering 

om att de upplever att de inte har kontroll över sin personliga information.

I detta sammanhang uppfattade respondenterna att Nyheter24.se's lösning erbjöd dem en 

större kontroll över den information de eventuellt skulle publicera. Denna 

kommentarsfunktion tillåter användarna att vara anonyma, vilket ger dem kontroll. Och 

dessutom var inga andra kanaler/sajter/medier automatiskt kopplade till denna lösning.

Med detta konstaterat är det enligt mig tydligt att The Control Theory är högst relevant i detta 

sammanhang. När Samuel Warren och Louis Brandeis (1890) beskriver hur den personliga 

integritet är kopplad till en individs kontroll över den privata information som är tillgänglig 

för andra (ibid), ger detta enligt mig en tydlig fingervisning om varför Aftonbladet.se's 

lösning upplevdes som negativ. Genom att inte möjliggöra för användarna att ha kontroll över 

den information som denne vill delge, i detta sammanhang en eventuell åsikt rörande en 

artikel, riskeras även kontrollen över den personliga integriteten. I min mening medför detta 

att Aftonbladet.se's lösning uppfattas, mer eller mindre, av respondenterna som ett hot mot 

den personliga integriteten. Detta kanske är att applicera drastiska och allvarliga begrepp på 

den nämnda kommentarsfunktionen. Men om denna känsla av icke kontroll över sin 

information, och i förlängningen kontroll över sin personliga integritet, infinner sig så medför 

detta som studien visar att respondenterna undviker att använda denna lösning. Och därmed 

att delta i diskussionen kring en artikel eller nyhet. Det bör dock tilläggas att, likt Kainelainen 

& Lindblad (2005) beskriver The Control Theory,  att det inte handlar om att andra inte skall 

ha information om dig, utan att du måste och vill ha kontroll över den information som rör dig 

som individ (ibid). Uppfattningen att ha kontroll över sin information förmedlas således inte 

av Aftonbladet.se's lösning.
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6.2 Zoner

Som tidigare nämnt beskriver Moor (1997) hur en individ bör ha möjligheten att skapa sig 

zoner, av olika karaktärer och med olika delar och grader av personlig information. Detta för 

att ha kontroll över sin personliga integritet (ibid). Då vill jag påstå att dessa olika zoner, då 

de innehåller olika sorts information om en individ, också är olika bilder eller identiteter av 

samma individ. Detta antagande gör jag med utgångspunkt i det material som denna studie 

inbringat tillsammans med Moor's The Control/Restricted Access Theory.

En tydlig indikator för detta påstående enligt mig är när I1 beskriver hur denne inte vill 

kommentera en artikel på Aftonbladet.se, och därmed få den publicerad på Facebook. Och 

anledningen till detta är att de vänner som I1 har på Facebook kanske inte delar respondentens 

åsikter. I1 menade att detta kunde resultera i att vännerna på Facebook kunde ta illa vid sig. 

Här menar jag att det är en konflikt mellan två zoner, och/eller identiteter. Den zon som 

Aftonbladet.se representerar, respektive den zon som Facebook representerar för I1. 

Respondenten ser alltså Aftonbladet.se och Facebook som två zoner med olika karaktärer, och 

därmed bärare av olika information. Det är alltså inte själva informationen som är problemet, 

utan konflikten består i att olika zoner bestående av olika information kolliderar. Moor (1997) 

uttrycker det på ett liknande sätt när, han beskriver The Control/Restricted Access Theory, 

han menar att rätt personer skall ha tillgång till rätt information (ibid).

I resultatet som genererats i denna studie styrks detta antagande i flera fall. Ett ytterligare 

exempel är när I9 menar att denne tycker det känns negativt när kommentaren som den denne 

publicerar på Aftonbladet.se kopplas ihop med det det porträttfoto som I9 har på Facebook. I9 

var medveten om att Aftonbladet.se ger möjligheten för dess användare att välja huruvida 

kommentaren även skall publiceras på Facebook eller ej. Oavsett vad användaren väljer blir 

dock resultatet att kommentaren publiceras tillsammans med porträttfotot från Facebook. Det 

foto som I9 har valt att representera denne på Facebook är alltså valt utifrån just denna 

specifika zon, och den information som I9 valt att publicera om sig själv där. Aftonbladet.se 

representerar således en annan zon med en annan karaktär för I9, och när denne skulle 

publicera information där upplevs detta som problematiskt att denna information kopplas ihop 
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med information från en annan zon. Alltså en konflikt mellan zoner och således identiteter 

enligt mig. 

I studiens resultat är det tydligt att Nyheter24.se's alternativ av kommentarsfält föredras av en 

majoritet av respondenterna. I min mening är anledningen till detta att Nyheter24.se och dess 

kommentarsfunktion upplevs som en tydlig zon, detta förmedlas både visuellt och genom den 

möjlighet som finns för användaren att kunna kommentera anonymt. Dessutom är inga andra 

sajter automatiskt sammankopplade till denna funktion. Detta är enligt mig anledningen till att 

respondenterna i denna studie upplever denna lösning som bättre än den andra.
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7 Slutsatser

Denna studies frågeställningen löd: Har valet av teknisk lösning för kommentarsfält på 

nyhetssajter någon påverkan för användarens vilja att kommentera? Det enkla och koncisa 

svaret på den frågeställningen är: ja. Det intressanta är dock svaret på studiens sekundära 

fråga: Vilka faktorer är avgörande? Där gömmer sig svaren på varför användare eventuellt 

föredrar en lösning framför en annan, varför man som användare väljer att publicera en 

kommentar, eller delta i en diskussion, kring en nyhet eller en artikel. Alternativ att aktivt 

välja att inte gör det.

Denna studie har jämfört två olika tekniker gällande kommentarsfält. Den ena var 

Aftonbladet.se och den Facebook-applikation som de valt att använda sig av. Och den andra 

var Nyheter24.se, och deras mer traditionella inhemska lösning. 

Respondenterna som deltagit i denna studie visar på ett tydligt sätt vilka faktorer som är 

viktiga för att dessa skall känna sig trygga för att kunna publicera en åsikt, och i 

förlängningen lämna ifrån sig personlig information. Studien visar att användare vill känna att 

de har kontroll över sin personliga information, som en kommentar till en artikel är. Finns det 

en osäkerhet kring var en användares åsikt kommer att publiceras så undviker denne att 

kommentera. Exemplet Aftonbladet.se och deras Facebook-applikation fick respondenterna i 

denna studie att uttrycka en stor osäkerhet. I The Control Theory (Warren & Brandeis, 1890) 

går det att se tydliga anledningar till detta resultat. Teorin beskriver hur en individs personliga 

integritet är kopplad till dennes kontroll över sin privata information (ibid). Med 

Nyheter24.se's lösning var det tydligt att se att respondenterna i denna studie kände en större 

kontroll över den information de skulle delge, bland annat genom att de hade valmöjligheten 

att vara anonyma.

I The Control/Restricted Access Theory (Moor, 1997) återfinns det andra begrepp som lyfts 

fram i denna studie: zoner. Teorin beskriver vikten av för en individ att kunna skapa privata 
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zoner, av divergerande karaktärer. Dessa zoner medför därmed att individen på ett lättare sätt 

kan skydda sin personliga integritet (ibid). I analysen av resultatet i denna studie kunde 

problematik kring konflikter mellan zoner påvisas. När respondenterna upplevde att deras 

kommentar som var ämnad för en zon, skulle eller kunde publiceras i en annan zon, uttrycktes 

en motvilja mot att kommentera. Det var tydligt att respondenterna önskade att hålla isär 

zoner av personlig information.

Dessa faktorer tillsammans resulterade i att denna studie kunde konstatera att valet av teknik 

har en klar påverkan för kommunikationen i nyhetssajternas kommentarsfält.
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8 Vidare forskning

I arbetet med denna studie har ett antal intressanta frågor uppkommit. Frågorna har dock inte 

kunnat bearbetas och avhandlas inom den tidsram som funnits för denna studie. Dock vore det 

glädjande om dessa frågor finge bli ämne inom framtida studier.

Några av de frågor som dykt upp är: hur påverkas det faktiska språket av dessa olika 

kommentarsfunktioner? Finns det skillnader i den kommunikation som återfinns i 

kommentarsfälten hos olika nyhetssajter? Och är valet av teknik en parameter till detta?

Det vore även intressant att studera om eventuella designmässiga faktorer kan uppmuntra 

användare att delta i diskussioner kring en nyhetsartikel?

Under arbetet med denna studie har de berörda nyhetssajterna kontaktats och fått förfrågan 

om huruvida eventuell statistik på deras användares engagemang, gällande kommentarer, 

funnits att tillgå. Inom tidsramen för denna studie har dock inte relevant data inom dessa 

frågor kunnat tillhandahållas. Dock vore även detta ytterst intressant att studera. Till exempel 

om eventuella beteendemönster hos användare förändrats sedan Aftonbladet.se bytte 

kommentarsfunktion under 2011? Och i sådant fall vilka beteendemönster förändrades?
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10 Bilagor

10.1 Missivbrev

Hej!

Jag heter Johan Thorsell och jag genomför en studie som handlar om kommentarsfunktioner 

hos nyhetssajter på Internet. Syftet med studien är att jämföra olika tekniker som används för 

kommentarsfält. Samt att studera eventuella effekter dessa olika tekniker kan ha för 

kommunikationen. Denna observation och efterföljande intervju kommer att ligga som grund 

för min C-uppsats inom ämnet Medieteknik.

Du som deltar kommer att genomföra tre uppgifter, som följs av en kort intervju. Sammanlagt 

tar detta ca. 20 minuter. Under observationen, då de tre uppgifterna utförs, kommer jag att 

filma datorskärmen. När du som deltagare utför uppgifterna skall du ”tänka högt”, då denna 

information är ytterst värdefull för studien. Ljudupptagning kommer att ske under hela 

observationen och intervjun. Filmning och ljudupptagning sker för att jag skall kunna 

analysera och bearbeta materialet efter genomförd observation. Det inspelade materialet 

kommer enbart att granskas av mig. Som deltagare får du avbryta studien när du vill.

Du kommer att vara anonym och svaren kommer att behandlas anonymt.

Om du vill komma i kontakt med mig så gör du detta enklast via e-post: 

johanthorsell@yahoo.se. 

Tack för din medverkan, ditt deltagande betyder mycket mig.

/ Johan Thorsell
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10.2 Observationsuppgift 1

Uppgift 1

Läs noga igenom uppgiften innan du genomför den.

1. Skicka ett e-postmeddelande med följande text:

"Hej Johan! Nu börjar jag med uppgifterna / (ditt namn)"

Till e-postadressen: johanthorsell@yahoo.se
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10.3 Observationsuppgift 2

Uppgift 2

Läs noga igenom uppgiften innan du genomför den.

1. Gå till webbplatsen: http://www.aftonbladet.se/ 

2. Klicka på valfri artikel.

3. Sök upp kommentarsfältet tillhörande artikeln.

4. Skriv en kommentar.

5. Skicka din kommentar, alternativt tryck inte på kommentera-knappen om du inte vill 

publicera din kommentar.
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10.4 Observationsuppgift 3

Uppgift 3

Läs noga igenom uppgiften innan du genomför den.

1. Gå till webbplatsen: http://nyheter24.se/

2. Klicka på valfri artikel.

3. Sök upp kommentarsfältet tillhörande artikeln.

4. Skriv en kommentar.

5. Skicka din kommentar, alternativt tryck inte på kommentera-knappen om du inte vill 

publicera din kommentar.

43 (44)

http://nyheter24.se/


Kommentera här! Johan Thorsell, 2011

10.5 Intervjuguide

Tyckte du att uppgifterna lätta eller svåra?

• Vad tyckte du var lätt/svårt?

Var det någon av de två olika kommentarsfunktionerna du föredrog?

• Varför?

• Vad är det som gör att du inte föredrar den andra kommentarsfunktionen?

Är det något du vill tillägga?
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