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ABSTRACT 1 

This exploratory study analyzes the common and differential patterns of communication and 2 

behavior of users in Help Forum. The goal of the study is to map the active user types with 3 

the aim of providing SVT knowledge of the Help Forum users. If the forum administrators 4 

have more knowledge of the users in the forum, they can adapt their communication based on 5 

the individual needs and enhance their ability to contribute more qualitative feedback. This 6 

may in turn contribute to a more positive attitude and greater confidence among users in Help 7 

Forum. In this study, five types of users could be identified in the Forum with the support of 8 

its own empirical data and previous research. Beginners are primary user type in the forum 9 

and SVT should cater to their needs in order to possibly reduce the number of new user posts. 10 

Furthermore, this study using appropriate data processing tool map, one for the moment, 11 

unknown user type in the forum by unusual patterns of behavior and communication which 12 

may be of interest for further analysis. The study presents suggestions on how the results can 13 

be used to create guidelines for future communication and development of Help Forum and 14 

SVT's website. 15 

 16 

Keywords 17 

User types, Internet forums, user activity, user behavior, Internet communication   18 
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SAMMANFATTNING 19 

Denna explorativa studie analyserar gemensamma och differentiella mönster för 20 

kommunikation och beteende hos användare i Hjälpforum. Målet med studien är att kartlägga 21 

aktiva användartyper med syfte att ge SVT kunskap om Hjälpforumets användare. Om 22 

forumadministratörer har mer kunskap om användarna i Hjälpforum kan de anpassa sin 23 

kommunikation utifrån användarnas individuella behov och öka deras förmåga att bidra med 24 

mer kvalitativ återkoppling. Detta kan i sin tur bidra till en positivare inställning och ökat 25 

förtroende hos användare i Hjälpforum. I denna studie kunde fem användartyper kartläggas i 26 

Hjälpforum med stöd av egen empiri och tidigare forskning. Nybörjare utgör främsta 27 

användartypen i Hjälpforum och SVT bör därför tillgodose deras behov för att eventuellt 28 

minska antalet nya användarinlägg. Dessutom kunde denna studie med hjälp av lämpliga 29 

databearbetningsverktyg kartlägga, en för tillfället, okänd användartyp i Hjälpforum utifrån 30 

ovanliga mönster i beteende och kommunikation vilket kan vara intressant för vidare analys. 31 

Studien presenterar förslag på hur resultatet kan användas för att skapa riktlinjer för framtida 32 

kommunikation och utveckling av Hjälpforum och SVT:s webbplats. 33 

 34 

Nyckelord 35 

Användartyper, Internetforum, användaraktivitet, användarbeteende, Internetkommunikation 36 

  37 
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FÖRORD 38 

Jag vill börja med att tacka SVT som har gett mig möjligheten att studera Hjälpforum för 39 

denna C-uppsats. Framför allt vill jag tacka Karin Forsell som varit min handledare under 40 

denna period och som givit mig värdefulla synpunkter under arbetets gång. Tack även till 41 

Fredrik Winberg som varit min handledare på Södertörns högskola.   42 
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1. INLEDNING 83 

1.1. Introduktion 84 

I mitt arbete som kundsupport har jag uppmärksammat att flertalet användare efterfrågar 85 

hjälpinformation i Hjälpforum som redan finns tillgänglig på SVT:s webbplats. Att besvara 86 

användarinlägg är mycket tidskrävande och vid hög arbetsbelastning måste andra 87 

arbetsmoment prioriteras framför kundsupport i Hjälpforum. Detta leder till att användarna 88 

inte får den snabba kundservice som vi forumadministratörer och SVT eftersträvar och antalet 89 

obesvarade inlägg ökar. Detta ger upphov till stor otillfredsställelse för SVT och framförallt 90 

hos våra användare.  91 

Varför vissa användare inte utför informationssökning kan ha flera orsaker som exempelvis 92 

bristande kvalitet av webbplatsens interaktivitet (användbarhet) (Benyon, Turner, P. & 93 

Turner, S., 2005, s. 52). Enligt forskaren Preece kan en annan orsak kan vara brister i 94 

Hjälpforumets stöd för social interaktion och informationsutbyte. Att förbättra 95 

kommunikationen genom att förmedla kvalitativ hjälpinformation mellan forumadministratör 96 

och användare är utifrån min yrkesroll och enligt rekommendationer från Preece en legitim 97 

förbättringsåtgärd. För att ta fram en hanteringsplan för framtida kommunikation till 98 

användare är det särskilt relevant att veta till vilka vi skapar den för (2001, s. 1, 4-5, 12).  99 

Studien ska undersöka användarbeteende, kommunikation och aktiva användartyper i 100 

Hjälpforum (Androutsopoulos 2006; Nonnecke & Preece 2000, s. 6-7; Preece 2001, s. 8; 101 

Schobert, Heinzl & Preece 2006; Thelwall 2005). Om vi forumadministratörer har mer 102 

kunskap om användarna i Hjälpforum, kanske SVT i framtiden kan anpassa sin 103 

kommunikation utifrån användarnas individuella behov och öka forumadministratörernas 104 

förmåga att bidra med mer kvalitativ återkoppling. Detta kan i sin tur bidra till en positivare 105 

inställning och ökat förtroende hos användarna i Hjälpforum (Preece 2001, s. 4). 106 

 107 
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1.2. Syfte och mål 108 

I min studie har jag valt att identifiera användartyper i Hjälpforum för SVT Play och svt.se. 109 

Hjälpforum är ett publikt Internetforum som utgör en viktig kontaktväg mellan användare och 110 

SVT. Enligt tidigare forskning (Preece 2001, s. 1, 4; Westerholm & Åström 2002 s. 47) kan 111 

kunskapen om forumanvändare användas för att skapa riktlinjer för framtida utveckling och 112 

kommunikation i Internetforumet. Utifrån min egen yrkesbakgrund som sändningsredaktör på 113 

SVT Play och forumadministratör i Hjälpforum besitter jag den kunskap som är specifik för 114 

studiens undersökningsområde vilket utgör grund för aktionsforskning (Bell 2006, s. 18). 115 

I min explorativa studie kommer jag att kartlägga mönster i användarnas beteende och 116 

kommunikation för att kunna identifiera särskilda karaktärsdrag för olika användartyper som 117 

är aktiva i Hjälpforum. Studien utgör grund för vidare forskning om användartyper i 118 

Hjälpforum vilket i framtiden kan generera ökad förståelse för deras forumaktivitet och 119 

särskiljande språkstil. Detta kan vara särskilt användbart för framtida 120 

kommunikationshantering i Hjälpforum och utveckling av SVT:s webbplats där genomförda 121 

förbättringsåtgärder kan resulteras i färre antal användarinlägg i Hjälpforum. Utifrån forumets 122 

syfte och funktion kan färre antal användarinlägg tolkas som tillfredsställda och trygga 123 

användare som känner sig motiverade att själva söka hjälpinformation på SVT:s webbplats på 124 

egen hand, vilket även överensstämmer med SVT:s interna mål och effektmål (Karin Forsell 125 

SVT, se avsnittet Bakgrund på sidan 14). 126 

1.3. Frågeställningar 127 

Frågor som studien ska besvara är: 128 

• Hur ser användarbeteendet ut i Hjälpforum? 129 

• Hur ser kommunikationen ut i Hjälpforum? 130 

• Vilka användartyper är aktiva i Hjälpforum? 131 
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1.4. Avgränsningar 132 

Denna studie avgränsar sig endast till att undersöka SVT:s Hjälpforum. Analys av 133 

information i andra Internetforum ingår inte i denna studie. Studiens resultat utgörs endast 134 

utifrån egen empiri, statistik och information tillhandahållen av SVT och teoretisk förankring 135 

av litteratur och empirisk forskning. Studiens subjektiva analys med stöd av empirisk 136 

forskning inom det lingvistiska perspektivet ska inte bedömas utifrån professionell lingvistisk 137 

praxis. Studien undersöker endast användartyper som postar användarinlägg i Hjälpforum. 138 

  139 
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2. BAKGRUND 140 

I detta kapitel presenteras information om SVT:s verksamhet och beskrivning av studiens 141 

bakgrund. 142 

2.1. Sveriges Television, svt.se och SVT Play 143 

Sveriges Television (SVT) är ett medieföretag inom public service och finansieras av TV- 144 

avgiftsmedel. Ett public service-företag ska fylla den allmänna publikens behov oberoende av 145 

dess bakgrund och förutsättningar. SVT:s kanaler och tjänster ska tilltala alla och vara möjligt 146 

att använda via TV, Internet och andra mediekanaler. För att stärka kommunikationen med sin 147 

publik erbjuder SVT olika kontaktvägar vid behov via Tittarservice, Hjälpforum, Facebook 148 

och Twitter samt kontakt via programspecifika debattforum, e-post, telefon, brev och 149 

personliga besök. 150 

Under de senaste åren har TV:n varit den mest använda artefakten för visning av program, 151 

men under 2011 har tv-tittandet minskat enligt SVT:s public serviceredovisning 2011. 152 

Anledningen till nedgången beror på den ökande efterfrågan av on demand, TV-sända 153 

program som publiceras på SVT:s playkanaler: SVT Play, play Rapport och play Bolibompa. 154 

SVT:s tjänster och utbud på webbplatsen används av många och hade under november 2012 155 

totalt 3, 2 miljoner unika besökare.1 156 

SVT Play erbjuder förutom on demand, även direkt-streamade och webbunika program.2 157 

Under september 2012 lanserades SVT Play med ny så kallad responsiv design, som bland 158 

annat ökar sajtens användbarhet, samt ny streamingteknik för att kunna leverera video med 159 

högre kvalitet till sina internetanvändare.3 Samtidigt lanserade nya SVT Play-appar med 160 

förbättrad teknik och utökat programutbud för mobila enheter.4 161 

                                                
1 Johanna Uddståhl Friberg SVT Kanal och Tablå/Publik och utbudsanalys SVT. (2012-12-17) 
2 Sveriges Television AB, SVT (2013). Televisionens historia i årtal. http://www.svt.se/ Om SVT / Fakta / Vår 
historia / Televisionens historia i årtal [2013-01-04] 
3 Hebert, A. (2012). Ny streamingteknik för SVT Play. Testbild [Blogg]. 3 september. http://blogg.svt.se/testbild/ 
[2013-01-04] 
4 Slott, G. (2012). Nya SVT Play-appar ger bredare mobilutbud. Testbild [Blogg]. 14 september. 
http://blogg.svt.se/testbild/ [2013-01-04] 
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2.2. Hjälpforum 162 

Hjälpforum är ett publikt Internetforum som startades hösten 2011. Innan uppkomsten av 163 

Hjälpforum utgjordes kommunikationen mellan användare och SVT Play enbart via e-post. 164 

Vid omlanseringen av SVT Play 2009 ökade användandet med 40 %.5 För att utöka kontakten 165 

och möjligheten att hjälpa fler användare startades Hjälpforum som ersatte SVT Play:s 166 

tidigare e-postfunktion. Enligt Gunnar Slott, produktägare på SVT Play var förhoppningen att 167 

användaren skulle kunna tilldelas samma återkoppling då forumets sidor scannades så fort en 168 

användare formulerade sin fråga. En annan tanke med Hjälpforum var att ha en nära dialog 169 

med användarna för att få återkoppling kring utveckling av SVT Play:s plattform. Detta 170 

upplevde Gunnar var mycket framgångsrikt vid testlanseringen av beta-versionen av nya SVT 171 

Play våren 2012, då man startade ett helt separat hjälpforum för detta ändamål: 172 

Jag tycker att vi verkligen har fått den effekt vi önskade, dock har det 173 
även ökat kraven på svar samtidigt som webb-tv gått in i mass- 174 
marknadsläge då alla verkligen kräver att det ska fungera hela tiden 175 

oavsett uppkoppling och apparat6.  176 

I november 2012 skapades 1369 nya användarinlägg och 3945 kommentarer (inlägg i 177 

befintliga användarinlägg, diskussionstrådar (för definition se Beteende och kommunikation i 178 

Internetforum)) i Hjälpforum. Antalet visningar av användarinlägg var nära 4000 stycken. 179 

Hjälpforumet är en nyhetsgrupp (för definition se Internetforum och social interaktion) som 180 

ingår under kategorin diskussionsgrupp som Våge, Dalianis & Iselid (2008, s. 42) definierar 181 

som en kommunikativ frågetjänst där användarinlägg besvaras av människor, via en 182 

webbapplikation. Användarinlägg skapas med hjälp av ett textbaserat verktyg. 183 

Hjälpforum hanterade då enbart frågor gällande SVT Play. Nu fungerar Hjälpforum även för 184 

svt.se7. Införandet av ett nytt interaktivt system som stödjer den sociala interaktionen på 185 

grund av det ökade kontaktbehovet hos användarna, var något som Kristina Wahlman, 186 

sändningskoordinator på SVT Play, upplevde som nödvändigt. 187 

                                                
5 Sveriges Television AB, SVT (2013). Televisionens historia i årtal. http://www.svt.se/ Om SVT / Fakta / Vår 
historia / Televisionens historia i årtal [2013-01-04] 
6 Gunnar Slott Produktägare SVT Play, e-post den 21 december 2012 
7 Kristina Wahlman sändningsredaktör SVT Play, intervju den 27 november 2012 
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2.3. Beskrivning av problemformulering 188 

I mitt arbete som sändningsredaktör på SVT Play ingår bland annat videostreaming, 189 

webbpublicering, felsökning samt kundsupport. Som forumadministratör besvarar jag 190 

användarinlägg i SVT:s Hjälpforum. Här kan tittarna ställa frågor genom att skapa inlägg om 191 

allt som rör SVT:s webbplats, tjänster och utbud. Vanligast förekommande användarinlägg 192 

handlar om:  193 

1. Teknik (frågor om instruktioner och felrapportering) 194 

2. Program (utbud, efterfrågan, rättigheter, produktion) 195 

3. Synpunkter (återkoppling om användarnas upplevelser och förslag till förbättringar) 196 

4. Kontakt (SVT, SVT Play, Tittarservice, programredaktioner) och övrigt (annan 197 

sändningsmottagare än SVT exempelvis fristående produktioner). 198 

Det är vanligt att ett användarinlägg innehåller flera av ovanstående typer av inlägg. 199 

Vid skapande av inlägg presenterar SVT syfte och funktion för Hjälpforum på forumets 200 

startsida: 201 

”Hej! Här kan du söka svar eller skriva frågor eller synpunkter om Svt.se och SVT Play. 202 

Börja gärna med att söka i forumet efter besvarade frågor. Din fråga eller fundering kanske 203 

redan har ett svar.”8 204 

Användarna får därefter välja mellan följande alternativ som frågar vad användarna vill göra i 205 

Hjälpforum: 206 

• Ställ en fråga 207 

• Lämna ett förslag 208 

• Rapportera ett problem 209 

                                                
8 Sveriges Television (2013). Forum för SVT Play och svt.se. http://kontakt.svtplay.se / Forum för SVT Play och 
svt.se / [2013-01-08] 
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• Ge beröm 210 

Efter att ha angett handlingen för inlägget uppmanas användarna att formulera en beskrivande 211 

rubrik för textinnehållet. Uppmaningen i textbehållaren lyder: ”Skriv ditt inlägg. Var 212 

konstruktiv och ge gärna exempel”. Därefter får man ange sin signatur, Namn samt e- 213 

postadress. Sist i textbehållaren ger SVT kortfattad information till användaren om hantering 214 

av personuppgifter samt anger länkadress för vidare information om policy för 215 

personuppgifter och innehåll/deltagande: 216 

”Ditt inlägg & namn blir publikt och visas för alla, inte din e-post. Läs vår policy /../”.9 217 

Sändningsredaktörerna i SVT Play svarar på inkommande användarinlägg eller 218 

vidarebefordrar ärendet till den avdelning på SVT som inlägget berör. Hjälpforum används 219 

även för att bistå allmänheten med information vid akuta tekniska problem och utgör därför 220 

inte enbart en kontaktväg från användare till SVT. 221 

Efter SVT Play:s nylansering i september 2012 och införande av ny streamingteknik är 222 

tekniska frågor och problem vanligast förekommande i Hjälpforum, vilket även Kristina 223 

Wahlman bekräftar10. Tekniska problem som uppkommer vid direkt användning av 224 

webbplatsen är i särskilda fall avgörande för att användaren ska kunna utnyttja det som 225 

webbplatsen erbjuder. För att undvika användarinlägg där den upplevda problemsituationen 226 

kan åtgärdas av användarna själva, har SVT arbetat fram relevant hjälpinformation som 227 

hanterar innehåll, användning och möjligheter disponerad på förutsedda problemområden på 228 

SVT:s webbplats och som även presenteras mer ingående i ett avgränsat hjälpavsnitt. 229 

Användare har även möjlighet att finna relevant hjälpinformation i tidigare diskussionstrådar 230 

via sökfunktion eller i en översikt över vanliga typer av användarinlägg i Hjälpforum. Syftet 231 

att förse användare med hjälpinformation är att de ska använda den på eget initiativ och 232 

förhindra frågor i Hjälpforum. Utifrån innehållet i användarinlägg som framförallt rör teknik 233 

kan man konstatera att flertalet användare inte använder hjälpinformation som finns 234 

tillgänglig på SVT:s webbplats. 235 

SVT har under hösten 2012 satsat stora resurser på att utöka sin kundservice på SVT:s 236 

webbplats för att kunna erbjuda sina användare en mer tillfredställande upplevelse. Karin 237 

                                                
9 Sveriges Television (2013). Forum för SVT Play och svt.se. http://kontakt.svtplay.se / Forum för SVT Play och 
svt.se / [2013-01-08] 
10 Kristina Wahlman sändningsredaktör SVT Play, intervju den 27 november 2012 
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Forsell, journalist och tillgänglighetsexpert på svt.se och SVT Play, beskriver kommande 238 

projektsatsning: 239 

Ett av SVT:s strategiska mål för år 2013 är att stärka relationen med 240 
publiken. Som en del av det kommer SVT att skapa en ny tjänst för 241 
tittarservice. Det handlar bland annat om att möta tittarna, vara 242 
transparenta mot omvärlden, bli mer effektiva internt med att hantera de 243 
många frågor som kommer in och att stärka varumärket SVT. 244 

Ett internt, övergripande mål är att fler frågor kan besvaras i ett publikt 245 
forum där antalet svar kan minimeras. 246 

Effektmål för tittarna är förbättrad kvalitet, att tittarna får svar inom 247 
utlovad tid, av den som kan ämnet bäst och att vi kan ta hand om alla 248 
tittarfrågor. 249 

Ett annat mål är att Nya tittarservice blir mer proaktivt och kan erbjuda 250 
tittarna svar på frågorna innan de ens har ställt dem, vilket medför att 251 
tittarna får snabbare svar och vi färre frågor att besvara. 252 

Effektmål för SVT är dessutom att vi får bättre möjlighet att föra statistik 253 
och öka kunskapen om tittarfrågorna samt att fler svt:are blir delaktiga i 254 

tittardialogen. 11 255 

Karin Forsell anser att kommunikationen mellan forumadministratör och användare i 256 

Hjälpforum är i behov av förändring som resulterar i färre antal frågor från användare och 257 

färre antal svar från SVT. 258 

Användare i Hjälpforum representerar alla ålderskategorier med varierande erfarenhet av 259 

Internet och videostreaming. Utifrån innehåll, språkbruk och användarbeteende kan man lära 260 

känna användarna bättre vilket gör att man kan skapa sig en uppfattning om användarens 261 

ålder och teknisk erfarenhet12. Språkbruket är det som framförallt utmärker användarens 262 

personliga egenskaper, menar Kristina Wahlman. Vissa användargrupper har svårt att hantera 263 

information som rör tekniska instruktioner i återkoppling från sändningsredaktörer vilket 264 

genererar nya användarinlägg. Vid administrering i Hjälpforum följer SVT Play uppsatta 265 
                                                
11 Karin Forsell journalist och tillgänglighetsexpert SVT, e-post den 17 december 2012 
12 Kristina Wahlman sändningsredaktör SVT Play, intervju den 27 november 2012 
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rutiner vilka är gemensamma för samtliga användarinlägg. Individuell användaranpassad 266 

återkoppling från forumadministratör till användare sker i exempelvis val av språkbruk och 267 

instruktioner, men då endast utifrån forumadministratörens egen förmåga att tolka 268 

textinnehåll i inlägg från användare. I teoridelen av denna studie refereras begreppet 269 

användare som medlemmar och/eller deltagare vars forumaktivitet både är synlig respektive 270 

osynlig i Internetforum. 271 

Denna studie kommer att undersöka och presentera:  272 

• Användarbeteende och kommunikation i Hjälpforum. 273 

• Aktiva användartyper i Hjälpforum.  274 

• Eventuella förslag till förbättringar för framtida kommunikationshantering och 275 

utveckling av Hjälpforum och SVT:s webbplats  276 

Forskning av användartyper i Hjälpforum har inte tidigare gjorts inom eller på uppdrag av 277 

SVT. 278 

  279 
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3. TEORI 280 

I detta kapitel presenteras relevanta vetenskapliga teorier och definitioner av berörda 281 

forskningsområden för denna studie. 282 

3.1. Användartyper 283 

Schobert, Heinzl och Preece definierar användare som deltagare som skapar kommunikativ 284 

aktivitet i Internetforum (2006, s. 1). Användare i ett specifikt internetforum kallar forskaren 285 

Bishop för medlemmar då de tillhör en grupp som diskuterar samma ämne av intresse. Det 286 

finns olika typer av medlemmar vars sociala interaktion definieras av deras beteende och 287 

kommunikation i Internetforum.  288 

Lurkers  289 

Lurkers definieras enligt Bishop som medlemmar som inte deltar i Internetforum genom att 290 

posta inlägg (2007, s. 1). Nonnecke, Andrews och Preece studerade så kallat osynligt 291 

deltagande i Internetforum (se Beteende och kommunikation i Internetforum) hos lurkers som 292 

utgörs av observation, vilket inte ska betraktas som ett negativt beteende (2006, s. 1, 7).  293 

Novices 294 

Novices identifierades av forskaren Kim och refereras av Bishop som nya medlemmar som 295 

tidigare var lurkers (Kim 2000 se Bishop 2007, s. 5) och ”nya postare”.  296 

Regulars 297 

Regulars identifierades av forskaren Kim och refereras av Bishop som tidigare var novices. 298 

De har lärt känna Internetforumets sociala miljö och deltar regelbundet utan svårigheter (Kim 299 

2000 se Bishop 2007, s. 5).  300 

Leaders 301 
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Leaders identifierades av forskaren Kim och refereras av Bishop som medlemmar som har 302 

intresse av att aktivt deltar för att hålla koll på att aktiviteten sker enligt uppsatta regler i 303 

Internetforumet (Kim 2000 se Bishop 2007, s. 5). Enligt Bishop kan leaders ha ett behov av 304 

ordning och reda och önskan att ta kontroll över en situation som de anser strider mot 305 

Internetforumets policy och ämnet som diskuteras (2002, s. 4, 6).  306 

Elders 307 

Bishop refererar elders som medlemmar som deltagit i Internetforum under en längre period. 308 

Deras aktivitet förekommer på regelbunden basis och de tenderar att bidra med kunskap till 309 

andra medlemmar (2007, s. 1, 7). Enligt Preece kan man även definiera användartyper i 310 

Internetforum exempelvis utifrån användarnas aktivitet under en tidsperiod, ämne/syfte för 311 

användarinlägg som exempelvis fråga och aktuell sysselsättning, vilket rekommenderas för 312 

mindre forum (2001, s. 8). 313 

Utifrån tidpunkt och antal postade meddelanden diskuterar Golder, Wilkinson och Huberman 314 

möjligheten att utifrån data om meddelandets författare och tidpunkt kunna skapa sig en 315 

uppfattning om användarnas sociala mönster och dataanvändning (2006, s. 1). Deras 316 

resultatanalys av meddelandepostningar på Facebook möjliggjorde gruppering av samma 317 

användarbeteende för att kartlägga en specifik användargrupp. Resultatanalysen av 318 

datoranvändning under olika veckodagar och tidpunkter skiljde sig anmärkningsvärt vilket 319 

genererade paralleller med den tid då studenter och affärsmän generellt är sysselsatta (2006, s. 320 

7-9). 321 

3.2. Användarbeteende och kommunikation 322 

Enligt forskaren Herring integreras Internetanvändningen alltmer i människans sociala 323 

vardagsaktiviteter för att uppfylla våra sociala behov av kommunikation (2002, s. 44). 324 

Internetkommunikation i textbaserade datornätverk definieras enligt forskaren Herring ”/../ in 325 

which a sender types a message that is transmitted via networked computers and read as text 326 

on the recipient’s (or recipients’) computer screen(s).” (2002, s. 3) Det finns olika sätt att 327 

kommunicera på Internet med hjälp av textbaserade datornätverk. E-post, distributionslistor, 328 

bloggar och nyhetsgrupper är exempel på asynkron kommunikation. Nyhetsgrupper 329 
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definieras, enligt Herring, som elektronisk anslagstavla där asynkron kommunikation i form 330 

av offentliga e-postmeddelanden som postas på en Internetsida via en webbläsare. E- 331 

postmeddelanden kan visas efter tidpunkt för postning eller efter angivet ämne för 332 

diskussionen där e-postmeddelandet är grupperat med andra användare som diskuterar samma 333 

ämne vilket definieras som en diskussionstråd (2002, s. 6-9). I en studie av forskaren Preece 334 

benämns ett Internetforum som informationsutbyte mellan deltagare i en virtuell social miljö, 335 

som är i behov av att förmedla eller erhålla kunskap internetforum (2001, s. 3). För att ge ett 336 

delvist kvalitativt mått på om ett Internetforum fyller sitt syfte och mål kan man enligt Preece 337 

mäta ämne/syfte för aktuella användarinlägg.  338 

En ytterligare variabel som anger om ett Internetforum fyller sitt syfte kan enligt Preece vara 339 

att mäta antalet användartyper, vilka identifieras efter deras aktivitet, användarinläggens 340 

ämne/syfte och sysselsättning. För att resultatet ska vara intressant ska måttet på antalet 341 

användartyper anges i relation till Internetforumets storlek i procent. Om det Internetforum 342 

man undersöker används av ”mindre” population så är ju högre procent desto mer betydande 343 

för det man undersöker och tvärtom (Nonnecke & Preece, 2000, s. 6-7). För att mäta ett 344 

Internetforums effektivitet kan man enligt Preece mäta viktiga faktorer som avgör ett 345 

Internetforums genom att kategorisera och räkna antalet förekomster av olika former av 346 

beteende som exempelvis dåligt uppträdande. 347 

I en studie av forskarna Schobert, Heinzl & Preece definierar Internetforum som social 348 

interaktion som möjliggör synkroniserad och asynkron kommunikation mellan deltagare 349 

(2006, s. 3). Enligt forskaren Bishop formas ett internetforum av dess deltagare vars behov är 350 

social interaktion och förmedling av kunskap till andra. Att skapa och posta inlägg i ett 351 

internetforum är vad Bishop definierar som deltagande i Internetforum (2007, s. 1-2). Enligt 352 

forskarna Golder, Wilkinson & Huberman kan användarbeteende i Internetforum identifieras 353 

genom att studera postade inlägg skapade av Internetforumets deltagare (2006, s. 1). 354 

Forskarna Nonnecke, Andrews och Preece studerade aktiviteter i Internetforum som inte är 355 

synliga i Internetforum som refereras till när användare deltar i ett Internetforum men som 356 

inte postar inlägg och istället observerar andras forumaktiviteter. Forskarna definierar så 357 

kallade osynliga aktiviteter som läsning och observation (2006, s. 1, 7). Användare som 358 

kommenterar andra användares inlägg är en kommunikationsaktivitet som skapar 359 

diskussionstrådar och refereras till begreppet Relational activity (2006, s. 1, 8-9). 360 
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Utifrån tidigare forskning konstaterar Herring att användare uppvisar samma personlighet och 361 

identitet på Internet som i den fysiska världen trots Internets möjligheter till anonymitet. 362 

Nivån för aktivt deltagande i diskussioner på Internet är snarare ett tecken på hög 363 

självsäkerhet och anser sitt deltagande som berättigat i den aktuella kontexten. Tidigare 364 

forskning visar på att faktorer så som utbildningsnivå och sociala behov påverkar valet av 365 

språkbruk i asynkron internetkommunikation som exempelvis nyhetsgrupper (Herring 2002, 366 

s. 29-31). 367 

Enligt Westerholm och Åström är det fördelaktigt vid utveckling av ett tekniskt system att 368 

studera människans beteende och språkanvändning med hjälp av olika forskningsmetoder så 369 

som empirisk undersökningsmetodik (2002, s. 47). 370 

3.3. Pragmatik - Språkets betydelse 371 

Språket är ett verktyg som gör det möjligt för människan att kunna uttrycka sina känslor och 372 

uppfattning av sin omvärld, liksom att språket kan användas för att förändra den 373 

uppfattningen. Genom att studera språk kan man inhämta kunskap för att förstå och med 374 

samarbete kunna lösa olika problemsituationer. Att kunna förstå en text och dess syfte krävs 375 

kunskap om den kontext den skapats i, så kallad pragmatisk förmåga (Dahllöf 1999, s. 16, 376 

137). Teorier om det mänskliga språket används inom datorlingvistiken för att med hjälp av 377 

specialprogrammerade datorsystem kunna tolka människors informationshantering utifrån 378 

deras sätt att skapa och förmedla text (1999, s. 16).  379 

Enligt tidigare forskning inom lingvistik syftar till att människans användning av språk 380 

påverkas av olika egenskaper som exempelvis kön, personlighetsdrag, sysselsättning och 381 

status och inte minst av den kontext som kommunikationen uppstår i (Dahllöf 1999, s. 137- 382 

138). Inom sociolingvistik bedrivs forskning av människans variation i språkanvändning vid 383 

kommunikation i datormiljö. Forskaren Androutsopoulos studerar sociolingvistikens 384 

betydelse för Internetforum och har utifrån sin forskning kommit fram till att språkbruk och 385 

dess karaktäristiska drag utgör grund vid skapandet av social identitet och interaktion med 386 

andra användare på Internet (2006). Enligt Herring används textbaserad 387 

internetkommunikation alltmer för att uttrycka sociala och personliga åsikter (2002, s. 26). 388 

Enligt Ireland & Pennebaker kan en individuell person utifrån sitt eget uttryck relateras till 389 
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likasinnade vars grupp har ett gemensamt sätt att kommunicera och tänka på. Studier av 390 

verbala uttryck som anpassas efter den sociala kontexten diskuterar en viktig skillnad i 391 

uttryckets innehåll och språkstil. Språkets stil definierar författarens sätt att uttrycka sig på 392 

och kan tolkas med hjälp av olika stilmarkeringar, så som användning av funktionsord (2010, 393 

s. 3, 18). Interjektioner är exempel på funktionsord som används för att uttrycka känslor och 394 

sociala behov. Exempel på interjektioner är tack, hej, blä etc. (Dahllöf 1999, s. 47). 395 

Det finns många vetenskapliga teorier för att studera syftet för deltagandet i Internetforum, 396 

framförallt inom lingvistikens gren pragmatik. Pragmatik undersöker betydelsen av 397 

människans språkanvändning, det vill säga betydelsen av vad vi vill uppnå med vårt språkliga 398 

uttryck som skapats av ett val av semantisk struktur, det vill säga sättet att kombinera uttryck 399 

med hjälp av ord och meningar. Pragmatisk analys utifrån tidigare forskning gör det dels 400 

möjligt att studera vad sändaren av budskapet menar med sitt uttryck oavsett det bokstavliga 401 

innehållet. Man kan även utifrån människans beteende och mål för det språkliga uttrycket 402 

analysera språkets användning. (Dahllöf 1999, s. 137-138). Människan använder språket för 403 

att exempel ”säga något relevant, referera till en sak, övertala någon eller för att skapa 404 

metaforer.” (1999, s. 139) Inom pragmatiken bedrivs forskning inom talaktsteorin som 405 

betraktar uttryck som handlingar (talakter) för att försöka åstadkomma någonting och 406 

uttrycka betydelsen för sin handling (1999, s. 141). Inom talaktsteorin studerar man vad en 407 

människa menar med sitt uttryck. John Austin, grundaren av talaktsteorin, menar att uttryck 408 

samtidigt styrs av parallella akter; lokut akt (när man uttrycker sig), illokut akt (vad talaren 409 

menar med vad den vill åstadkomma). Uttryckets illokuta akt kan definieras med hjälp av så 410 

kallad illokut styrka som kan tydliggöra skillnaden om en användare egentligen påstår, 411 

frågar, uppmanar, vill få löfte om, önskar, varnar eller hotar då denne efterfrågar eller 412 

förmedla information, vilka kan tillämpas på alla uttryck. Illokut styrka kan exempelvis tolkas 413 

utifrån det aktuella sammanhanget, särskilda styrkeindikationer som exempelvis utifrån så 414 

kallad interpunktion i skrift och särskild betoning i form av ordval (1999, s. 167-170).  415 

Enligt Preece kan ämne/syfte för användarinlägg studeras för att undersöka om ett 416 

Internetforum fyller sitt tänkta syfte och mål. Ett exempel på ämne/syfte kan vara att 417 

användare postar inlägg för att fråga efter information (2001, s. 7). Ämne/syfte kan även 418 

enligt Nonnecke & Preece analyseras för att identifiera en användartyp (se Sociala mönster 419 

och identitet i Internetforum) (2000, s. 6-7). 420 
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Forskaren Thelwall utförde en subjektiv explorativ analys av kommentarer i MySpace för att 421 

undersöka utmärkande egenskaper för kommunikation och språkligt innehåll i sociala 422 

nätverk. Thelwall kategoriserade insamlad data framförallt för att få fram intressanta resultat 423 

ur ett lingvistiskt perspektiv, så som standardstavning, medveten felstavning, verbalt slang, 424 

delar av meningar, typografisk slang, interjektioner och kreativa stavningsvarianter. Enligt 425 

Thelwall utgörs kommunikationen i sociala nätverk och Internetforum av asynkron 426 

kommunikation vilket ger användarna mer tid att reflektera över det inlägg man hade tänkt 427 

posta. Konsekvensen av detta genererar förmodligen ett medvetet val av användning av ett 428 

försiktigare språkbruk i Internetforum än vid synkroniserad kommunikation som exempelvis 429 

chat. Synkroniserad kommunikation utgör en social situation som kräver direkt engagemang 430 

hos användarna vilket gör att ett mer ledigt språkbruk känns naturligare och lättare att 431 

använda (2009, s. 1-3, 6). Thelwalls analys av bland annat användningen av uppenbara 432 

felstavningar och interjektioner, upptäckte att upprepad användning av bokstäver och 433 

interjektioner talade för användarnas sociala behov av att utmärka viktiga ord och uttrycka 434 

känslor (2009, s. 13).  435 

Norrick definierar interjektioner utifrån deras pragmatiska betydelse, och menar att 436 

interjektioner används för att uttrycka känslor och informera om mentalt tillstånd. Han att 437 

definierar primära interjektioner som skrivs för att uttrycka fysiska ljud, det vill säga de har 438 

fonetiska egenskaper och med ord informerar om ett mentalt tillstånd som exempelvis 439 

förvåning, osäkerhet, lättnad och motsättning. Sekundära interjektioner är ord och meningar 440 

som ofta förkortas på kreativa sätt och används främst för att uttrycka känslor. Betydelsen av 441 

en interjektion avgörs efter den situation den uttrycks i då samma interjektion kan användas 442 

för att uttrycka både en positiv och en negativ känsla (2009, s. 3-4,13). 443 

  444 
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4. METOD 445 

I detta kapitel redogörs metodval och hur de har genomförts för denna studie. 446 

4.1. Valet av metod 447 

Innehållsanalys är ”en forskningsteknik i syfte att kunna dra replikerbara och valida 448 

slutsatser från data till dess kontext.” (Krippendorf, 1980, s. 21) 449 

Vid aktionsforskning utgörs studiens metodval utifrån aktionsforskarens identifiering av 450 

problemsituationens behov för hur och vilken information som är relevant för sin studie. Då 451 

jag arbetar som kundsupport i Hjälpforum har jag identifierat ett behov av 452 

förbättringsåtgärder i SVT:s kommunikation till användare för att de ska kunna och vilja söka 453 

hjälpinformation om SVT:s produkter och tjänster på SVT:s webbplats på egen hand så att det 454 

resulterar i färre antal frågor i form av användarinlägg i Hjälpforum för svt.se och SVT Play 455 

(Bell 2006, s. 18-19). För att SVT ska kunna förbättra sin hjälpinformation och 456 

kommunikation till användare bör SVT enligt Preece identifiera vilka användarna i 457 

Hjälpforum är (2001, s. 1, 4). I denna studie vill jag kartlägga mönster i användarnas beteende 458 

och kommunikation för att kunna identifiera användartyper i Hjälpforum. Enligt Golder, 459 

Wilkinson och Huberman är innehållsanalys ett lämpligare metodval för studier av generella 460 

mönster och rörelser i sociala nätverk.  461 

Användare av SVT:s webbplats uttrycker sina behov genom att skapa och posta text i form av 462 

användarinlägg i Hjälpforum. För att inhämta kunskap om Hjälpforumets användare är det 463 

därför mest relevant att samla in och analysera data av nya användarinlägg i Hjälpforum med 464 

hjälp av manuell datainsamlingsmetod och innehållsanalys. Enligt Herring är insamling av 465 

data av asynkron textbaserad kommunikation från arkiv och databaser har varit en välanvänd 466 

metod sedan år 1975 (2002, s. 43). Datainsamling av enbart nya användarinlägg är en 467 

representativ metod för att resultatet ska spegla den verkliga situationen som råder idag och 468 

som inte kan syftas till andra möjliga faktorer som påverkar användaraktiviteten i Hjälpforum 469 

(Bell 2006, s. 129). Enligt Thelwall är manuell datainsamling en fördelaktig metod för att 470 

studera informellt språkbruk med ovanliga ord i textinnehåll som inte kan förprogrammeras i 471 
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automatiska datahanteringssystem (2009, s. 12-13). En nackdel är att manuell datahantering är 472 

mycket tidskrävande (se avsnittet Metodkritik på sidan 46).  473 

Målet för denna studie är att kartlägga sociala mönster i användarnas beteende och 474 

kommunikation för att kunna identifiera användartyper i Hjälpforum. Genom att använda 475 

samma mätbara variabler för analys av enskilda användarinlägg kan man eventuellt urskilja 476 

mönster som kan jämföras och grupperas efter gemensamma karaktärsdrag för en större grupp 477 

användare. Resultatet ska användas för att identifiera publika användartyper i Internetforum. 478 

För att resultatet ska inneha vara trovärdigt kommer analysen utgöras av mätbara variabler 479 

som stöds av egen empiri och tidigare forskning (Sapsford & Judd 1996, s. 1). 480 

4.2. Datainsamling 481 

Data från 147 användarinlägg samlades in under sammanlagt 6 observationstillfällen i 482 

Hjälpforum. Insamling av data genomfördes 3 olika observationer under kvällstid den 13 483 

november till den 15 november 2012 mellan klockan 19:00 – 00:00 och 3 olika observationer 484 

under förmiddags- och eftermiddagstid den 20 november till den 22 november 2012 mellan 485 

klockan 10:00 – 15:00. Valet av tidpunkt och antalet dagar för observation genomfördes för 486 

att ge en mer komplett bild av hur den verkliga situationen ser ut i Hjälpforum idag, vilket gör 487 

studiens resultat relevant för vidare analys. För att ytterligare minska resultatets skevhet var 488 

tidpunkten för observationen väl planerad då det inte fick förekomma någon särskild 489 

problemsituation eller andra faktorer som skulle kunna påverka användaraktiviteten i 490 

Hjälpforum, som exempelvis i nära anslutning till nylanseringen av SVT Play (se avsnittet 491 

Bakgrund på sidan 13). Händelsen utgjorde en kraftig omställning för många av SVT Play:s 492 

användare vilket genererade ovanligt många användarinlägg i Hjälpforum som framförallt 493 

berörde tekniska problem. 494 

4.3. Genomförande 495 

För att den insamlade datan från min innehållsanalys ska kunna tolkas på en djupare nivå som 496 

skapar betydelse för innehållet så genomförde jag en kritisk källanalys i form av en så kallad 497 
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intern granskning (Bell, 2006, s. 131-132). En intern granskning av källinnehåll ska svara på 498 

följande frågor: 499 

Är källan fullständig? Har den ändrats eller redigerats? 500 

Utvald data från samtliga inkommande användarinlägg vid genomförda observationer 501 

kopierades in i ett Exceldokument. Signaturer och rubriker raderades efter kartläggning av 502 

användarnas aktivitet (se Innehållsanalys) då denna information inte kommer att analyseras i 503 

denna studie. Rubriker för nya inlägg raderades för att undvika skevt resultat, då kommentarer 504 

inte innehåller rubriker. Utifrån den insamlade datan selekterades endast ett användarinlägg 505 

bort på grund av att det avslöjade ingående information om användarens privata situation. 506 

Blockcitat som angetts med kolon- och citationstecken selekterades bort från textinnehållet 507 

(Bell 2006, s. 131). Exportering av E-postadresser har inte utförts i denna studie enligt 508 

Hjälpforumets policy för hantering av personlig information. Kartläggning av 509 

användaraktivitet har endast utförts via observation i egenskap som forumadministratör i 510 

Hjälpforum. Källan saknar information om användarnas tekniska utrustning och geografisk 511 

position. 512 

Vilken typ av källa handlar det om? 513 

Den insamlade datan kategoriserades utifrån en delvis subjektiv och delvis formell 514 

innehållsanalys (Bell 2006, s. 131). Som sändningsmottagare för användarinlägg i Hjälpforum 515 

kan jag analysera textinnehållet utifrån ett yrkesverksamt perspektiv inom ramen för 516 

aktionsforskning (Bell 2006 s. 19). För att kunna svara på formella frågor som 517 

rekommenderas för intern granskning formulerade jag olika kategorier för min 518 

innehållsanalys av användarinlägg i Hjälpforum. För att definiera användarinlägg i 519 

Hjälpforum efter typ som har gemensamma egenskaper för den grundläggande betydelsen13 520 

kan jag utifrån min specifika yrkeskunskap som forumadministratör i Hjälpforum tolka 521 

användarinläggens gemensamma egenskaper utifrån användarnas sätt att göra sitt 522 

användarinlägg publikt ”i samband med ett specifikt problem i en specifik situation /../” 523 

(Cohen & Manion 1994, s. 194). Användarna kan välja att posta ett nytt inlägg, ett svar 524 

(kommentar i eget inlägg) eller en kommentar (inlägg i en diskussionstråd) (se avsnittet Teori 525 

på sidan 19) i Hjälpforum. 526 
                                                
13 Nationalencyklopedin (2013). Typ. http://www.ne.se/ NE Skola/ Svensk ordlista / Typ / [2013-01-09] 
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Vem är upphovsman? Vilket syfte har källan? 527 

Med stöd av tidigare forskning av ämne/syfte för användarinlägg analyserade jag 528 

textinnehållet i egenskap som forumadministratör och vilken typ av återkoppling som jag 529 

förstår att användaren förväntar sig att få. Det vill säga, om jag efter att ha läst ett 530 

användarinlägg och därefter förstår att användaren behöver tekniska instruktioner så kan jag 531 

dra slutsatsen att användaren har ställt en fråga om teknik. Då en användare inte ställer en 532 

specifik fråga, utan endast beskriver olika tekniska problem som uppkommit då man försöker 533 

se ett program eller använda SVT:s övriga tjänster utan resultat, så kategoriseras dessa typer 534 

av användarinlägg som felrapportering. Återkoppling från användaren definierades för inlägg 535 

som uttrycker exempelvis tacksamhet för bistående hjälp eller information om användarens 536 

aktuella situation eller upplevelse efter att man exempelvis utfört de tekniska instruktioner 537 

som forumadministratören bidragit med och som inte kräver ytterligare felsökning. 538 

Synpunkter innefattar både positiv och negativ kritik. För användarinlägg vars ämne/syfte inte 539 

med säkerhet kan definieras i egenskap som forumadministratör angavs Övrigt på grund av att 540 

jag inte har en uppfattning om vilket typ av svar som användaren förväntar sig. Som studien 541 

tidigare diskuterat så kan det vara svårt som forumadministratör att i vissa fall veta vilken 542 

information som användaren efterfrågar. Detta uppdagades även vid kategorisering av 543 

ämnet/syftet för användarinlägg då det var svårt att definiera endast ett specifikt ämne/syfte 544 

per användarinlägg. För att inte ge en skev bild av verkligheten definierades dessa 545 

användarinlägg efter samtliga kategorier som var relevanta samt tilldelades ett samlingsnamn 546 

som representerar användarinlägg med flera uppenbara ämnen/syften, det vill säga ett 547 

multisyfte. 548 

Vad säger källan egentligen? 549 

För att studera användarinläggens egentliga betydelse, utöver det uppenbara ämnet/syftet för 550 

användarinlägg analyserade jag illokut akt (påstående, fråga, uppmaning, löfte, 551 

önskningsuttryck, varning, hot) med stöd av särskilda egenskaper som anger uttryckets 552 

illokuta styrka i min innehållsanalys (se avsnittet Teori på sidan 22-23). Utifrån analys av 553 

användarinläggens illokuta akt kan man avgöra det egentliga syftet med att efterfråga eller 554 

förmedla information i Hjälpforum (se avsnittet Teori på sidan 19). Om en användare ställer 555 

en fråga om ett tekniskt problem kan den egentliga betydelsen för frågan vara att användaren 556 

uppmanar SVT att förbättra den tekniska hjälpinformationen. Om en användare uppmanar 557 
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SVT att genomföra något så utgör betydelsen för uttrycket av särskilt intresse för användaren 558 

och då även för SVT. Först genomfördes en översiktstolkning av uttryckets språkliga form 559 

utifrån sammanhanget och med stöd av styrkeindikationer som anger uttryckets illokuta 560 

styrka (Dahllöf 1999, s. 169-170). För att resultatet av den pragmatiska analysen skulle bli så 561 

tillförlitligt som möjligt valde jag att dölja data i den specifika kolumnen i Exceldokumentet 562 

från tidigare genomförd kategorisering av ämne/syfte för användarinlägg. Detta för att 563 

undersöka om resultatet skiljer sig utifrån egen empiri och tidigare forskning. Analys av 564 

omständighet utfördes med stöd av egen empiri i samband med den aktuella kontexten 565 

(Dahllöf 1999, s. 16, 137) och definierades med stöd av SVT:s programkategorier; Barn, 566 

Dokumentär, Film & Drama, Kultur & Nöje, Nyheter, Samhälle & Fakta, Sport samt Öppet 567 

arkiv. 568 

I min innehållsanalys mättes kommentarlängd genom att samtliga användarinlägg kopierades 569 

till Microsoft Word där antal ord beräknades automatiskt med hjälp av en ordräknare. För att 570 

mäta antalet användarinlägg med verbalt och typografiskt slang som definieras av icke- 571 

standardanvändning av grammatik och tecken kopierades samtliga användarinlägg till 572 

Microsoft Word där stavningen kontrollerades med svensk språkkontroll (Thelwall 2009, s. 573 

7). Analys av interjektioner, verbalt och typografiskt slang genomfördes med stöd av 574 

Thelwalls definitioner och dataresultat (2009, s. 19), Norricks definitioner av primära 575 

respektive sekundära interjektioner (2009, s. 2-4) samt SAOL (Internettjänst för Svenska 576 

Akademiens Ordlista) vid osäkra bedömningar. Efter selektering av interjektioner 577 

kategoriserades sammanställningen av dessa i separata kolumner för positiva och negativa 578 

interjektioner. Analys av positiva respektive negativa interjektioner tolkades utifrån den 579 

specifika användarsituationen. Korrekta eller felstavade varumärkesnamn som innehåller 580 

kapitaliserade tecken uteslöts från analys av typografiskt slang då studien fokuserar på 581 

karaktäristiska drag som är specifika för användarna och deras varumärkeskunskap är därför 582 

inte relevant för denna studie. Interjektioner är exempel på funktionsord som används för att 583 

uttrycka känslor och sociala behov (se avsnittet Teori på sidan 23). För att analysera 584 

användarnas känslor var det därför intressant att studera vilka sekundära interjektioner som 585 

används i samband med ämnet/syftet för deras aktivitet i Hjälpforum för att kunna identifiera 586 

användarnas sociala behov. Utifrån sin innehållsanalys av MySpace kommentarer kom 587 

Thelwall fram till att förlängning av ord med samma upprepade bokstäver och interjektioner 588 

tydde på att användarna ville utmärka viktiga ord och uttrycka känslor. Thelwall utförde 589 
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resultatberäkningar för att räkna ut medianlängden för kommentarerna genom att beräkna 590 

sammanlagt antal ord (2009, s. 7).  591 

När och under vilka omständigheter skapades källan? 592 

Analys av tidpunkt och omständighet i relation till varandra kan ge en indikation på vad 593 

användare är intresserade eller är i behov av under en viss tidpunkt. Det var därför ytterst 594 

intressant att jämföra dessa variabler med andra användarinlägg för att undersöka om det 595 

fanns sociala mönster och intressen som är gemensamma för flera användare i Hjälpforum. 596 

Omständigheter för skapande av inlägg kan utifrån egen empiri tolkas efter användarens 597 

ämne/syfte att fråga, felrapportera, ge synpunkt och förslag i Hjälpforum utifrån en särskild 598 

situation. Om en användare beskriver sin situation med att videon buffrar så postar 599 

användaren ett inlägg för att den är i behov av tekniska instruktioner för att kunna se ett 600 

program. Syftet är att få reda på mer om användarnas sociala intressen, det vill säga om de 601 

efterfrågar lösningar på buffringsproblem för att kunna titta på en specifik dramaserie så utgör 602 

Film & Drama ett intresse och tidpunkten för användarinlägget avslöjar när de avsätter tid att 603 

se programmet och/eller när de är aktiva i sociala nätverk på Internet. Om användaren är i 604 

behov av kontakt med en specifik avdelning eller person på SVT kan det tolkas som att 605 

användaren är intresserad av det område som avdelningen eller personen verkar inom.  606 

Är den typisk eller ovanlig i jämförelse med annat och liknande 607 

källmaterial 608 

Analys av användaraktivitet utfördes med stöd av Kim (2000 se Bishop 2007, s. 5) samt 609 

Bishops (2007, s. 1, 7) beskrivningar av olika användartyper och användaraktivitet i 610 

Internetforum. För att analysera användaraktivitet beräknades först medianvärdet för 611 

sammanlagt antalet postningar av användarinlägg per unik användare i Hjälpforum med hjälp 612 

av automatiska formler i Excel. Eftersom antalet postningar per användare inte skiljer sig 613 

markant med undantag för ett fåtal användare som har ett högt antal postningar så ger 614 

medianvärdet en mer realistisk bild av verkligheten eftersom det inte påverkas av extremt låga 615 

eller höga värden i ytterområdena. För att kategorisera och definiera skillnaden mellan låg, 616 

medel och hög användaraktivitet utan påverkan av extremvärden från högt antal postningar, 617 

beräknades kvartilavståndet. För att avgöra om medianvärdet och kvartilavståndet är rätt mått 618 
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för denna studie beräknades även typvärde och medelvärde för antalet postningar i 619 

Hjälpforum (Bell 2006, s. 209-210). 620 

Variabler som kan definiera användarnas identitet i Hjälpforum kan enligt Bishop utgöras 621 

efter beteende. Enligt Preece kan användarnas aktivitet under en viss period och ämne/syfte 622 

för användarinlägg identifiera användare i Internetforum. Enligt Dahllöf utgör människans 623 

användning av språk för att uttrycka sociala behov. Sociala behov i Internetforum kan enligt 624 

Kim vara att posta användarinlägg regelbundet, förmedla kunskap, lära sig mer, skapa 625 

ordning och ta kontroll. Enligt Dahllöf och Thelwall används interjektioner för att uttrycka 626 

känslor och sociala behov (se avsnittet Teori på sidorna 21-22). Tidpunkt för skapande av 627 

användarinlägg utgör, enligt Golder. Wilkinson och Huberman, ett motiverat beslut att 628 

inkludera i en innehållsanalys för identifiering av sociala mönster i både den fysiska och 629 

virtuella världen samt datoranvändning för specifika samhällsgrupper (se avsnittet Teori på 630 

sidorna 21-22). 631 

  632 
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5. RESULTAT 633 

I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten av innehållsanalysen som är mest relevanta 634 

för denna studie. Insamlad data av användarinlägg från 6 observationstillfällen i Hjälpforum 635 

har bearbetats och analyserats med stöd av studiens teoretiska del. 636 

Totalt postades sammanlagt 147 användarinlägg av 120 unika användare i SVT:s Hjälpforum 637 

under totalt 30 timmar vid sex olika observationstillfällen. Det genomsnittliga antalet 638 

användarinlägg per unik användare är 1,2. För att kartlägga vilka användartyper som är aktiva 639 

i Hjälpforum utgick innehållsanalysen från användarnas beteende och kommunikation efter 640 

analys av följande variabler: 641 

• Beteende: typ av inlägg, användaraktivitet och omständighet under särskild tidpunkt. 642 

• Kommunikation: ämne/syfte för användarinlägg, ämnets/syftets egentliga betydelse 643 

(illokut akt) och känslor (interjektioner, verbalt slang, typografiskt slang, 644 

kommentarlängd). 645 

Därefter analyserades trender och mönster för beteende- och kommunikation i pivottabeller 646 

och diagram i Excel för att beskriva användartypernas karaktärsdrag14: 647 

Resultatet presenteras på följande sida. 648 

  649 

                                                
14 Pivottabeller används för att studera trender och mönster i stora mängder data för att analysen ska kunna 
kartlägga mönster både för att jämföra enskilda användare och större användargrupper. 
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5.1. Beteende 650 

Fördelning över olika typer av användarinlägg per observationstimme i Hjälpforum 651 

presenteras i följande diagram: 652 

5.1.1 Diagram användaraktivitet 653 

 654 

Antalet nya inlägg som inte ingick i en diskussionstråd med andra användare utgjorde en klar 655 

majoritet med 62 % av det totala antalet postade användarinlägg i Hjälpforum. Resultatet 656 

visar att de flesta användarna i Hjälpforum har gjort ett medvetet val att inte posta sitt 657 

användarinlägg i befintliga diskussionstrådar som hanterar samma problemområde. 658 

Trendlinjen för nya inlägg ökar per dygnstimme i motsats till antal kommentarer och svar. 659 

Antalet kommentarer i befintliga diskussionstrådar med andra användare är som högst mellan 660 

kl. 13:00:00 och 13:59:59. 661 

Medianvärdet för antalet postningar per unik användare i Hjälpforum är 1. Även typvärdet 662 

fick samma resultat, det vill säga 1. Medelvärdet är däremot 3,59 vilket tydligt visar att 663 

resultatet påverkats av de så kallade extremvärdena i den insamlade datan. Medelvärde utgör 664 

därför inte ett lämpligt mått för vidare analys av användaraktivitet i denna studie. 665 
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Kvartilavstånd är 2, där undre kvartil är 1 och övre kvartil är 3. Resultat av nivå för 666 

användaraktivitet blir: 667 

• 1 till 2 postningar är lika med låg användaraktivitet. 668 

• 3 till 4 postningar är lika med medel användaraktivitet. 669 

• 5 och fler postningar är lika med hög användaraktivitet. 670 

Fördelning över användaraktivitetsnivå i Hjälpforum presenteras i följande diagram: 671 

 672 

Antalet användare med låg, medel respektive hög användaraktivitet var 70 % (85 st), 13 % 673 

(16 st) respektive 16 % (19 st). 674 

Resultat av omständighet under en särskild tidpunkt i Hjälpforum presenteras i diagrammet på 675 

nästa sida: 676 

71%	  

13%

16%

5.1.2 Diagram användaraktivitet

Låg

Medel

Hög
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Vid analys av omständighet under en särskild tidpunkt postades 53 % av alla användarinlägg mellan kl. 10:00 – 15:00, där programkategorin 1 

Film & Drama stod för 27 %. Användarinlägg med intresse för teknik och utveckling av SVT:s webbtjänster utgjordes av 13 %. Mellan kl. 2 

19:00:00 – 23:59:59 berörde 81 % olika programkategorier, där programkategorin Film & Drama stod för 19 %. Under samma tidsperiod 3 

utgjordes intresset för teknik av 15 % och 4 % sökte kontakt med särskilda avdelningar inom SVT. Tre användarinlägg som inte berörde SVT:s 4 

tjänster och utbud kategoriserades som Övrigt. Användarinlägg som berör olika typer av program är flest mellan kl. 12:00:00 och 12:59:59 (Film 5 

& Drama), 14:00:00 och 14:59:59 (program i allmänhet) samt mellan 23:00:00 och 23:59:59 (Samhälle och Fakta). I kategorin Program i 6 

allmänhet är användarinlägg som inte beskriver vilken typ av program som användarinlägget berör. 7 

10:00:00-10:59:59 11:00:00-11:59:59 12:00:00-12:59:59 13:00:00-13:59:59 14:00:00-15:00:00 19:00:00-19:59:59 20:00:00-20:59:59 21:00:00-21:59:59 22:00:00-22:59:59 23:00:00-23:59:59

5.1.3 Diagram omständighet (trend)
Program Program (Barn) Program (Dokumentär) Program (Film & Drama)
Program (Kultur & Nöje) Program (Nyheter) Program (Samhälle & Fakta) Program (Sport)
Program (Öppet arkiv) Teknik Teknik (Streaming) Kontakt (Program Barn)
Övrigt Teknik (Funktioner)
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5.2. Kommunikation 1 

Medianvärdet samt typvärdet för antalet ord per användarinlägg är 30. Medelvärdet för 2 

samma företeelse är 42, vilket åter igen visar att median- och typvärde är mer representativa 3 

för denna studie. I tabellen nedan presenteras en sammanställning av den pragmatiska och 4 

språkliga analysen. 5 

5.2.1 Tabell språk 6 

Verbalt slang       32 
Typografiskt slang      Totalt 41 
Delvist kapitaliserade ord    6 
Helt kapitaliserade ord    6 
Typografiska markeringar    21 
Icke-standardförkortningar    4 
Emoticoner:     
Standardförkortningar       54 
Interjektioner 

  
Totalt 84 

Positiva interjektioner 
   

76 
Negativa interjektioner 

   
8 

Typer av interjektioner 
 

Hej, hejsan, ja, javisst, tack, åh, ha ha 

Totalt antal interjektioner var 84 stycken varav antalet positiva var 76 stycken (90 %) och 7 

antalet negativa var 8 stycken (10 %). De vanligast förekommande interjektionerna var hej 8 

och tack. Vid analys av verbalt slang upptäcktes flera engelska ord för begrepp inom 9 

kontexten datorteknik och Internet som medvetet anpassats för att matcha det svenska 10 

standardspråket, så som exempelvis app, site, scrolla, https:en med flera. 11 

Resultat av antalet postningar kategoriserat per ämne/syfte för användarinlägg under en 12 

särskild tidpunkt presenteras i ett linjediagram på nästa sida: 13 
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Att fråga efter information utgjorde 50 % av samtliga användarinlägg och var därmed det mest förekommande ämnet/syftet i Hjälpforum. 11 1 

användarinlägg hade ett multisyfte där fler än ett ämne/syfte per användarinlägg kunde definieras utifrån egen empiri och tidigare forskning (se 2 

Metod). Användarinlägg i kategorin felrapportering utgjorde 27 % och förekom dels då användaren ansåg att problemet inte ligger hos 3 

användaren utan istället internt hos SVT vars skyldighet är att felsöka och åtgärda detta utan ytterligare information/engagemang från 4 

användaren, och dels då det inte tydligt framgår vilken typ av information användaren efterfrågar från SVT. Detta kan vara en uppvisning av 5 

osäkerhet då användaren kanske inte vet vilken information den behöver och/eller är osäker på om problemet beror på användarens egna tekniska 6 

utrustning eller SVT Play. 7 

10:00:00-10:59:59 11:00:00-11:59:59 12:00:00-12:59:59 13:00:00-13:59:59 14:00:00-15:00:00 19:00:00-19:59:59 20:00:00-20:59:59 21:00:00-21:59:59 22:00:00-22:59:59 23:00:00-23:59:59 Grand Total
Fråga 42,11% 50,00% 78,57% 45,45% 53,85% 66,67% 43,75% 33,33% 40,00% 50,00% 49,66%

Återkoppling 10,53% 16,67% 14,29% 0,00% 7,69% 6,67% 6,25% 0,00% 0,00% 20,00% 8,16%

Felrapportering 31,58% 27,78% 7,14% 27,27% 23,08% 20,00% 31,25% 38,10% 40,00% 20,00% 27,21%

Förslag 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04%

Synpunkt 5,26% 5,56% 0,00% 9,09% 7,69% 0,00% 0,00% 14,29% 10,00% 0,00% 5,44%

Övrigt 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36%

Multisyfte 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 12,50% 14,29% 10,00% 10,00% 6,12%

5.2.2 Diagram ämne/syfte
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För illokut akt utgjorde antalet frågor 42 % och antalet påståenden 32 %. Definiering av illokut akt utifrån en tidigare forskning genomfördes 8 

under avsevärt mindre tid än vid definiering och analys av ämne/syfte. Sex användarinlägg kunde inte kategoriseras enligt talaktsteorin på grund 9 

av att textinnehållet saknade särskilda egenskaper för modus, intonation, formulering, konstruktioner, ordval samt avsaknad av punkt, 10 

utropstecken och frågetecken i skrift (Dahllöf 1999, s. 169-170). Vid kategorisering av påståenden upptäcktes det att samtliga synpunkter, 11 

positiva och negativa, hamnar under denna kategori vilket gör att man inte kan dra några korrekta slutsatser utifrån resultatet av påståenden i 12 

denna studie. Om man jämför båda diagrammen för ämne/syfte och illokut akt så ligger trendlinjerna för illokuta akter med jämnare avstånd 13 

mellan varandra vilket är en indikation på att en tidigare forskning öppnar för fler möjligheter att tolka användarinläggen i Hjälpforum på. För 14 

användarinlägg som inte kunde definieras inom ramarna för ämne/syfte och illokut akt så var antalet odefinierade användarinlägg nära 30 % 15 

lägre i antal för illokut akt, vilket är en indikation på att den pragmatiska analysen är ett effektivt verktyg för svårtolkade användarinlägg. 16 

10:00:00-10:59:59 11:00:00-11:59:59 12:00:00-12:59:59 13:00:00-13:59:59 14:00:00-15:00:00 19:00:00-19:59:59 20:00:00-20:59:59 21:00:00-21:59:59 22:00:00-22:59:59 23:00:00-23:59:59 Grand Total
Påstående 47,37% 16,67% 0,00% 18,18% 38,46% 26,67% 31,25% 52,38% 40,00% 40,00% 31,97%

Fråga 31,58% 50,00% 71,43% 45,45% 46,15% 46,67% 43,75% 28,57% 20,00% 40,00% 42,18%

Uppmaning 5,26% 0,00% 0,00% 18,18% 7,69% 0,00% 12,50% 0,00% 10,00% 0,00% 4,76%

Löfte 5,26% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 4,76% 0,00% 0,00% 2,72%

Önskningsuttryck 5,26% 16,67% 14,29% 18,18% 0,00% 20,00% 6,25% 14,29% 30,00% 20,00% 13,61%

Varning 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68%

- 5,26% 11,11% 14,29% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08%

5.2.3 Diagram illokut akt
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5.3. Användartyper 1 

För att kunna kartlägga användartyper har min kritiska källanalys studerat tydliga beteende- 2 

och kommunikationsmönster (se avsnittet Metod på sidorna 23-28). Resultatet av 3 

användartyper presenteras i följande tabell. Numeriska resultat presenteras i medianvärde och 4 

icke numeriska resultat presenteras i typvärde av det totala antalet förekomster. 5 

5.3.1 Tabell användartyper 6 

Användartyp Antal 
användare Ämne/syfte Illokut akt Aktivitet Nya 

inlägg Kommentarer Ord Verbalt 
slang 

Typografiskt 
slang Interjektioner 

Nybörjare 83 (69%) Fråga Fråga Låg 1 0 30 0 0 1 

Stammis 15 (13%) Felrapportering Påstående Medel 1 2 34 0 0 0 

Erfaren 15 (13%) Fråga Påstående, fråga Hög 2 6 45 0 0 0 

Ledare 5 (4%) Fråga 

Påstående, 
fråga, 

uppmaning, 
löfte, 

önskningsuttryck 

Hög 2 5,5 45,5 1 0 0 

Okänd 2 (2%) Övrigt - Låg 1 0,5 4 0 0 0 

Fem olika användartyper kunde kartläggas utifrån en empirisk och tidigare forskning från 7 

insamlad data i Hjälpforum. Fyra av användartyperna; Nybörjare, Stammis, Ledare och 8 

Erfaren, har kartlagts och analyserats i tidigare forskning (se Teori). Användartypen Okänd 9 

har tagits fram utifrån samma analys av beteende men vars ämne/syfte och illokut akt inte 10 

kunde definieras. Detta är en indikation på att vidare analys i diskussionsdelen av denna 11 

studie bör fokusera på användarinläggets typ, omständighet och exakta tidpunkt. 12 

Användartypen Nybörjare representeras av den största gruppen användare i Hjälpforum med 13 

83 av 120 unika användare, vilket är 69 %. Användarinlägg som kategoriserades Erfaren och 14 

Ledare hade lika många påståenden som frågor vilket ledde till en djupare analys av 15 

användarinlägg för att särskilja dem. För vidare analys av användartyper i Hjälpforum se 16 

avsnittet Diskussion på sidorna 37-44. 17 

  18 
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6. DISKUSSION 19 

I detta kapitel diskuteras resultaten från den kritiska källanalysen. Syftet med att analysera 20 

användarinläggens ämne/syfte, språkbruk och virtuellt beteende var att kartlägga beteende- 21 

och kommunikationsmönster hos användartyper i Hjälpforum. Användartyper som 22 

presenteras i avsnittet Diskussion har tagits fram utifrån analys av beteende- och 23 

kommunikationsmönster i Hjälpforum med stöd av tidigare forskning som tidigare har 24 

presenterats i avsnittet Teori på sidorna 16-21 i denna studie. 25 

6.1. Nybörjare 26 

Vid kartläggning av beteendemönster för användartypen Nybörjare utgick analysen utifrån 27 

användare med låg användaraktivitet i Hjälpforum samt typvärdet för illokut akt. Enligt 28 

tidigare forskning är det vanligt att majoriteten av användare i Internetforum är nybörjare om 29 

man ser till deras tidigare antal postade inlägg och kommentarer. För denna studie utgjorde 30 

användartypen Nybörjare 69 %. Nybörjare kunde kartläggas efter låg användaraktivitet där 31 

medianvärdet för antal nya inlägg är 1 och medianvärdet för antal kommentarer är 0, vilket 32 

särskilt differentierar sig från användaraktivitet hos övriga användartyper i Hjälpforum. Den 33 

låga användaraktiviteten visar att dessa användare antingen är nya användare av SVT:s 34 

webbplats eller att de inte tidigare varit i behov av att söka sig till Hjälpforum tidigare på 35 

grund av exempelvis tekniska problem. Definitionen nybörjare behöver alltså inte indikera på 36 

att man har begränsade tekniska färdigheter utan det kan även visa i vilka problemsituationer 37 

som SVT brister i sin hjälpinformation till användare. Beteendemönstret för antalet postade 38 

kommentarer visar att Nybörjare i Hjälpforum inte känner till dess fördelar med att söka 39 

hjälpinformation från forumadministratörer och andra användare i tidigare diskussionstrådar 40 

(se avsnittet Inledning på sidan 7 och Bakgrund på sidan 11). Detta kan med stöd av tidigare 41 

forskning bero på att SVT inte är tydliga med att presentera Hjälpforumets syfte och positiva 42 

egenskaper. Det höga antalet frågor i nya inlägg och det låga antalet kommentarer (se 5.1.1 43 

Diagram användaraktivitet och 5.2.3 Diagram illokut akt) visar att Hjälpforum inte fyller sitt 44 

mål (se avsnittet Teori på sidan 18). Nybörjare är mest aktiva mellan kl. 11:00:00 och 45 

11:59:59 där främsta intresset är Film & Drama samt mellan kl. 20:00:00 och 20:59:59 där 46 

främsta intresset är program i alla kategorier samt Film & Drama. 47 
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Användartypen Nybörjare utmärker sig även i den pragmatiska analysen för identifiering av 48 

kommunikationsmönster. Illokut akt för fråga utgjorde 48 %. Om man tittar närmare på 49 

användarinläggens uppbyggnad så finns ett tydligt kommunikationsmönster för hur Nybörjare 50 

formulerar sina frågor till forumadministratörer i Hjälpforum. Nybörjare tenderar att återge 51 

ingående beskrivningar av användarupplevelser och avslutar med korta generella frågor som 52 

exempelvis hur ska jag göra?, varför? och vad kan detta bero på?. Detta visar återigen att 53 

SVT:s webbplats och tjänster är en relativt ny Internetaktivitet och man har inte tidigare stött 54 

på de vanligaste problemen som kan påverka kvaliteten för videostreaming negativt, så som 55 

teknisk utrustning och Internetuppkoppling. Nybörjare behöver därför övergripande 56 

information om vanliga problemsituationer som presenteras tydligt på SVT:s webbplats och 57 

framförallt vid skapande av användarinlägg i Hjälpforum för att minska antalet frågor. Som 58 

tidigare konstaterat så utgör frågor majoriteten vid analys av illokut akt, vilket med stöd av 59 

tidigare forskning och egen empiri är det som särskilt kännetecknar denna användartyp.  60 

Denna studie har tidigare diskuterat betydelsen för användning av interjektioner och hur de 61 

kan beskriva användarnas sociala behov och känslor i Internetforum. Nybörjare är den enda 62 

användartypen (se 5.3.1 Tabell användartyper) som använder interjektioner i sitt uttryck, där 63 

93 % var positiva och 7 % negativa vid skapande av nytt inlägg. Hej och tack var klart de 64 

vanligaste interjektionerna vilka används för att starta och avsluta en social konversation i 65 

både den fysiska och virtuella världen. Varför de inte väljer att interagera med andra 66 

användare i Hjälpforum kan bero på att forumet saknar kvalitativa verktyg och funktioner 67 

som underlättar och skapar informativ social interaktion (se avsnittet Inledning på sidan 7). 68 

Den pragmatiska analysen visar därmed att dessa användare generellt är positiva till social 69 

interaktion med forumadministratörer och har förutsättningar att även kunna samverka med 70 

andra användare i Hjälpforum. 71 

Kännetecken för Nybörjare 72 

• Nya användare av SVT:s webbplats och/eller Hjälpforum. 73 

• Ställer oftast frågor. 74 

• Söker inte hjälpinformation. 75 
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• Har sociala egenskaper men samverkar inte med andra användare för att inhämta 76 

hjälpinformation. 77 

• Är i behov av beskrivande och direkt hjälpinformation av SVT:s webbplats och 78 

tjänster 79 

• Är i behov av hjälpinformation om teknik och program i alla kategorier, främst inom 80 

Film & Drama. 81 

6.2. Stammis 82 

Vid kartläggning av beteendemönster för användartypen Stammis utgick analysen utifrån 83 

användare med medel användaraktivitet i Hjälpforum samt typvärdet för illokut akt. Enligt 84 

tidigare forskning är denna användartyp regelbundna postare som känner sig bekväma att 85 

använda Internetforumets resurser (se avsnittet Teori på sidan 16) vilket även stämmer 86 

överens med Stammisar i Hjälpforum. Utifrån det lägre antalet nya inlägg i relation till högre 87 

antal kommentarer kan man se att dessa användare tidigare har efterfrågat eller förmedlat 88 

information i Hjälpforum och har funnit Hjälpforumets fördelar med att söka hjälpinformation 89 

i befintliga diskussionstrådar. Stammisar i Hjälpforum är mest aktiva mellan kl. 21:00:00 – 90 

21:59:59 där kategorin Film & Drama, Kultur & Nöje och streamingteknik utgör främsta 91 

intressen. Innehavt intresse för social interaktion med andra användare och streamingteknik 92 

visar att Stammisar i Hjälpforum har förutsättningar för att kunna bidra med hjälpinformation 93 

till andra användare. 94 

Vid analys av kommunikationsmönster för Stammisar visar kommentarlängd (se 5.3.1 Tabell 95 

användartyper) att dessa användare har mer att uttrycka än Nybörjare vilket även visar på 96 

deras användarvana på SVT:s webbplats och/eller Hjälpforum. Ämnet/syftet för dessa 97 

användarinlägg var främst felrapporteringar som utgjorde 50 %. Utifrån den pragmatiska 98 

analysen för illokut akt var den egentliga betydelsen för felrapporteringar påståenden. Om 99 

man tittar närmare på användarinläggens uppbyggnad så finns ett tydligt 100 

kommunikationsmönster för hur Stammisar formulerar sina frågor till forumadministratörer i 101 

Hjälpforum. Till skillnad från Nybörjare så tenderar Stammisar att återge specifika 102 

problemområden och funktioner som fungerar dåligt eller inte alls på SVT:s webbplats samt 103 

beskriver vilken teknisk utrustning de använder. Det sistnämnda är ett tydligt tecken på att 104 
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Stammisar har sökt hjälpinformation i befintliga diskussionstrådar då vi forumadministratörer 105 

vanligen efterfrågar information om användarnas tekniska utrustning vid felsökning av 106 

tekniska problem (se avsnittet Bakgrund på sidan 12). Detta visar att Stammisar är aktiva i 107 

befintliga diskussionstrådar men behöver ändå skapa ett helt nytt inlägg för att denne inte har 108 

hittat den hjälpinformation den söker. Detta kan förutom bristfällig hjälpinformation från SVT 109 

visa brist i Hjälpforumets användbarhet. Befintliga diskussionstrådar kan utifrån egen empiri 110 

vara otillgängliga i form av många inlägg som är tidskrävande för användarna att läsa igenom 111 

och urskilja den hjälpinformation som är kvalitativ för användaren. 112 

Kännetecken för Stammis 113 

• Bekväma användare av SVT:s webbplats och/eller Hjälpforum. Ställer oftast 114 

påståenden i form av felrapporteringar. 115 

• Söker hjälpinformation och/eller tar kontakt med andra användare i befintliga 116 

diskussionstrådar. 117 

• Har sociala egenskaper och samverkar med andra användare. 118 

• Har förutsättningar för att bidra med kunskap om streamingteknik till andra 119 

användare. 120 

• Är i behov av mer kvalitativ och lättillgänglig hjälpinformation i befintliga 121 

diskussionstrådar. 122 

6.3. Erfaren 123 

Vid kartläggning av beteendemönster för användartypen Erfaren utgick analysen utifrån 124 

användare med hög användaraktivitet i Hjälpforum samt typvärdet för illokut akt. Erfaren och 125 

Ledare hade lika många påståenden som frågor vilket ledde till att den pragmatiska analysen 126 

av illokut akt i användartypernas kommunikationsmönster behövde stödjas med resultat från 127 

tidigare forskning gällande egenskaper för kända användartyper (se avsnittet Teori på sidan 128 

17). Vid ytterligare analys av kommunikationsmönster så skiljer sig kommentarslängden hos 129 

Erfaren markant i jämförelse med Nybörjare och Stammis. Denna egenskap stödjer tidigare 130 
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forskning om att Erfaren har mer erfarenhet av Hjälpforum och större behov av att förmedla 131 

information och kunskap (se avsnittet Teori på sidan 17). Utifrån analys av 132 

kommunikationsmönster visar det tydligt att tidigare forskning av kända användartyper utgör 133 

nödvändiga och effektiva verktyg för att inte generalisera användarnas egenskaper utan 134 

istället upptäcka skillnader i karaktärsdrag och vad de har för betydelse vid efterfrågan och 135 

förmedling av information i Hjälpforum. 136 

Enligt tidigare forskning är användartypen Erfaren aktiva i Internetforum sedan en längre 137 

period och postar användarinlägg regelbundet. En särskilt god egenskap hos dessa användare 138 

är att de tenderar att bidra med kunskap till andra användare (se avsnittet Teori på sidan 17). 139 

Beteendemönstret för denna användartyp liknar Stammis som tidigare kartlagts, fast på en 140 

högre nivå. Användartypen Erfaren postar tre gånger så många kommentarer som nya inlägg 141 

vilket visar att de känner till Hjälpforumets fördelar med att söka hjälpinformation och eller är 142 

intresserade av att samverka med andra användare (se 5.3.1 Tabell användartyper). Resultatet 143 

visar även att Erfaren, till skillnad från Stammis, inte har behov att posta ett nytt inlägg efter 144 

att ha varit aktiva i befintliga diskussionstrådar vilket kan bero på att deras längre erfarenhet 145 

bidrar till att lättare kunna hantera hjälpinformation som finns tillgänglig, oavsett antal 146 

tidigare kommentarer från andra användare. 147 

Användartypen Erfaren är som mest aktiv mellan kl. 13:00:00 - 13:59:59 där nyheter, 148 

streamingteknik och övrigt utgör det främsta intresset. Resultatet visar nivån för deras intresse 149 

för streamingteknik och utifrån det höga antalet kommentarer så har de mycket goda 150 

förutsättningar för att bidra med kvalitativ hjälpinformation till andra användare som rör 151 

tekniska problem med SVT:s webbplats och i synnerhet vid videostreaming på SVT Play. I 152 

intresset för övrigt så förekom det dock att användaren bidrog med kunskap om en konkurrent 153 

till SVT Play:s mobila webbapplikation, då denne har haft dålig användarupplevelse av 154 

videostreaming på SVT Play. Resultatet visar att om användartypen Erfaren inte är tillfreds 155 

med SVT:s webbplats och tjänster även kan bidra med sin erfarenhet och kunskap om andra 156 

mobila webbapplikationer för videostreaming till andra användare, vilket kan leda till att 157 

nytillkomna användare får rådet att lämna SVT Play för en annan konkurrent, vilket 158 

naturligtvis inte är ett önskat utfall. 159 

Kännetecken för Erfaren 160 
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• Aktiva användare av SVT:s webbplats och/eller Hjälpforum. Ställer oftast påståenden 161 

i form av frågor i befintliga diskussionstrådar. 162 

• Söker hjälpinformation och/eller tar kontakt med andra användare i befintliga 163 

diskussionstrådar. 164 

• Kan hantera tillgänglig hjälpinformation i tidigare diskussionstrådar. 165 

• Har sociala egenskaper och samverkar med andra användare. 166 

• Har förutsättningar och/eller verkar vara intresserade av att bidra med mycket kunskap 167 

om streamingteknik till andra användare. 168 

• Är i behov av förbättrad sociabilitet i Hjälpforum för att lättare kunna bidra med 169 

kunskap i befintliga diskussionstrådar. 170 

6.4. Ledare 171 

Vid kartläggning av beteendemönster för användartypen Ledare utgick analysen utifrån 172 

användare med hög användaraktivitet i Hjälpforum. Enligt tidigare forskning är Ledare, likt 173 

Erfaren och Stammis, regelbundet aktiva i Internetforum och har ett behov av ordning och 174 

reda samt tar gärna kontroll över en situation som de anser strider mot Internetforumets policy 175 

(se avsnittet Teori på sidan 17). Efter kartläggning av användartypen Erfaren upptäcktes 176 

markanta skillnader i användarnas uttryck till forumadministratörer i Hjälpforum vilket ledde 177 

till en jämförelseanalys av ämne/syfte för uttryck med stöd av resultat av tidigare forskning 178 

för beteendemönster för dessa användartyper. Till skillnad från Erfaren så tenderar Ledare att 179 

posta inlägg som diskuterar mer komplexa frågor och efterfrågar vanligen information om 180 

SVT och främst SVT Play:s aktuella och kommande projekt. Vanliga formuleringar i dessa 181 

användarinlägg är krav på lösning, besked och förändring. Dessa formuleringar visar 182 

användarnas behov av ordning och kontroll vilket stöds av kända karaktärsdrag för 183 

användartypen ledare i tidigare forskning.  184 

Efter att användarinläggen selekterats efter användarnas uttryckta behov så utgjordes nästa 185 

steg av en analys av illokut akt. Svårigheten att skilja Ledare från Erfaren var att båda 186 
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användartyper innehar snarlika beteende- och kommunikationsmönster i användaraktivitet, 187 

ämne/syfte för användarinlägg, kommentarlängd med flera (se 5.3.1 Tabell användartyper). 188 

Efter sammanställt resultat upptäcktes samtliga fem kategorier för illokut akt representerades 189 

av samtliga 5 användare som utgör användartypen Ledare. Resultatet visar att illokut akt, till 190 

skillnad från ämne/syfte för användarinlägg, kan skilja på vilket sätt användarna faktiskt 191 

menar med sitt uttryck när denne ställer en fråga eller hur de förmedlar sina synpunkter, vilket 192 

stöds av tidigare forskning inom pragmatisk praxis. Att anpassa kommunikationen i 193 

återkoppling från forumadministratör och bekräfta användarnas särskilda uppmaningar och 194 

önskningar kan vara ett sätt att skapa trovärdighet vilket kan öka förtroendet för SVT:s 195 

verksamhet. Utifrån vidare analys och resultat av kommunikationsmönster utgör Ledare den 196 

enda användartypen som vanligen använder sig av verbalt slang i sitt uttryck. Enligt tidigare 197 

forskning är användning av informellt språkbruk en indikation på att användarna inte 198 

uppfattar Hjälpforum som en strukturerad kontext vilket kan motsäga Ledares behov av 199 

ordning (se avsnittet Teori på sidan 17). I denna studie utgjordes verbalt slang av icke- 200 

standardiserade förkortningar av begrepp inom kontexten datorteknik och Internet (se 201 

Resultat). Resultatet visar att användartypen Ledare är vana dator- och internetanvändare och 202 

anpassar sitt språk inom sin kontext. Det kan även vara en indikation på att majoriteten 203 

Ledare utgörs av en yngre målgrupp. 204 

Användartypen Ledare är som mest aktiv mellan kl. 21:00:00 - 23:59:59 där nyheter, Film & 205 

Drama och utgör främsta intressen. Resultatet visar nivån för deras intresse för 206 

streamingteknik och utifrån det höga antalet kommentarer så har de mycket goda 207 

förutsättningar för att skapa ordning i Hjälpforum och bidra med kvalitativ hjälpinformation 208 

till andra användare som rör tekniska problem med SVT:s webbplats och i synnerhet vid 209 

videostreaming på SVT Play. 210 

Kännetecken för Ledare 211 

• Vana dator- och Internetanvändare och aktiva användare SVT:s webbplats och/eller 212 

Hjälpforum. 213 

• Söker hjälpinformation och/eller tar kontakt med andra användare i befintliga 214 

diskussionstrådar. 215 

• Kan hantera tillgänglig hjälpinformation i tidigare diskussionstrådar. 216 
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• Har sociala egenskaper och samverkar med andra användare. 217 

• Har förutsättningar och/eller verkar vara intresserade av att bidra med kunskap om 218 

streamingteknik till andra användare samt skapa ordning i Hjälpforum. 219 

• Är i behov av förbättrad sociabilitet i Hjälpforum för att lättare kunna bidra med 220 

kunskap i befintliga diskussionstrådar samt öka sitt förtroende för SVT:s verksamhet. 221 

6.5. Okänd 222 

Användartypen Okänd utgörs av 2 % av antalet unika användare och kunde kartläggas utifrån 223 

särskilt utmärkande kommunikationsmönster som skiljer sig från övriga användartyper. Den 224 

gemensamma nämnaren för dessa användarinlägg var att ämne/syfte och illokut akt inte 225 

kunde definieras utifrån egen empiri och tidigare forskning. Kommentarlängden för dessa 226 

användarinlägg är extremt låg (se 5.3.1 Tabell användartyper). Denna användartyp är främst 227 

aktiv mellan kl. 10:00:00 och 10:59:59 samt mellan kl. 19:00:00 och 19:59:59 där nyheter och 228 

Samhälle & Fakta utgör främsta intressen. Eftersom användarinläggets syfte och egentliga 229 

betydelse för användaraktivitet inte kunde definieras med stöd av tidigare forskning kan det 230 

vara intressant för SVT att med lämpliga undersökningsmetoder vidare undersöka denna 231 

användartyp för att få mer kunskap om sina användare i Hjälpforum. 232 

Kännetecken för Okänd 233 

• Nya användare av SVT:s webbplats och/eller Hjälpforum. 234 

• Saknar syfte och betydelse för sin aktivitet i Hjälpforum. 235 

• Samverkar vanligen inte med andra användare. 236 

• Är i behov av vidare analys. 237 

 238 

 239 
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6.6. Övriga iakttagelser 240 

Internetforum har olika behov beroende på vilket syfte det vill uppfylla. Utifrån analys av det 241 

formella språket och det kvalitativa informationsutbytet vars syfte är att förmedla kunskap till 242 

sina deltagare, kan man dra slutsatsen att Hjälpforum fyller sitt syfte (Preece 2001, s. 12). 243 

Deltagandet i internetforum styrs vanligen av tydliga mål som definierats av forumets ägare. 244 

Utifrån resultatet av typen för användarinlägg kan man konstatera att de flesta användarna i 245 

Hjälpforum inte efterfrågar hjälpinformation från andra användare utan vänder sig initialt till 246 

Hjälpforumets forumadministratörer. Vid analys av antalet nya inlägg och kommentarer för 247 

att mäta om Hjälpforum har nått sitt mål om färre antal svar från SVT, så kan man dra 248 

slutsatsen om att det höga antalet nya inlägg i Hjälpforum inte har nått SVT:s mål.  249 

Lingvistisk analys av språkbruk och syfte för den initierade kommunikationen hos användare 250 

i Hjälpforum kan ge insikt om användarnas attityder och individuella förutsättningar, vilket 251 

kan utgöra ett vidare forskningsområde för SVT. Resultat kan använda som referensram för 252 

att anpassa och förbättra framtida kommunikation till sina användare (Androutsopoulos 2006, 253 

s. 419; Dahllöf 1999, s. 9-15; Herring 2002, s. 29-31; Preece 2001, s. 12). Analys av illokut 254 

akt enligt tidigare forskning gick betydligt snabbare och enklare att genomföra än vid analys 255 

utifrån egen empiri. Detta kan bero på att jag hade stöd av tydliga instruktioner för hur 256 

användarinläggens skulle tolkas och analyseras korrekt. Därmed kan jag dra en relevant 257 

parallell till svårigheter vid hantering av hjälpinformation och förståelse till varför användare 258 

postar inlägg i Hjälpforum. Det är ytterst viktigt för oss forumadministratörer att förmedla 259 

lätthanterliga och beskrivande instruktioner som anpassats till användarnas enskilda behov.  260 

För att förbättra kommunikationen i Hjälpforum kan SVT få information användarnas behov 261 

genom regelbundna analyser utifrån användarundersökningar och användartester. Enligt 262 

Thelwall så kan den minimala användningen av icke-standardiserade ord så som verbala och 263 

typografiska slang indikera att Hjälpforums användare uppfattar Hjälpforum som en 264 

strukturerad kontext som kräver ett formellt språkbruk. Användning av formellt språkbruk 265 

kan bero på att användaren i sin sociala aktivitet inte känner ett behov av att vilja uttrycka 266 

känslor utan snarare vill beskriva den konkreta problemsituationen och användarupplevelsen. 267 

Eftersom Hjälpforum inte kräver aktivt deltagande och engagemang av sina användare ger det 268 

användaren större valfrihet och mer tid till att formulera sitt uttryck (2009, s. 15). 269 
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Enligt Golder. Wilkinson och Huberman kan tidpunkt för skapande av inlägg i Hjälpforum 270 

identifiera sociala mönster i både den fysiska och virtuella världen samt datoranvändning för 271 

specifika samhällsgrupper (2006, s. 8-9). I denna studie har omständighet för användarinlägg 272 

under en särskild tidpunkt utgjort grunden för analys av användarnas intressen. Resultatet 273 

visar under vilken tid som användarna är aktiva i sociala nätverk och vilka ämnesområden och 274 

programkategorier som de helst diskuterar under denna tidpunkt. I Hjälpforum var 275 

användarna mest aktiva mellan kl. 21:00:00 och 21:59:59, där Kultur & Nöje utgjorde främsta 276 

intresset. 277 

Ytterligare intressanta variabler att inkludera för framtida forskning är att studera användarnas 278 

val av tekniska utrustning, som exempelvis mobil, dator eller surfplatta, och kontaktvägar 279 

under en särskild tidpunkt som användarna främst använder när de postar ett användarinlägg i 280 

Hjälpforum. Resultatet skulle kunna användas för att analysera användarnas fysiska kontext 281 

som användaren befinner sig i när den besöker Hjälpforum och vilka omgivande faktorer som 282 

skulle kunna påverka användarens artefakt- och informationshantering negativt. Resultatet 283 

skulle kunna generera värdefull information till SVT om hur Hjälpforumets funktioner och 284 

informationsinnehåll bör anpassas för att uppnå bästa möjliga användarupplevelse. Genom att 285 

öka Hjälpforumets användbarhet samt anpassa informationsinnehållet för olika kontexter 286 

skulle kunna öka användarnas motivation för informationssökning på egen hand vilket i sin 287 

tur skulle kunna minska antalet frågor och svar mellan användare och forumadministratörer 288 

(Fling 2009, s. 63-64). 289 

6.7. Metodkritik 290 

I en innehållsanalys av användarinlägg som mäter flera kvantitativa variabler i termer så som 291 

språkstil och kommentarlängd, bör man även komplettera med enkätformulär och/eller 292 

intervjuer och deras motiv för beteende för att inte skapa en skev bild av verkligheten (Preece 293 

2001, s. 1, 8). 294 

För genomförande av innehållsanalys är det effektivare att använda automatiska 295 

datahanteringssystem för insamling och bearbetning, då manuell datahantering är mycket 296 

tidskrävande. Då jag inte har någon tidigare erfarenhet av innehållsanalys inom studiens 297 

forskningsområde, utgörs presentation av resultat och analys endast utifrån min subjektiva 298 
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tolkning av tidigare vetenskaplig forskning och teorier. Om jag hade haft tillgång till ett 299 

automatiserat datahanteringssystem hade jag haft möjlighet att samla in data från ett större 300 

antal respondenter och kan resultaten sett annorlunda ut (Thelwall 2009, s. 5). 301 

På grund av manuellt utförande av innehållsanalys kunde jag endast utföra manuella 302 

beräkningar av ovanligt förekommande ord. Analys av vanligt förekommande ord hade varit 303 

intressant för att kunna göra en tillförlitlig analys och jämförelse av språkbruk och social 304 

kontext ur ett holistiskt perspektiv av Hjälpforum (Thelwall 2009, s. 7). 305 

Vid analys av användarnas aktivitet utifrån antalet postningar i Hjälpforum så hade jag endast 306 

möjlighet att beräkna dessa utifrån användarnas registrering av E-postadresser. Användarna 307 

kan välja att inte godkänna att personlig data visas och därmed registreras inte 308 

användarinlägget som ett nytt inlägg eller kommentar. Totalt antal nya inlägg och 309 

kommentarer per användare kan därför visa ett skevt resultat. Samma användare kan ange 310 

olika E-postadresser vilket även kan bidra till ett skevt resultat. 311 

Genom att jämföra med Norricks definitioner av interjektioner i min innehållsanalys för att 312 

kunna hitta personliga egenskaper hos olika användare i Hjälpforum kan resultatet skapa 313 

skevhet då Norrick studerade transkriptioner av verbala interjektioner i fysisk miljö och inte i 314 

den virtuella (2009, s. 1).  315 

  316 
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7. SLUTSATS 317 

Syftet med denna studie var att var att kartlägga användartyper och dess beteende- och 318 

kommunikationsmönster i Hjälpforum vilket kan vara relevant för framtida 319 

kommunikationshantering i Hjälpforum och utveckling av SVT:s webbplats. 320 

I denna studie kunde fem användartyper kartläggas utifrån en kritisk källanalys av beteende- 321 

och kommunikationsmönster i Hjälpforum med stöd av egen empiri och tidigare forskning. 322 

Nybörjare utgör främsta användartypen i Hjälpforum och SVT bör därför tillgodose deras 323 

behov för att eventuellt minska antalet nya användarinlägg. Denna studie kunde med hjälp av 324 

lämpliga databearbetningsverktyg kartlägga, en för tillfället, okänd användartyp i Hjälpforum 325 

utifrån ovanliga mönster i beteende och kommunikation vilket kan vara intressant för vidare 326 

analys.  327 

För att minska antalet användarinlägg rekommenderar denna studie SVT att förbättra och 328 

utveckla: 329 

• Hjälpinformation som hanterar tekniska problem som användare vanligen råkar ut för 330 

under sin användarupplevelse på SVT:s webbplats 331 

• Direkt presentation av Hjälpforumets fördelar innan användarna får möjlighet att ställa 332 

sin fråga. 333 

• Presentation av teknik- och programinformation inom samtliga programkategorier där 334 

programkategorin Film & Drama bör prioriteras.  335 

• Tillgänglig hjälpinformation med hjälp av olika verktyg och behovsanpassade 336 

funktioner i befintliga diskussionstrådar för att göra informationen mer kvalitativ och 337 

lätthanterlig för nya användare. 338 

• Sociabilitet i Hjälpforum och öka den sociala interaktionen för att gynna förmedling 339 

av kunskap mellan användare. 340 

Analys av användarinlägg med stöd av tidigare forskning är ett nödvändigt och effektivt 341 

verktyg för SVT att få information om användarnas kommunikationsmönster för att kunna 342 
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tillgodose intressen och anpassa hjälpinformation för både enskilda och större 343 

användargrupper efter behov. SVT kan inhämta kunskap om sina användares intressen under 344 

en särskild tidpunkt för att få information om vilka områden på SVT:s webbplats som behöver 345 

prioriteras vid framtida utveckling. Denna studie ger även förslag på hur SVT med hjälp av 346 

pragmatiska markeringar i användarinlägg kan få användbar information om hur 347 

forumadministratörer kan bemöta användare utifrån deras behov och förväntningar för att öka 348 

förtroendet för SVT verksamhet. 349 

Resultat och analys av denna studie kan användas för framtida etnografiska och kvantitativa 350 

studier om aktiva användartyper och huruvida deras beteende- och kommunikationsmönster i 351 

Hjälpforum påverkas av deras fysiska kontext och personliga egenskaper (Nonnecke & 352 

Preece 2000, s. 8). 353 

  354 
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BILAGA 1 404 

Tabellresultat 405 

Resultatredovisning av användarinlägg i 
Hjälpforum 
  Variabler Totalt antal 
Inlägg 147 
Totalt antal unika användare 120 
Ord 6230 

  
Typ 

 Antal nya inlägg 91 
Antal kommentarer 27 
Antal svar 29 

  
Tidpunkt 

 2012-11-13 kl 19 - 24 22 
2012-11-14 kl 19 - 24 24 
2012-11-15 kl 19 - 24 26 
2012-11-20 kl 10 - 15 27 
2012-11-21 kl 10 - 15 18 
2012-11-22 kl 10 - 15 30 

  Ämne/syfte 
 Fråga 73 

Återkoppling 12 
Felrapportering 40 
Förslag 3 
Synpunkt 8 
Övrigt 2 
Multisyfte 9 

  Illokut akt 
 Påstående 47 

Fråga 62 
Uppmaning 7 
Löfte 4 
Önskningsuttryck 20 
Varning 1 
Hot 0 
- (ej definerbar) 6 

  Användaraktivitet 
 Låg 85 
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Medel 15 
Hög 20 

  Omständighet  
 Program 21 

Barn (program) 4 
Dokumentär (program) 4 
Film & Drama (program) 34 
Kultur & Nöje (program) 13 
Nyheter (Program) 21 
Samhälle & Fakta (program) 20 
Sport (program) 4 
Öppet arkiv (program) 2 
Teknik 1 
Funktioner (teknik) 6 
Streaming (teknik) 11 
Barn (Kontakt) 3 
Övrigt 3 

  
Interjektioner 84 
Positiva interjektioner 76 
Negativa interjektioner 8 

  
Verbalt slang 32 
Standardförkortningar 54 

  
Typografiskt slang  41 
Delvist kapitaliserade ord 6 
Helt kapitaliserade ord 6 
Typografiska markeringar 21 
Icke-standardförkortningar 4 
Emoticoner 4 

  Användartyper 5 
Nybörjare 83 
Stammis 15 
Erfaren 15 
Ledare 5 
Okänd 2 

 406 
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