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Sammanfattning   
Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet 

att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder 

metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept 

utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. Ett designkoncept innehåller tre 

delar: ett namn, ett syfte och huvudprinciper. CDID innehåller sju steg som arbetet är utformat 

efter: 

1. Concept Generation – Summeras i en tabell som jämför diskussioner i forum (med flera 

antagande) och diskussioner med hjälp av metoden Philosophy for Children (P4C), samt 

annan teori. 

2. Concept Exploration – Åtta olika designaspekter identifieras utifrån jämförelsetabellen.  

3. Internal Concept Critique – Designaspekterna jämförs med två snarlika 

diskussionsformat. 

4. Design of Artifacts – Designkoncept version 1 skapas. 

5. External Design Critique – Intervjuer utförs för att undersöka intervjupersonerna generella 

erfarenheter av online diskussioner, testar antagandena från jämförelsetabellen och ge direkt 

feedback på första versionen av designkonceptet. 

6. Concept Revisited – Ändringar görs baserat på intervjumaterial och direkt feedback. 

7. Concept Contextualization – Designkonceptet kopplas tillbaka till litteraturen. 

Studien resulterar i ett designkoncept kallat CoFramer och stödjer dessa huvudprinciper som ställs i 

kontrast till material som identifierats genom intervjuerna: 

Tabell 1: CoFramers huvudprinciper och faktorer från intervjuer om diskussioner på forum. 

CoFramers huvudprinciper Från intervjuer om diskussioner på forum 

Strukturerad början och slut Diskussion utan tydligt slut  

Begränsat antal deltagare Stor mängd deltagare 

Minimum antal deltagare  Många inaktiva åskådare 

Explicita deltagare Lite information om deltagare 

Gemensamma förutsättningar Otydlighet kring deltagares förutsättningar 

Begränsad informationstäthet per inlägg Långa inlägg och/eller snabba inlägg 

Den röda tråden och parallella trådar Oftast parallella trådar 

Aktiv samtalsledare Outredda missförstånd 
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Studien indikerar på att CoFramer bör resultera i mer strukturerade diskussioner och som utsätter 

användaren för en lägre mängd information overload och mindre grounding cost jämfört med vad 

som vanligtvis uppstår i publika diskussioner online.  

Nyckelord: Computer-Mediated Communication (CMC), Computer-Supported Cooperative Work 

(CSCW), Face to Face (F2F), Communities of Practice (CoP), Lurkers, Linguistic Softeners, 

Distansutbildning, Social Presence, Community of Inquiry (CoI), Social-Technical Gap, Philosophy 

for Children (P4C), Information Overload (IO), Computer-Supported Argument Visualization 

(CSAV), Media Richness Theory (MRT), Grounding Cost, Grounding Criterion, Grounding, 

Common Ground, Samtalsledare (SL), Logiska Felslut, Fallacies, Online Communities, Ex Post, Ex 

Ante, IBIS (Issue-Based Information System), Information Cocoons, Flame War, Designkoncept, 

Designaspekter. 
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Abstract 
The focus of this essay is to develop a design concept for online public discussions with deep 

discussions and low information overload. The method used is Concept Driven Interaction Design 

(CDID) which involves constructing a design concept by applying a variety of theories in tangible 

interaction design. A design concept has three basic parts: a name, high-level goals and outlines 

generic principles. CDID includes seven steps which is used in this work:  

1. Concept Generation – Formatted into a table that compare forum discussion (with several 

hypothesis) compared to discussions with the method Philosophy for Children (P4C) and 

other theories. 

2. Concept Exploration – Eight distinct design aspects are identified from the comparison 

table. 

3. Internal Concept Critique – The design aspects are compared to three similar discussion 

formats. 

4. Design of Artifacts – Design concept version 1 is created. 

5. External Design Critique – Interviews are conducted to explore their general experience of 

online discussions, investigate the hypothesis from the comparison table and to seek direct 

feedback on the first draft of the design concept.  

6. Concept Revisited – Changes are made to the design concept based on the interview 

material and the direct feedback. 

7. Concept Contextualization – The design concept is related to the original literature. 

The result of the study is a design concept named CoFramer. CoFramer’s generic principles are 

summarized and contrasted against factors identified from the interview material in this table: 

Tabell 2: CoFramer’s generic principles and interviews about online discussions.  

CoFramer’s generic principles From interview material on forum discussion 

Organized start and ending Discussions without clear ending 

Limited number of participants Large number of participants 

Minimum number of participants Large number of inactive spectators  

Explicit participants Low information about participants  

Common conditions Vagueness in participants conditions 

Limited information density per post Long posts and/or fast posts 

The red thread and parallel threads Often parallel threads 

Active facilitator Unresolved misunderstandings 
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The study indicates that CoFramer would create more structured discussions with a lower amount of 

information overload and less grounding cost compared what normally arise in public online 

discussions.  

 

Keywords: Computer-Mediated Communication (CMC), Computer-Supported Cooperative Work 

(CSCW), Face to Face (F2F), Communities of Practice (CoP), Lurkers, Linguistic Softeners, 

Distance Education, Social Presence, Community of Inquiry (CoI), Social-Technical Gap, 

Philosophy for Children (P4C), Information Overload (IO), Computer-Supported Argument 

Visualization (CSAV), Media Richness Theory (MRT), Grounding Cost, Grounding Criterion, 

Grounding, Common Ground, Facilitator, Fallacies, Online Communities, Ex Post, Ex Ante, IBIS 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Jag har alltid gillat att diskutera, men det har oftast varit svårt att hitta personer som är intresserade 

av att diskutera samma ämnen. Jag har varit intresserad av samtal på forum, men just diskussioner 

på forum, eller liknande plattform, är någonting som alltid tycks falla isär. Jag antog att det kanske 

inte var någonting för mig. När jag började på universitet så började jag gå på träffar med en 

förening som anordnade uppstyrda filosofiska diskussioner. Jag blev förvånad över hur vi vecka 

efter vecka kunde få givande diskussioner med flera olika personer som många gånger var där för 

första gången. Jag fick också höra hur de andra deltagarna hade svårt för att diskutera på forum eller 

liknande sidor. Varför? Hur kommer det sig att de personer som kan ha långa och givande 

diskussioner face to face, inte får diskussioner att fungera online? Skulle det fungera att ge 

strukturer i online diskussionerna en liknande struktur som de diskussionerna i föreningen och 

skulle diskussionerna fungera tillräckligt bra? 

När jag sedan började läsa filosofikurser på universitet så fick jag veta att diskussionsmetoden som 

användes inom föreningen var en metod med bakomliggande forskning: Philosophy for Children 

(P4C). P4C används främst inom skolan för att eleverna ska kunna bilda ett så kallat Community of 

Inquiry (CoI). CoI är kortfattad att deltagarna tillsammans utforskar en komplex fråga utan givet 

svar, på ett öppet tillvägagångssätt, utan att deltagarna går in i samtalet med en på förhand fast 

övertygelse och endast försöker övertala de andra deltagarna i samtalet. Enligt forskningsmaterialet 

som Trickey och Topping (2004) bearbetat så har P4C gett lyckade resultat på de sätt som är 

intressant för skolan. Forskningen visar att studenterna reflekterar mer, har förbättrat kritiskt och 

kreativt tänkande samt tänkande på ett formellt sätt genom P4C (Trickey & Topping, 2004, s. 372). 

Det som främst är av intresse för uppsatsen är att P4C är en metod med syftet att hålla djupa 

diskussioner, med deltagare som saknar tidigare erfarenheter. Metoden används främst med 

grundskoleelever, så att de ska ha med sig kompetensen till framtiden, men det finns inget som 

pekar på att formatet inte är användbart i andra situationer. Om P4C lyckas få elever utan tidigare 

erfarenheter att hålla intressanta samtal, är det då möjligt att använda P4C med främlingar för att 

hålla givande samtal på nätet? 

Vad säger forskningen om diskussioner på forum? Endast 1% av användarna utgör en majoritet av 

aktiviteten på forum (Nielsen, 2006). När en ny medlem skriver sitt första inlägg så är det troligen 

också den sista gången de skriver (Joyce & Kraut, 2006). Nackdelar med Online Communites är 

bland annat låg kvalité på meddelandena, få svar och lång svarstid, vilket påverkar motivering för 

användarna att delta i samtalen (Sun et al, 2014, s. 114). Missförstånd och frustration är något som 

ofta uppstår och ogrundade utbrott uppstår, så kallad flaming, när deltagare skriver en serie av arga 

eskalerade kommentarer (Hiltz et al, 1986, Spear and Lea 1992, Sproull and Keislor, 1986 genom 

Preece, 2000). I en studie uppgav 50% av användarna att de inte skrev inlägg för att antingen hade 

för många eller för få meddelande att hantera (Nonnecke & Preece, 2001). Det finns även en risk att 

endast de mest teknikvana använder diskussions plattformen (Rose och Sæbø, 2010). 

När jag har pratat om problemet med diskussioner på forum så är det många som brukar lägga 

ansvaret av den dåliga kvalitén i diskussionerna på användarna. Det är ett enkelt svar att lägga allt 

ansvar på användarna, kanske ett för enkelt svar. Ross (1977, genom Cheng et al. 2017) myntade 

begreppet det fundamentala attributmisstaget vilket syftar på hur många människor tenderar att 

beskriva personers beteenden utifrån interna egenskaper istället för externa faktorer. Ett exempel på 

det synsättet är att anledningen till att en person säger något otrevligt är för att de är allmänt 

otrevliga människor, istället för att de haft en dålig dag vilket legat till grund till det negativa 

uttalandet. Uppsatsen bygger på förutsättningen att en förändring i miljön kan förbättra det 



2 

 

allmänna beteendet i samtalet. Ifall användarna vore perfekta så skulle samtalet mest troligen också 

vara perfekt och inga problem skulle uppstå. Däremot så ses användarna inte som perfekta men 

olika typer av diskussionsformat kan förbättra förutsättningarna för att en så bra diskussion som 

möjligt kan uppstå. 

1.2. Syfte 
Syfte: Att skapa ett designkoncept som är designat för att: 

(1) vara praktiskt applicerbart på publika diskussionsforum, 

(2) gå att använda med oerfarna deltagare och 

(3) ge mer givande diskussioner än vad som spontant uppstår. 

1.3. Avgränsning     
Målet med arbetet är att skapa ett designkoncept. Ylirisku (2013) förklarar designkoncept utifrån ett 

minimum av tre delar: ett namn, ett syfte och huvudprinciper. Målet med arbetet är inte att 

programmera ett forum, det är inte heller att skapa en visuell design mock-up. Målet är istället att 

hitta de centrala faktorerna för att i framtiden ha möjlighet att implementera designkonceptet. 

Planen var först att jämföra olika teknikplattform för att se vilka strukturer som gynnar olika typer 

av diskussioner. Avgränsningen har gjorts till att enbart fokusera på plattformen forum. 

Avgränsningen har även gjorts till att omfatta publika forum. Publika forum ställer andra 

designkrav än slutna forum som till exempel används inom utbildning där externa krav kan ställas 

på deltagarna, se Lai (2012) i Tidigare forskning 2.4 för ett exempel. 

Ett forum kan fokusera på att svara på konkreta frågor, i så fall har det forumet inget behov av extra 

funktion som bättre stödjer diskussioner. Designkonceptet berör forum som fokuserar på 

diskussioner och forum som berör frågor utan tydliga svar. Det finns skillnader hur olika 

samtalsämnen påverkar diskussioner på forum. Däremot så antas diskussioner på en grundläggande 

nivå anta en liknande struktur oberoende vilka ämnen som diskuteras eller på vilket forum det sker. 

Näthat och troll skapar mycket frustration i diskussioner på nätet. Williams (2012) sammanfattar 

troll som:” It's baiting. Other people think you're being genuine, and actually all you're doing is 

trying to get a reaction out of them.” Pohjanen, Berg et al. (2014) framhåller näthat bland annat 

som: “kränkningar, elaka kommentarer, trakasserier och hot som sker i och genom digitala kanaler.” 

(Pohjanen, Berg et al., 2014, s.8) Arbetet fokuserar inte på näthat eller troll, de är inte en del av 

diskussionen utan ses som ett symtom på bakomliggande problem som studien försöker beröra. 

Bland annat problem som svårt att strukturera inlägg och svårt att hantera missförstånd. Näthat är 

inte giltiga argument och hör inte till diskussionen. Inlägg som troll gör är antingen genuina 

argument och behandlas som alla andra argument, eller mindre relevanta för diskussionen, och 

sorteras bort därefter. 

1.4. Disposition 
Nedan presenteras en översiktlig beskrivning av arbetets rubriker: 

1. Introduktion 

Avsnittet innehåller bakgrunden, syftet, avgränsningen och dispositionen.  

2. Tidigare forskning 

Avsnittet innehåller: 
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1. Tidig Computer-Supported Cooperative Work och Computer-Mediated 

Communication, beskriver kortfattat forskning inom CMC och CSCW innan internet blev 

utbrett. 

2. Termer: Communities of Practice, Asynchronous och Forum, beskriver några av de 

grundläggande termerna för uppsatsen. 

3. Utmaningar med forum, presenterar forskning som gjorts på forum inom olika kontext och 

vilken typ av utmaningar de stött på. 

4. Strukturer på online diskussioner, beskriver tre olika format för att hantera diskussioner 

online, kort om politiska beslutsystem och techno-social gap. 

3. Teori 

Teoriavsnittet beskriver: 

• Philosophy for Children (P4C) presenteras först i jämförelse med andra samtalsformer, 

sedan genom en beskrivning av hur metoden används praktiskt. 

• Information Overload (IO) beskriver när användare får mer information än vad de kan 

hantera och hur informationen kan göras mindre krävande för användaren.     

• Computer-Supported Argument Visualization (CSAV) är en metod som används för att 

tydligt presentera material digitalt i en argumentationsstruktur.     

• Media Richness Theory (MRT) beskriver mängden nyanser olika medier tillgängliggör. 

• Grounding Cost vilket visar olika krav som medier ställer på samtalen för att uppnå 

gemensam förståelse i kommunikationen.  

• Teorin för metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa 

ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. 

4. Metod 

Metoden som används kallas Concept Driven Interaction Design (CDID) och går ut på att använda 

befintliga teorier från olika ämnen och redan existerande koncept för att skapa nya koncept som 

utgår ifrån materialet. Arbetet använder sig av Philosophy for Children (P4C) som den centrala 

teorin och kompletteras genom information overload, CSAV, CoI i distansutbildning. Det teoretiska 

material används för att identifiera olika centrala designaspekter vilket ligger till grund för 

designkoncept version 1. Sedan utfördes intervjuer med tidigare användare av diskussioner på 

forum för att nyansera antaganden och ge spontanfeedback på designkoncept version 1. En 

reviderad version av designkonceptet tas fram baserat på intervjumaterialet.  

5. Resultat / analys 

I resultatet presenteras materialet från vardera av delarna som nämns i metoden. Först presenteras 

det material och analyseras vilket ligger till grund för designkoncept 1 vilket gjordes innan 

intervjuerna med diskussionsdeltagare. Sedan presenteras resultatet från intervjuerna, analys av 

materialet samt konstruktionen av designkoncept version 2 och Concept Contextualization. 

6. Diskussion 

Ämnen som tas upp i diskussionen rör: missförstånd, technofiles, lurkers, tillit till samtalsledare 

online, utmaningar att hitta teori, tillvägagångssätt och materialet diskuteras, samt en lista med 

förslag till vidare forskning. 
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7. Slutsats 

En tabell summerar relationen mellan designaspekter och centrala faktorer från intervjumaterialet. 

2. Tidigare Forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom online diskussioner och närliggande fält uppdelat i 

följande rubriker: 

1. Tidig Computer-Supported Cooperative Work och Computer-Mediated 

Communication, beskriver kortfattat forskning inom CMC och CSCW innan internet blivit 

utbrett. 

2. Termer: Communities of Practice, Asynchronous och Forum, beskriver några av 

de grundläggande termerna för uppsatsen. 

3. Utmaningar med Forum, presenterar forskning som gjorts på forum inom olika kontext 

och vilken typ av utmaningar de stött på. 

4. Strukturer på online diskussioner, beskriver tre olika format för att hantera diskussioner 

online, kort om politiska beslutsystem och techno-social gap. 

2.1. Introduktion till Computer-Supported Cooperative Work          
Preece (2000) fastställer hur studier kopplat till digital kommunikation kommer från flera olika 

område: sociologi, antropologi, psykologi, human-computer interaction (HCI), kommunikations 

studier, computer-mediated communication (CMC), computer-supported cooperative work (CSCW) 

och datavetenskap.  

Preece (2000) fastställer även hur tidig forskning inom CSCW utforskade olika mediers påverkan 

på grupper som arbetar på distans. Mycket av den tidiga forskningen gjordes i kontrollerade 

experiment (Olson & Olson, 1997 genom Preece, 2000), och utgick från face to face (F2F) som 

jämförelse. CMC-forskning inom företag visade indikatorer på att konsensusskapande genom 

kommunikation i text var mindre effektivt jämfört med möten F2F (e.g.g, Kisler, Sproull & 

McGuire 1989, Sproull & Kiesler, 1991 genom Preece, 2000). Liknande slutsatser drogs från 

tidigare studier inom utbildningsområdet (e.g. Hiltz, 1985) som pekar på att socioemotionell 

kommunikation genom digital text fungerade dåligt. Två teorier skapades tidigt inom CSCW-

forskning: media richness theory (MRT) (Draft & Lengel, 1986) och social presence theory (Short, 

Williams & Christe, 1976), dessa beskrivs mer i teoriavsnittet.    

Olson och Olson (2008) ger exempel på studier inom CMC, främst kommunikation i realtid såsom 

videokonferenser, voice over IP och instant messaging, som jämför CMC med F2F. Flera studier 

pekar generellt mot att CMC är svårare och kräver mer förberedelser än F2F. (Hollingshead et al., 

1993; McLeod, 1992; Olson, Olson & Meader, 1995; Siegel, Dubrovsky, Kiesler, & McGuire, 

1986; Staus, 1996, 1997; Staus & McGrath, 1994 genom Olson & Olson, 2008). Olson och Olson 

(2008) drar slutsatsen att: “A variety of things that come free in FTF are either difficult to support 

or outright missing in CMC (Kiesler & Cummings, 2002).” (Olson & Olson, 2008, s.44) Aspekter 

som Olson och Olson (2008) tar upp är: 

• Backchannel Communication – Vilket är signaler som lyssnaren kan ge parallellt med att 

talaren skickar meddelandet, vilket är viktigt för att anpassa konversationen och är svagt 

eller saknas i CMC.  

• Paralinguistic Cues – Som används för att mjuka upp kommunikation, vilket oftast saknas i 

CMC. 
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• Informational Focus – Deltagarna inom CMC tenderar att fokusera på information vilket 

minskar socialisering och småprat vilket övertiden kan leda till begränsad social integration 

och minska effektiviteten i organisationer (Nohria & Eccles, 1992, genom Olson & Olson, 

2008). 

Preece (2000) betonar hur slutsatserna från forskningen kring media richness theory (MRT) leder 

till den praktiska användningen: “therefore knowing which tasks require high bandwidth and which 

could be done using low bandwidth became important.” (Preece, 2000, s.162) 

2.2. Termer: Communities of Practice, asynkront och forum 
Wegner, McDermott och Snyder (2002) definierar konceptet Communities of Practice (CoP): 

“Communities of practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion 

about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an 

ongoing basis.” (Wegner et al. 2002). Wegner et al. (2002) lyfter fram hur distributed CoP är ett 

CoP som inte har F2F möten som primära metod för att koppla ihop medlemmarna i gruppen. 

(Wegner et al. 2002, s.4 genom Ramage (2010)) 

Wallace (1999) lyfter fram begreppet asynkront, vilket betyder att diskussionen inte sker i realtid. 

Deltagarna har möjlighet att läsa de tidigare meddelanden och svara en annan tid när de har 

möjlighet (Wallace, 1999, s.5 genom Donelan, 2010). Exempel på digitala asynkrona 

kommunikationskanaler är email, forum, bloggar och wikis. 

Wallace (1999) summerar forum som en plats där grupper kommunicerar i olika parallella 

diskussionsområden kallad trådar. Trådarna kan bestå av frågor, svar, utmaningar eller andra typer 

av kommentarer. Eftersom forum är asynkrona så möjliggör det en flexibilitet när deltagarna deltar i 

diskussionen. Det kan göra att aktiviteten är ojämn, vissa diskussioner kan bli väldigt långa 

beroende på hur ofta deltagarna besöker forumet medans andra meddelanden lämnas utan svar 

(Wallace, 1999, s.5 genom Donelan, 2010). 

2.3. Utmaningar med forum 
Kear (2010) har studerat användningen av diskussionsforum inom distansutbildning och har 

summerat materialet i fyra problemområden: time lag, information chaos, lack of social presence 

och walking out of the digital room.  

Time lag beskrivs av en student liknande jet-lag; studenten upplevde att svaren kom från en annan 

tidszon. Tidsförskjutningen kan upplevas som frustrerande och störa flödet i diskussionen (Wegerif, 

1998 genom Kear, 2010). Kear (2010) lyfter fram hur diskussion kan vara svårt, att många 

alternativ tas upp utan att deltagarna kommer fram till någon konsensus. Kear (2010) ger ett förslag 

på att ordna synkrona möten: F2F, över voice eller instant messaging för att vid något tillfälle 

effektivare gå igenom det material som tagits upp digitalt.  

Kear (2010) förklarar information chaos som: “In a busy discussion forum there will be many 

messages to keep track of, and if the group member is away for a few days they might have a lot of 

catch up to do.” (Kear, 2010, s.31) Kear (2010) tar även upp hur parallella diskussioner i samma 

diskussionstråd kan skapa otydligheter vilka inlägg som svarar på vad och gör att diskussionerna 

kan bli svåra att överblicka. Möjlighet att strukturera upp forumet är att använda tydliga trådar och 

olika typer av svarssystem (Hiltz & Turoff, 2002 genom Kear, 2010). 

Kear (2010) framhåller lack of social presence: “A significa difficulty with online communication 

is that participants don't always get a very good sense of the other people in the group. When you 

read someone’s message, you can't see their expression or gesture, and you can't hear the tone of 

their voice.” (Kear, 2010, s.32) Begreppet social presence beskriver till vilken grad deltagarna 
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uppfattar varandra som människor (Short, Williams & Christie, 1976). Det varierar mellan olika 

medier hur mycket metainformation eller hur ‘rika’ de är kopplat till media richness theory (MRT) 

(Draft & Lengel, 1986) och hur lätt social presence uppfattas. Kear (2010) framhåller hur forum till 

exempel kan använda profilbilder eller emojis för att förmedla olika toner i meddelanden. 

Kear (2010) summerar walking out of the virtual room, att det inträffade att gruppmedlemmar 

försvann, eller inte var aktiva till att börja med. Det hade en negativ effekt på gruppen och 

upplevdes ofta som frustrerande. I arbeten som inte sköts på distans så kan deltagarna försöka hitta 

personen som inte är närvarande, eller stoppa hen i korridoren, men det är svårare att göra i online 

kontext. 

Nielsen (2006) förklarar hur en majoritet av forumanvändarna är så kallade ”lurkers” som endast 

läser och inte deltar aktivt i samtalet. Av de som skriver på online forum är det endast en liten 

minoritet som representerar en majoritet av aktiviteten på plattformen. Nielsen (2006) nämner den 

så kallade 90-9-1 regeln som säger att 90 % endast läser, 9 % deltar sporadiskt och endast 1 % 

deltar aktivt. Joyce & Kraut (2006) poängterar att när väl nya medlemmar skriver inlägg för första 

gången så är det också troligen den sista gången de skriver. Shoham et al. (2013) visar att mycket av 

det material som deltagare publicerar inte är socialt eller interagerar med de andra deltagarna. På så 

sätt kan en användare vara mycket aktiv, men på ett asocialt sätt (Nielsen, 2006, och Joyce & Kraut, 

2006, genom Amichai-Hamburger, 2014, s.268, Shoham et al., 2013, genom Sanna Malinen, 2015, 

s.232). 

Sun et al. (2014) poängterar att flera nackdelar med online communites är bland annat låg kvalité på 

meddelandena, få svar och lång svarstid, vilket Sun et al. (2014) poängterar påverkar motivering för 

användarna att delta i samtalen (Sun et al, 2014, s. 114). Nonnecke och Preece (2001) poängterar i 

sina studier att mer än hälften av respondenterna inte skrev på forum för att de hade antingen för 

många eller för få meddelande att hantera. För många meddelanden är krävande att hantera, medan 

för lite interaktivitet inte lockar till aktivitet (Nonnecke & Preece, 2001 genom Sun et al., 2014, s. 

114). Preece (2000) lyfter fram hur det i miljöer som har låg bandbredd av information ofta uppstår 

missförstånd och frustration. “Furthermore, relationship development is inhibited, which is 

sometimes indicated by angry comments, in extreme cases, people launch unwarranted attacks, 

known as flaming on others they may not know and have never met.” (Hiltz et al, 1986, Spear & 

Lea 1992, Sproull & Keislor, 1986 genom Preece, 2000, s.164). Preece (2000) beskriver även hur 

vissa deltagare på forum använder mjukare ord för att undvika missförstånd, så kallade linguistic 

softeners. Ett exempel på en linguistic softeners är IMHO, ”In my humble opinion”. Linguistic 

softeners används av de mer erfarna deltagarna för att göra fraserna mjukare och går ett extra steg 

för att undvika aggressivitet och konflikter online (Wallace, 1999, genom Preece, 2000). 

2.4. Strukturer på online diskussioner 
Det finns flera olika tolkningar av hur diskussioner kan utformas för distansutbildning. Lai (2012) 

gör en implementering av Community of Inquiry (CoI) som moment i distanskurser. Metoden går ut 

på att studenterna blir ombedda att läsa en filosofisk text uppdelade i grupper av fyra till fem för att 

diskutera i två veckor på ett forum. Efter tiden stängs samtalstråden, inga fler inlägg kan göras, 

deltagarna har möjlighet att fortsätta läsa diskussionen efter att den stängts, för referering. Efter att 

diskussionen stängts skriver student en egen text baserat på materialet från diskussionen. (Lai, 2012, 

s. 937). 

Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) förklarar konceptet Digital Cirkel, vilket liknar hur en 

facilitator tilldelar ordet i stora grupper F2F. I asynkrona diskussioner så kan det vara svårt att 

bestämma ordningen för vem som talar. Konceptet Digital Cirkel går ut på att diskussionen blir 

uppdelad i olika steg i en förutbestämd tidsperiod, exempelvis fem dagar, som utgör en rond av 

samtalet. Sekvensen för den digitala cirkeln går till som följande: 
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1. Facilitatorn postar det första meddelandet av diskussionen 

2. Alla deltagare postar inlägg utifrån deras perspektiv, varje dag ifall de har möjlighet. 

3. I slutet av perioden så summerar facilitatorn diskussionen och lägger fram ett förslag. 

4. Alla deltagare svara summeringen och förslaget, ifall det är nödvändigt så kan röstning 

användas. 

Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) konstaterar hur fördelarna med en Digital Cirkel är att 

formatet uppmuntrar deltagarna att bidra medans cirkeln är öppen, och att facilitatorn kan se vilka 

som bidrar till diskussionen. Metoden kräver att någon ansvarar för att lägga upp det första inlägget 

och för att summera diskussionen efteråt, sedan så har alla som deltar ett ansvar att delta i 

diskussionen på ett meningsfullt sätt.   

Garrisson, Anderson och Archer (2000) poängterar hur kommunikation över nätet genom det 

skrivna ordet skapar begränsningar för social kontakt, så kallad social presence. Syftet med social 

presence är att se deltagarnas fulla personlighet, socialt och känslomässigt, som verkliga människor, 

genom mediets kommunikationslager. Garrisson et al. (2000) framhåller att det är en skillnad på en 

aktiv community of inquiry (CoI) grupp och att ladda ned information. Garrisson et al. (2000) lyfter 

fram det som att:” in a true community of inquiry, the tone of the messages is questioning but 

engaging, expressive but responsive, skeptical but respectful, and challenging but supportive.” 

(Garrisson et al., 2000, s. 96). I en sådan grupp stärks social presence. Garrisson et al. (2000) 

skriver att Shamp (1991) har upptäckt att en känsla av socialisolering i distanskurser kan reduceras 

ifall användare kan utbyta personlig information (Garrisson et al., 2000). 

Rose och Sæbø (2010) beskriver användning av forum för övervägande inför politiska beslut, kallat 

deliberation system. Rose och Sæbø (2010) indikerar hur en baskompetens krävs för att kunna 

kommunicera genom tekniken (Olsson et al., 2003 genom Rose och Sæbø (2010)) och bearbeta en 

stor mängd information online (Stanley & Weare, 2004 genom Rose och Sæbø (2010)). Eftersom 

vana att kommunicera digitalt inte är jämnt fördelat över befolkningen så lyfter de risk att initiativ 

att starta diskussioner genom deliberation systems attraherar technophiles, vilket riskerar att göra 

“the information rich richer” (Stanley & Weare, 2004). 

Ackerman (2000) förklarar konceptet social-technical gap vilket syftar till klyftan mellan vad 

vetenskap indikerar krävs socialt av tekniken och vad tekniken kan stödja socialt rent konkret. Det 

innebär kortfattat att sociala aktiviteter är flexibelt, nyanserad och kontextuellt vilket systemen 

behöver stödja. I en mer detaljerad lista omfattar detta:  

• Flytande och nyanserade – Social aktiviter är flytande och nyanserat, vilket gör det svårt 

att skapa system som inte blir för statiska. Exempel hämtas från Goffman (1961, 1971) som 

beskriver hur många personer är väldigt nog med till vem de delar informationen, av vilken 

typ, samt hur detaljerad informationen är. I IT-system så saknas oftast delad historik och 

mening, speciellt ifall systemet delas av olika grupper inom en organisation. Det kan skapa 

problem eftersom system ofta utgår ifrån en “shared understanding of information” 

(Ackerman, 2000, s.68 genom Donelan et al. 2010).  

• Undantag är vanliga – Undantag är vanliga i arbetsflöden, det har hittats att kontorsarbeten 

oftast går ut på att hantera olika undantagssituationer (Suchman & Wynn, 1984).  

• Närvarande deltagare – Deltagarna föredrar att veta vilka andra deltagare som är 

närvarande i delade utrymmen (Erickson et al., 1999). Forskning har gjorts för att utforska 

avvägningen mellan medvetenheten om andra deltagare och fördel med avskildheten 

(Hudson & Smith, 1996). 
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• Dela information för lärande – Forskning har visat att delad information om handlingar 

snabbar upp effektivitet och lärande (Hutchins, 1995). En avvägning måste göras mellan att 

tillgängliggöra information och att deltagarna inte vill öppna upp arbeten för kritik vilket 

kan resultera i mer formellt arbete och minskad delning. 

• Aktiva normer – Normer för användning av CSCW system står under aktiv förhandling 

(Strauss, 1991). Dess normer föreslås förhandlas i ett sekundärt system för att göra systemet 

mer flexibelt.  

• Kritisk massa av användare – En viss mängd användare behövs för att CSCW ska fungera 

(Markus, 1990) och ifall antalet faller under den nivån så slutar systemet att vara 

användbart.  

• Användare anpassar systemet – Användare kan börja använda ett system på helt andra sätt 

än vad designern planerade när de gjorde systemet (Orlikowski, 1992a; O’Day, 1996). 

Systemen bör därför lämna möjlighet till anpassning för användarna. 
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3. Teori 
Nedan presenteras sju teorier. Först Philosophy for Children, vilket är den centrala teorin som 

arbetet grundar sig på. Det andra materialet presenteras som en komplettering till P4C för att 

möjliggöra en digital implementering av diskussionsformatet. 

• Philosophy for Children (P4C) presenteras först i jämförelse med andra samtalsformer, 

sedan genom en beskrivning av hur metoden används praktiskt. 

• Information Overload (IO) beskriver när användare får mer information än vad de kan 

hantera och hur informationen kan göras mindre krävande för användaren.     

• Computer-Supported Argument Visualization (CSAV) är en metod som används för att 

tydligt presentera material digitalt i en argumentationsstruktur.     

• Media Richness Theory (MRT) beskriver mängden nyanser olika medier tillgängliggör. 

• Grounding Cost vilket visar olika krav som medier ställer på samtalen för att uppnå 

gemensam förståelse i kommunikationen.  

• Teorin för metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa 

ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. 

3.1. Philsophy for Children 
Philosophy for Children (P4C) är en metod som tagits fram för att användas inom utbildning i syfte 

att ge eleverna möjlighet till att lära sig reflektera istället för enbart ta emot färdigraffinerad 

information. Anledningen till att metoden används i det här arbetet skiljer sig från varför den 

används i utbildning. Den främsta anledningen till att P4C används här är för att P4C omfattar olika 

typer av tillvägagångssätt för att ordna strukturerade samtal. Mycket av forskningen som Trickey 

och Topping (2004) studerat tyder även på att deltagarna sedan utvecklar färdigheter av att delta i 

diskussionerna som är användbara även i andra omständigheter. Många av färdigheterna är av sådan 

art som skolan försöker att lära ut men har svårt att förmedla genom andra tillvägagångssätt. 

3.1.1. Vad är skillnaden mellan CoI och andra samtalsformer 

Lipman (2003) lyfter fram hur P4C grundas i ett begrepp som Peirce (1955) från början myntade 

kallat Community of Inquiry (CoI) för användning inom forskning. CoI skapades för att deltagarna 

redan använde gemensamma metoder och mål genom vetenskapen, men inte använde motsvarande 

strukturerade metoder för diskussioner om forskning vilket kunde leda till onödiga konflikter. Efter 

Peirce har CoI breddats till att omfatta olika ämnen, men behåller de grundläggande premisserna i 

metoden. Garrison, Anderson och Archer (2000) gör en skillnad mellan att ladda ned information 

och att delta i CoI på så sätt att” in a true community of inquiry, the tone of the messages is 

questioning but engaging, expressive but responsive, skeptical but respectful, and challenging but 

supportive.” (Garrison, Anderson & Archer, 2000, s. 96) (Lipman, 2003, s. 20). 

Lipman (2003) pekar på skillnader mellan engelskans conversation och dialogue och visar hur 

egenskaperna är överförningsbara till CoI. Bland annat visar Lipman (2003) att en konversation inte 

har något annat överliggande syfte utan utförs som ett mål i sig. Konversationen handlar inte om att 

övertala någon, skryta eller annat syfte. Lipman (2003) menar att båda samtalsparterna behöver vara 

engagerade i samtalet för att räkna det som ett samtal och liknar deltagarna vid tennisspelare som 

tränar med varandra. Båda parterna samarbetar och gör det fokuserat, de försöker inte att utklassa 

varandra, så som under en tävlingsmatch. Lipman (2003) fortsätter med att konversationen inte 

fungerar ifall ena parten föreläser och den andra enbart lyssnar eller om båda turas om att hålla 
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monologer. Lipman (2003) menar att CoI har ett mål vilket uppnås genom att följa argumenten vart 

de leder. Däremot så är målet inte ett svar utan så som Hume (genom Lipman, 2003) uttrycker 

det: ”not giving a new answer to an old question, but transform all of the questions” (Lipman, 2003, 

s. 86-87, refererar från Hume collected papers vol.1,1971 s. 160). 

Lipman (2003) påpekar på hur intressanta och förvånande slutsatserna som gjordes under samtalen 

på Platons tid verkar. Lipman (2003) menar att anledningen till att slutsatserna är förvånande är att 

slutledningen inte görs i ensamhet utan i grupp. När en person själv gör en slutledning vet hen redan 

på förhand alla premisser och slutsatsen är på förhand uppenbar. När slutledning istället görs i 

grupp kommer premisserna från de olika deltagarna och slutsatsen blir istället något oväntat 

(Lipman, 2003, s. 179). 

3.1.2. Philosophy for Children i praktiken 

Hur yttrar sig ett samtal som beskrivits ovan rent praktiskt? Haynes (2002, genom Trickey & 

Topping, 2004, s. 369) illustrerar metoden genom följande punktlista: 

1. “Getting started—begin with a relaxation exercise, agree rules of interaction; 

2. Sharing a stimulus to prompt enquiry; 

3. Pause for thought; 

4. Questioning—the pupils think of interesting or puzzling questions; 

5. Connections—making links between the questions; 

6. Choosing a question to begin an enquiry; 

7. Building on each other’s ideas—during which the teacher has to strike a balance between 

encouraging the children to follow on from each other’s ideas and allowing related lines of 

enquiry to open up; 

8. Recording the discussion—e.g. by graphic mapping; and 

9. Review and closure—summarizing, reflecting on the process itself, whether minds were 

changed, etc.” 

Lipman (2003) förklarar hur en deltagare av samtalet beter sig. Deltagarna bygger vidare på 

varandras idéer: istället för att endast stärka sina egna koncept så stärks gruppens tankar 

gemensamt. Deltagarna visar respekt för varandra genom att välkomna argument från ”den andra 

sidan”, genom att ta emot konstruktiv kritik istället för att endast vara defensiva samt genom att 

respektera deltagarna och ge kritik till deras argument istället för att kritisera personerna bakom 

argumenten. Deltagarna kräver även att uttalanden ska vara underbyggda med fakta och ett 

bakomliggande stabilt resonemang. Deltagarna utforskar koncept som är vaga samt 

uppmärksammar förutfattade meningar, undviker generaliseringar och stereotyper, samt ger 

exempel och motexempel till uttalanden (Lipman, 2003, s. 167-171). 

Lipman, Oscanyan och Sharp (1980) framhåller olika faktorer som samtalsledaren kan använda sig 

av för att förbättra diskussionen. Om deltagare säger något otydligt kan samtalsledaren ställa frågor 

och be deltagaren eller någon annan deltagare att förtydliga uttalandet. Det går även att försöka 

omformulera ett uttalande för att se till att deltagarna har förstått uttalandet på samma sätt som 

talaren tänkte sig. Om en person använder samma ord för att beskriva olika saker, kan den 

inkonsekventa användningen uppmärksammas. Samtalsledaren kan även ifall flera deltagare 

använder samma term men menar olika saker, fråga gruppen efter en gemensam definition av 

begreppet. Samtalsledaren kan påpeka olika logiska felslut (engelskans fallacies), vilket är ett 
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vanligt förekommande missbruk av slutledningar. Ett exempel på logiskt felslut kan vara 

fågelskrämman där deltagare A gör ett uttalande och ett motargument ges av deltagare B som 

inriktar sig på den mest extrema tolkningen av A:s argument. På så sätt framställs A:s argument 

som ohållbart, men anledningen att det är ett logiskt felslut är att A aldrig argumenterade för det B 

svarar på, vilket leder till missförstånd och ett dåligt samtal. Tanken är att ifall samtalsledaren 

påpekar dessa felslut och de andra punkterna som nämnts ovan, så ska deltagarna börja 

uppmärksamma dem själva (Lipman et al., 1980, s. 14-120). Avslutningsvis skriver Lipman (2003) 

att de uttalanden som är snabbast eller som låter smartast inte är de som värderas högst under 

samtalet utan att de metoder som används ska stärka och skydda samtalet. På så sätt kan deltagarna 

känna sig trygga och bygga upp en respekt för varandra (Lipman, 2003, s. 122). 

3.2. Information Overload 
Forskning från olika typer av fält har visat att det finns en positiv korrelation mellan informationen 

en individ har och individens resultat, upp till en viss gräns. Ifall mer information tillförs så minskar 

individens resultat snabbt (Chenwing & Harrell, 1990 genom Eppler & Mengis, 2004). Den extra 

informationen kommer inte att integreras i beslutsprocessen och information overload kommer att 

uppstå (O'Reilly, 1980 genom Eppler & Mengis, 2004). Flera studier (Iselin, 1993; Keller & 

Staelin, 1987; Owen, 1992; Schneider, 1987) har visat att inte bara mängden tillgänglig information 

eller den tillgängliga tiden påverkar information overload (kvantitativ dimension) utan också vilken 

typ av information (kvalitativ dimension) ses som en avgörande faktor. Keller och Staelin (1987 

genom Eppler & Mengis, 2004) refererar till den allmänna kvalitén och användbarheten av 

informationen. Schneider har identifierat olika typer av informations attribut “such as the level of 

novelty, ambiguity, uncertainty, intensity, or complexity.” (1987 genom Eppler & Mengis, 2004 

s.327). Simpson och Prusak (1995 genom Eppler & Mengis, 2004) argumenterar för att förändrad 

informationskvalité markant kan minska risken för information overload. Individens kapacitet för 

informationsbearbetning förbättras ifall kvalitén av information förbättras. Information som är mer 

koncis, kontinuerlig och överskådlig, eftersom högkvalitativ information går smidigare att bearbeta 

än ostrukturerad eller otydlig information. Enligt Butler (2001) och Jones et al. (2004) så kan en 

stor mängd meddelanden och ointressanta inlägg få användare att lämna online communities (Butler 

(2001) och Jones et al. (2004) refererat genom Ren & Kraut, 2014, s. 8). 

Nonnecke och Preece (2001) framhåller hur mer än hälften av deras intervjupersoner inte skrev för 

att de antingen hade för många eller för få meddelande att hantera. För många meddelanden är 

krävande att hantera, medan för lite aktivitet är mindre lockande att interagera med (Nonnecke & 

Preece, 2001 genom Sun et al., 2014, s. 114). Ren och Kraut (2014) beskriver ett sätt att minska 

mängden inlägg på forum genom att smalna av bredden av ämnen som sker i gruppen till exempel 

genom avsmalningen från alla typer av filmer till en viss genre eller till att fokusera enbart på en 

film. Ett annat sätt att minska mängden inlägg är att begränsa antalet inlägg som en deltagare kan 

göra, till exempel genom att öka hur lång tid som måste gå mellan inläggen. Tanken är att det ska 

öka kvalitén på de inlägg som väl publiceras (Ren & Kraut, 2014, s. 9). 

3.3. Computer-Supported Argument Visualization 
Iandoli, Quinto, De Liddo och Shum (2014) summerar CSAV (Computer-Supported Argument 

Visualization) vilket är en digital variant av en så kallad argumentationskarta. Den visualiserar 

relationen mellan olika argument. Argumentationskartan används främst genom olika 

hypertextsimplementeringar och vid fysiska möten där en handledare fokuserar på att mata in den 

pågående diskussionen i argumentationskartan. Kartorna följer IBIS (Issue-Based Information 

System) argumentationsformalia, vilket syns genom att varje inlägg markeras som en fråga, ett svar, 

ett motargument eller ett argument för uttalandet. Kopplingarna mellan olika inlägg markeras sedan 

med rött eller grönt baserat på hållbarheten. Hållbarheten markeras enbart baserat på antalet 
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argument för eller emot inläggen. För att kunna avläsa en argumentationskarta krävs förkunskaper i 

så kallad argumentationsgrammatik, vilket inte många deltagare har sedan innan vilket tar tid att 

lära sig. I gengäld ger argumentationskartor en tydlig överblick av diskussionen, hur diskussionen 

förgrenas och var det finns utrymme för vidare utforskning. Eftersom materialet inte presenteras i 

kronologiskordning utan istället visas i direkt relation till föregående inlägg i argumentationskedjan 

förväntas CSAV minska information cocoons och flame/edit wars (Iandoli et al., 2014, s. 298-300, 

s. 306). 

3.4. Media Richness Theory 
Daft och Lengel (1986) skapade begreppet Media Richness Theory (MRT) för att kunna rangordna 

olika typer av kommunikationsmetoder efter hur effektiva de är på att ändra förståelse över 

tidsenhet inom organisationer. Daft och Lengel (1986) förklarar hur kommunikationsteorier i 

organisationer tidigare fokuserat på att föra över information mellan deltagare, men betonar hur 

många situationer uppstår där mer information inte är målet utan att problemet är att området har 

hög equivocality. Daft och Lengel (1986) förklarar equivocality: “Equivocality presumes a messy, 

unclear field. An information stimulus may have several interpretations. New data may be 

confusing, and may even increase uncertainty. New data may not resolve anything when 

equivocality is high. Managers will talk things over, and ultimately enact a solution.” (Daft & 

Lengel, 1986, s.554). Daft och Lengel (1986) konstaterar hur tidigare studier visat att när 

equivocality är hög så behövs tät kommunikation mellan parterna, gärna F2F med så få externa 

regler som möjligt. MRT är ett mått på hur många respons och hur lång tid det tar att komma över 

klyftor mellan olika perspektiv. Faktorer som påverkar effektiviteten i kommunikation enligt MRT 

är: direkt respons, möjlighet till olika typer av signaler, möjlighet till naturligt språk och möjlighet 

att göra meddelandet personligt. Daft & Lengel (1986) summerar MRT skalan uppifrån och ned: 

F2F, röstsamtal, personlig text som brev eller memo, opersonlig text och numerisk data. 

3.5. Grounding Cost 
Clark och Brennan (1991) fastställer konceptet grounding criterion som är när en person säger 

något och mottagaren bekräftar att informationen mottagits. Grounding är den gemensamma 

process när deltagarna når en delad uppfattning. Clark och Brennan (1991) framhåller hur när A gör 

ett uttalande U så kan B vara i fyra olika stadier efter att kommunikationen har skett:  

• Stadie 0: B märkte inte att A gjorde uttalandet U. 

• Stadie 1: B märkte As uttalade men hörde inte U korrekt. 

• Stadie 2: B hörde U korrekt, men förstår inte uttalandet U. 

• Stadie 3: B hörde U korrekt, och förstår vad A menade med U. 

I samtal så är personen som pratar uppmärksam på detaljer som visar att uttalet har hörts fel eller 

missuppfattas. Ifall något fel uppmärksammas så åtgärdas problemet, men ifall inget märkts utgår 

personen att uttalandet har förståtts.  

Clark och Brennan (1991) förklarar least collaborative effort som: “Don't expend any more effort 

than you need to get your addresses to understand you with as little effort.” (Clark & Brennan, 

1991, s.134) Clark och Brennan (1991) lyfter fram hur least collaborative effort förändras baserat 

på vilket medium som samtalet sker över. De fastställer åtta olika faktorer som påverkar grounding 

criterion i de olika medium som tas upp i artikeln. I tabell 3 summeras sju olika medier i en 

kombination av de åtta faktorerna. 

1. Copresence – Deltagarna befinner sig på samma plats. 
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2. Visibility – Deltagarna kan se varandra. 

3. Audibility – Deltagarna kan höra varandra. 

4. Cotemporality – Deltagarna får meddelandet samtidigt som det har skapats. 

5. Simultaneity – Alla deltagare kan ta emot meddelanden samtidigt. Exempel när någon talar 

och den andra kan le. 

6. Sequentiality – När meddelanden kommer i samma sekvens som de skapas. 

7. Reviewability – Ifall meddelandet i samtalet finns kvar och kan läsas efteråt. 

8. Revisability – Ifall meddelandet kan observeras av skaparen innan det skickas. 

 

Tabell 3: Jämförelse av sju medier och least collaborative effort. (Clark & Brennan, 1991) 

Constraints Face-to-face Telephone Video 
Terminal 

teleconference E-mail 

Copresence Copresence - - - - 

Visibility Visibility - Visibility - - 

Audibility Audibility Audibility Audibility - - 

Cotemporality Cotemporality Cotemporality Cotemporality Cotemporality - 

Simultaneity Simultaneity Simultaneity Simultaneity - - 

Sequentiality Sequentiality Sequentiality Sequentiality Sequentiality - 

Reviewability - - - Reviewability Reviewability 

Revisability - - - - Revisability 

 

Clark och Brennan (1991) framhåller hur ifall ett medium saknar en viss typ av metod för 

grounding criterion så används en annan metod istället för att kompensera. De andra metoderna 

som används kan vara extra ansträngande, vilket kallas för grounding cost. Clark och Brennan 

(1991) lyfter fram 11 olika typer av kategorier för grounding cost, de första två lägger en extra 

börda för personen som skickar meddelandet, följande två lägger ett extra ansvar på mottagaren, 

resterande kategorier betalas av både avsändaren och mottagaren:  

Formulation Costs – Tiden det tar att formulera meddelandet. Komplicerade meddelanden och 

meddelanden som handlar om ovanliga ämnen tar längre tid att formulera. 

Production Costs – Tiden det tar att skapa meddelandet. Tal går fort, att skriva går långsammare 

och handskrift är långsammast av dem. 

Reception Costs – Ansträngningen för att motta meddelandet. Oftast är det mindre ansträngande att 

lyssna på ett meddelande än att läsa det. Även om komplicerade meddelanden som instruktioner 

kan vara lättare att följa genom text än tal. 

Understanding Costs – Kostnaden för att förstå meddelandet. Vissa ord och koncept, kan vara mer 

ansträngande att förstå. Meddelanden som kommer kontextlöst kräver extra ansträngning.  
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Start-Up Costs – Kostnaden för en deltagare som vill göra mottagaren medveten om att deltagaren 

vill skicka ett meddelande. Kostnaden är minimal F2F, högre på telefon och ännu högre över e-post, 

eftersom mottagaren sällan ser meddelandet direkt.  

Delay Costs – Kostnaden ifall ett meddelande blir fördröjt. Delay cost är hög i cotemperal medium 

eftersom ett fördröjt svar kan betyda att deltagaren inte kommer att svara. Någon liknande kostnad 

för kortvarig fördröjning existerar inte i icke cotemeperal medium såsom e-post. 

Asynchrony Costs – I konversationer används uttalanden med precis tajming för att direkt bekräfta 

eller motsäga något specifikt, den typen av metoder för grounding criterion kan inte användas i 

asynkrona medium.  

Speaker Change Costs – Kostnaden för att byta vilken deltagare som för tillfället är aktiv. 

Kostnaden varierar mellan olika medium. I F2F är kostnaden låg och det finns oftast regler för när 

talare ska byta. Clark och Brennan (1991) tar upp ett exempel i chatt där orden syns medans de 

skrivs, vilket då inte hade tydliga tecken när någon var klar med ett meddelande. De noterade att 

deltagarna oftast gör längre inlägg när speaker change cost är hög. 

Display Costs – Kostnaden för att visa någonting för deltagaren. Exempelvis i F2F så är det enkelt 

att peka på någonting, se någons ansiktsuttryck eller bara se vem det är som talar för tillfället. I 

andra medium är det mer ansträngande eller helt uteslutet.  

Fault Costs – Kostnaden för att göra ett fel i samtalet. Ett fel kan resultera i att de andra deltagarna 

inte förstår uttalandet, att personen som skrev meddelandet framställs som slarvig eller otrevlig eller 

att kostnaden eskalerar i en dominoeffekt. Kostnaden för fel står i relation till vad det kostar att 

reparera felet eller ansträngningen att undvika felet till att börja med. I F2F finns en högre tolerans 

mot fel eftersom meddelandet konstrueras i realtid, medans meddelanden skickade över e-post har 

lägre tolerans.  

Repair Costs – Kostnaden för att reparera ett fel. I realtid så brukar meddelanden repareras så fort 

som möjligt, oftast direkt av talaren, istället för av mottagare. I medium som inte sker i realtid så är 

kostnaden för att reparera meddelanden, både av talaren och mottagaren mycket höga. Ett annat sätt 

att minska reparationskostnaden är att byta till ett annat medium med lägre reparationskostnad.  

Clark (1996) tar upp ett exempel när två personer, pratar med varandra och hur de delar flera 

bakomliggande uppfattningar som sätter kommunikationen i en kontext, vilket kallas för common 

ground. Informationen som är delad genom common ground kan vara väldigt stor och av varierad 

art. Exempel på information är: hur samhället fungerar, historia, olika kulturella användning av ord, 

vad de ser omkring sig vid tillfället och deras delade erfarenhet av tidigare konversationer och 

upplevelser. 

3.6. Concept Driven Interaction Design 
Stolterman och Wiberg (2010) förklarar Concept Driven Interaction Design (CDID) som en 

kompletterande metod till de mer traditionella, användarfokuserade metoderna inom IT-forskning. 

De tar upp ett scenario som exempel där ny teknik inte lämnar kvar något avtryck hos forskare och 

ger en förklaring där tekniken inte tar hänsyn till tidigare koncept eller den existerande teorin inom 

forskningsfältet. Metoder som baserar koncept på teori och tidigare koncept är inte något nytt inom 

IT, men Stolterman och Wiberg (2010) anser det av vikt att göra metoden explicit och blir en 

uttalad forskningsmetod. Stolterman och Wiberg (2010) påpekar hur CDID kan ta rollen som en 

metod med fokus på teori uttryckt i konkreta koncept; hur teorin kan utforska ny teknik som ingen 

specifik användare skulle fråga efter. Stolterman och Wiberg (2010, s. 98) nämner tre punkter: 

• “The point of departure is conceptual/theoretical rather than empirical. 
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• The research furthers conceptual and theoretical explorations through hands on design and 

development of artifacts. 

• The end result—that is, the final design—is optimized in relation to a specific idea, concept, 

or theory rather than to a specific problem, user, or a particular use context.” 

Stolterman och Wiberg (2010) lyfter fram metoden som ett sätt att uttrycka visionära teoretiska 

idéer i konkret design. De menar att själva artefakten innehåller mycket kunskap som inte kan 

uttryckas i andra former än just som koncept och beskriver konceptet som ett kunskapspaket. Dessa 

kunskapspaket bildar sedan ett slags ramverk som framtida studier kan utmana eller förhålla sig till. 

Konceptet blir ett tydligt uttryck för idéerna vilket kan tolkas även av personer utan speciell expertis 

inom ämnet. Stolterman och Wiberg (2010) lyfter fram lyckade designkoncept som landmärken 

inom IT-fältet vilket har stort inflytande på utvecklingen. Ett exempel på ett lyckat koncept är 

DynaBook vilket utvecklades under 70-talet och låg till grund för den moderna laptoppen långt 

innan det var tekniskt möjligt att implementera bärbara datorer. Målet med DynaBook var att 

kombinera de funktioner som krävs i en bra lärmiljö för barn vilket krävde utveckling av 

konceptdesign för nya gränssnitt, ny mjukvara och ny teknik. Konceptet kunde inte implementeras 

men var så tilltalande att människor föreställde sig det under årtiondena som följde, vilket tids nog 

resulterade i att konceptet implementerades (Stolterman & Wiberg, 2010, s. 96-97, 104, 106). 

Stolterman och Wiberg (2010) lyfter en av fördelarna med fokus på själva konceptet, jämfört med 

projekt som lagt mycket energi på implementeringen i form av olika prototyper. Fördelen med 

koncept är att de är lättare att hantera; det är lättare att identifiera och jämföra olika koncept med 

varandra, till skillnad får prototypprojekt som har en tendens att fokusera mycket på just 

prototypens tekniska lösningar i form av funktioner och teknikplattform. 

Stolterman och Wiberg (2010) förklarar den sista fasen efter att konceptet skapats som kallas 

Concept Contextualization. Steget går ut på att sätta konceptet i relation till de redan existerande 

koncepten och teorierna som använts, samt visa på vilket sätt det nya konceptet förhåller sig till och 

bidrar till den redan existerande kunskapsbasen. Stolterman och Wiberg (2010) har själva märkt hur 

arbete inom HCI oftast använder sig av praktisk kunskap i form av riktlinjer och tumregler 

samt ”grand theories” importerade från andra discipliner såsom beteendevetenskap. De har märkt 

att det uppstår ett glapp mellan dessa praktiska och mer abstrakta teoretiska angreppssätt. De 

föreslår hur Concept Driven Interaction Design kan fungera som en medlare eller ett mellansteg för 

de olika kunskapsformerna och hur flera tillsynes motsägande teorier kan samsas uttryckt i konkret 

interaktionsdesign (Stolterman & Wiberg, 2010, s. 111-113).  
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3. Metod 

3.1. Metodsammanfattning 
Metoden som används kallas Concept Driven Interaction Design (CDID) och går ut på att använda 

befintliga teorier från olika ämnen och redan existerande koncept för att skapa nya koncept som 

utgår ifrån materialet. Arbetet använder sig av Philosophy for Children (P4C) som den centrala 

teorin och kompletteras genom information overload, CSAV, CoI i distansutbildning. Det teoretiska 

material används för att identifiera olika centrala designaspekter vilket ligger till grund för 

designkoncept version 1. Sedan utfördes intervjuer med tidigare användare av diskussioner på 

forum för att nyansera antaganden och ge spontanfeedback på designkoncept version 1. En 

reviderad version av designkonceptet tas fram baserat på intervjumaterialet.  

3.2. Metod generellt 
Uppsatsen använder sig av ett induktivt och kvalitativt angreppssätt. Bryman och Bell (2017) lyfter 

fram induktivt där forskningsarbetet drar generaliserbara slutsatser baserat på observationer. 

Kvalitativ forskning lyfts fram som tolkande interpretiv med en konstruktivistisk kunskapssyn. 

Uppsatsen använder sig främst av Stolterman och Vibergs (2010) Concept Driven Interaction 

Design vilket är explorativ.  

3.3. Metod Concept Driven Interaction Design 
Stolterman och Wiberg (2010) fastställer metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) i sju 

separata steg: 1. Concept Generation, 2. Concept Exploration, 3. Internal Concept Critique, 4. 

Design of Artifacts, 5. External Design Critique, 6. Concept Revisited, 7. Concept 

Contextualization. 

3.3.1. Concept Generation 

Stolterman och Wiberg (2010) framhåller hur generering av koncept kan ske på fler olika sätt bland 

annat genom: “[...] by working with associations, metaphors, conflicting or opposing theoretical 

concepts, theories from other design fields, and historical or other paradigmatic examples.” 

(Stolterman & Wiberg (2010), s.110) Här användes främst teorin Philosophy for Children (P4C) i 

kontrast till forum samt konceptet om information overload i kontrast till rådande uppfattningar om 

forum. Teoretiskt material söktes för att hitta beskrivning av förhållanden på forum. Något 

heltäckande material kunde ej hittas så flera antaganden gjordes i det tidiga stadiet. Luckan fylldes 

delvis genom antagandena som sedan nyanserats genom intervjumaterial, för vidare diskussion, se 

del ”5.Diskussion 5.5. Teori.” 

3.3.2. Concept Exploration 

“Concept design is about opening up and exploring new design spaces or finding unseen parts of 

already know spaces.“ (Stolterman & Wiberg, 2010, s.110) Koncept utforskningen utfördes genom 

att skapa en tabell som listar alla kända faktorer hos P4C och jämföra dessa med grundläggande 

antaganden om forum. Utifrån tabellen valdes ett antal teman ut som kallas designaspekter i arbetet. 

Dessa låg till grund för designkonceptet.  

3.3.3. Internal Concept Critique 

Stolterman och Wiberg (2010) visar hur, efter att ett antal centrala koncept har identifierats, 

utforskats och externaliserats i någon form av artefakt så är det av vikt att kritiskt granska dem. I det 

här arbetet jämförs designkonceptet med ett annat liknande koncept som använts inom 
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distansutbildning och andra relevanta diskussionsformat. Intern kritik skedde även efter steg 4. 

Design of Artifacts. 

3.3.4. Design of Artifacts 

Stolterman och Wiberg (2010) förklarar hur nästa steg går ut på att sätta ihop delarna till en helhet: 

teoretiskt material konkretiseras i detaljerad interaktionsdesign. Artefakten är i det här fallet en lista 

som i steg beskriver hur ett samtal går till. Listan skapades utifrån designaspekter och flera olika 

alternativ beskrivs till det valda alternativet i arbetet. 

3.3.5. External Design Critique 

Stolterman och Wiberg (2010) betonar hur testning är ett naturligt steg i designutvecklingen och 

förklarar hur testning av koncept kan göras med user acceptance. Tre intervjuer har utförts med 

användare av diskussionsforum. Den sista delen av intervjun gick ut på att fråga om deras spontana 

reaktioner på det första utkastet av designkonceptet.  

3.3.6. Concept Revisited 

Stolterman och Wiberg (2010) konstaterar hur materialet från de tidigare stegen används för att 

omarbeta designkonceptet. Här användes materialet från intervjun i form av nyansering av tidigare 

antaganden och spontan feedback av intervjupersonerna på det första utkastet av designkonceptet 

vilket låg till grund för version två av designkonceptet.  

3.3.7. Concept Contextualization 

Stolterman och Wiberg (2010) framhåller det sista steget i CDID, concept contextualization. 

Concept contextualization går ut på att ta designkonceptet och sätta in den i kontextet av 

existerande litteratur för att synliggöra hur designkonceptet förhåller sig till existerande teori och på 

vilket sätt designkonceptet skapar något nytt av den existerande teorin. Här visas de olika 

designaspekterna och jämförs med det teoretiska materialet.  

 

Den specifika användningen av stegen beskrivs mer i detalj nedan under delen 3.7 Metoden i Detalj. 

3.4. Litteraturval 
Arbetet har främst tre steg kopplat till litteraturen.  

Den ena fokuserar på Philosophy for Childen, teorin bakom och användningen i praktiken. Mycket 

material hämtades från Lipman (2003) och Lipman, Oscanyan och Sharp (1980), 

litteratursammanställningar som Trickey & Topping, (2004) vilket hittades genom databaser, med 

sökord som Philosophy for Childen. De artiklarna ledde till fler referenser vilket undersöktes. 

Den andra litteraturtråden handlar om forum och designriktlinjer av diskussion på forum. Flera 

artiklar har lästs och artiklar som de refererat till har följts upp. Planen var att söka efter artiklar 

som har designriktlinjer för forum. Endast ett litet material hittades, vilket har en marginell 

användning i uppsatsen. De sökord som användes för att hitta artiklar var: discussion, online, forum, 

design, guidelines, argument.  

En ytterligare omgång av litteratursökning gjordes inför steg 6. Concept Contextualization. Främst 

genom att söka på tidskrifter som de tidigare referenserna publicerats i, vilket lägger till teorin så 

som MRT, grounding cost samt Donelan, Kear och Ramage (2010) vilket sammanställt flera 

artiklar inom CMC området.  
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3.5. Förkunskaper 
Här beskrivs mina förkunskaper till ämnet filosofiska diskussioner och diskussioner online. 

Anledningen att förkunskaperna beskriver här är för att de är viktigt att vara medveten om 

förkunskaper och hur de påverkar arbetet. I det här arbetet har även förkunskaperna används som 

utkast för materialet i att skapa jämförelsetabellen mellan P4C och forum. 

Vid universitetet finns en förening som håller återkommande event med samtal baserat på P4C 

teorin. Jag har under lång tid deltagit i samtalen. Det bör noteras att den praktiska erfarenheten som 

jag har av P4C är en lokal utövning av teorierna vilket kan skiljas åt från hur det praktiskt utförs på 

andra platser. 

Min konkreta erfarenhet av att delta i diskussioner online på publika forum är relativt begränsad, 

speciellt jämfört med intervjupersonerna som har mellan 8-12 års aktiv till semi aktiv tid. Däremot 

har jag alltid varit intresserad och gjort ett flertal försök att vara aktiv. Jag har mest erfarenhet av att 

läsa det som skrivit i diskussioner. Många forum har mer som syfte att svara på frågor, så 

diskussioner uppstår mest när frågor blir svåra att svara på. Jag har även velat delta och försökt läsa 

olika ämnen som har mer fokus på ren diskussion, exempelvis filosofi eller speldesign. Dessa 

diskussioner har en tendens att snabbt bli väldigt krävande att följa av olika anledningar.  

Jag har också erfarenhet av att delta i lokala forum, kopplat till olika föreningar där alla känner de 

som deltar. Ett forum som jag var med i ganska länge användes mest för att dela information, för att 

sedan pratade eller diskuterade länkarna eller inläggen mer noggrant när gruppen väl träffades.  

Den filosofiföreningen som nämndes ovan hade även ett forum där försök gjordes för att hålla igång 

diskussioner på nätet mellan mötena. Jag deltog i några av de diskussionerna, men det fungerade 

inte i slutänden. De diskussionerna hade andra problem jämfört med de publika diskussionerna om 

filosofi. Det har fått mig att tro att det kanske inte är en fråga om att hitta ”det rätta forumet”, med 

rätt typ av användare och forumkultur, utan att det snarare är ett strukturellt problem hur 

diskussionen läggs upp i forum, där av det här arbetet. 

3.6. Metoden i detalj 

3.6.1. Concept Generation – Jämförelsetabell mellan P4C och forum 

Efter att det teoretiska materialet samlats in gjordes en tabell som jämför Philosophy for Children 

(P4C) och forum konceptet. Tabellen skapades för att få en strukturerad överblick av hur de olika 

samtalsmetoderna generellt skiljer sig och överlappar varandra. Tanken var sedan att ifall en faktor 

skiljs åt mellan formaten, hur skulle det i så fall se ut om forumet anammar samma struktur som 

P4C använder sig av? Tabellen grundar sig på punktlistan som återfinns i teoriavsnittet ”3.1.2 

Philosophy for Children i praktiken” vilken beskriver grundfaktorer i hur P4C används. Tabellen 

fylldes sedan ut med punkter som är unika för forum. Flera punkter var inte unika för P4C utan är 

snarare en konsekvens av att metoden sker på plats, face to face, liknande de aspekter som Clark 

och Brennan (1991) förklarar genom grounding cost. Ett exempel på en sådan punkt är explicita 

deltagare, det vill säga att de närvarande är medvetna om vilka som deltar i samtalet. Det finns även 

andra punkter som inte berörs av teorin men flera av dem är en konsekvens av de andra premisserna 

som rör samtalsmetoden. På ett liknande sätt som Olson och Olson (2008) summerar hur tidig 

forskning inom CMC använde face to face (F2F) som benchmark mot teknologin, så används P4C 

som benchmark jämfört mot forum.  

Tabellen är uppdelad i sex kategorier, deltagare, början och slut, samtalet, asynkront / synkront, 

samtalsformalia, övrigt. 

Antagandena nyanserades senare genom intervjuer, för mer diskussion se ”5.6. Metod diskussion”. 
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3.6.2. Concept Exploration – Identifiering och utforskande av centrala 
designaspekter  

Cross (2011, genom Ylirisku, 2013) beskriver key concept vilket namnger centrala begrepp för 

designkoncept. Cross (2011) beskriver hur de studerade ett team som utforskar konceptet att bygga 

en anordning som fäster en väska på en cykel. Teamet upptäcker Trays, skydd vid bakhjulen för att 

undvika lera på väskan. Skyddet blev en central designaspekt för projektet och deras design 

kretsade kring olika tolkningar av var väska ska sitta i förhållande till skyddet. Key concepts 

benämns som designaspekter i arbetet. 

Alla punkter från jämförelsetabellen kunde inte bearbetas noggrant i arbetet. Några designaspekter 

valdes ut som visade på störst skillnad mellan samtalsmetoderna. Dessa åtta centrala designaspekter 

presenterades sedan i löpande text. 

3.6.3. Internal Concept Critique – Jämförelse med existerande designkoncept  

Sedan görs en jämförelse med designaspekterna och existerande konceptet kopplat till området. Två 

koncept presenteras: Community of Inquiry för distansutbildning av Lai (2012) och Digital Cirkel 

från Johanson-Lenz och Johanson-Lenz (1991). Samtalsmetoden presenteras och jämförs utifrån de 

centrala designaspekter som tidigare identifierats.  

3.6.4. Design of Artifacts – Tolkning av designaspekterna i konkret design  

Här appliceras designaspekterna i designkonceptet. Designkonceptet presenteras utifrån 

designaspekterna och som är uppdelade i tre punkter.”1. Det valda alternativet”: vilket kortfattat 

beskriver hur designaspekten uttrycks konkret i designkonceptet. I punkt ”2. Varför”, motiveras 

valet av just det alternativet till designkonceptet. Slutligen i punkt ”3. Alternativ” utforskas några 

olika alternativ till de valda funktionerna i designkonceptet. Punkt ”3. Alternativ” presenteras 

i ”Bilaga B: Alternativ till designkonceptet”. 

3.6.5. External Design Critique – Intervjumaterial 

Anledningen att intervjuerna utförts är för att få bakgrund till intervjupersonens deltagande i 

diskussion över nätet, för att revidera de antaganden som gjordes i P4C och forum tabellen samt för 

att få höra intervjupersonernas spontana feedback på första utkastet av designkonceptet. Urvalet till 

intervjuerna var personer som deltagit eller aktivt läst diskussioner på nätet under en längre period. 

Från början var det ett problem att hitta intervjupersoner eftersom inte så många deltar i 

diskussioner på nätet. Efter att jag började berätta om arbetet och intervjuerna visade det sig finnas 

flera personer som jag kände som passade in i urvalsgruppen. Tre intervjuer utfördes med deltagare 

som har lång erfarenhet av diskussioner över nätet. Intervjuerna varade mellan 2–3 timmar. 

Intervjuerna utfördes utifrån Goodwins och Coopers (2009) metod där djupintervjuer är en del av 

Goal Directed Design, vilket syftar till att försöka förstå användares beteenden, skapa personas, 

vilket är generellt typ av de olika användarna, och använda materialet som grund för designarbetet. 

Inga personas används i designarbetet, utan intervjudelen fokuserar på användares beteende och 

tidigare erfarenhet av tekniken. Intervjufrågorna finns bifogade i ”Bilaga A. Intervjufrågor till 

samtalsdeltagare”. Intervjufrågorna är uppdelade i tre delar: (1) fokuserar på användarens tidigare 

erfarenheter, (2) ställer frågor kring strukturen på forumet och diskussionen kopplat till de åtta 

designaspekterna som identifierats i arbetet, samt (3) beskriver designkonceptet för 

intervjupersonen och efterfrågar spontan feedback på designkonceptet. 

Under intervjun var det intervjupersonen som styrde intervjuns gång. I realiteten blandades frågorna 

mellan del 1 och del 2, även om de oftast ställdes igen för att få en bekräftelse av det som sagts 

tidigare. Materialet i del 1 om tidigare erfarenhet användes sedan för att få en djupare förståelse av 

den feedback som intervjupersonen ger i del 3 om spontan feedback på designkonceptet. Många 
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extra frågor ställdes för att förtydliga uttalanden. Anteckningar togs för att hålla ordning på olika 

uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Anteckningarna låg även till grund för bearbetningen av 

intervjuerna. Efter intervjuerna renskrevs anteckningarna och kompletterades med transkribering av 

intervjuerna som spelats in. I början av intervjun tillfrågades intervjupersonen ifall de accepterar att 

intervjun spelas in samt att ingen annan kommer att ta del av inspelningen eller det transkriberade 

materialet utan att först få deras tillåtelse. Alla intervjupersoner accepterade att intervjun spelades 

in. 

3.6.6. Concept Revisited – Designkoncept version 2 

Materialet från intervjuerna låg sedan till grund till revidering av designkoncept version två. 

3.6.7. Concept Contextualization – Teoretiskt kontext 

Punktlistan med designaspekter som blir resultatet av steg 6. Concept Revesited, gås igenom och 

ställs i relation till litteraturunderlaget. Eftersom mycket av teorin låg till grund av designkoncept så 

är det självklart att designkonceptet också är kopplat till teorin på något sätt. Det som däremot blir 

tydligt är att designkonceptet inte helt motsvarar den ursprungliga teorin och istället motsvarar 

något som står i relation till och står i tydlig kontrast till ursprungsmaterialet. Ny teori har även 

tillförts för att kunna förklara konceptet. Teorin som tillförts är grounding, MRT och techno-social 

gap. 
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4. Resultat/Analys 
Syftet med uppsatsen är att skapa ett designkoncept som är designat för att ge mer givande 

diskussioner med oerfarna deltagare än vad som spontant uppstår online. Designkonceptet skapas 

genom att undersöka likheter och skillnader mellan den filosofiska diskussionsmetoden Philosophy 

for Children (P4C) och antaganden hur diskussioner generellt är strukturerat på forum. Ett första 

utkast på designkonceptet designas och jämförs med liknande diskussionskonceptet och intervjuer 

utförs för att nyansera antagandena och ge feedback på designkonceptet som sedan uppdateras och 

slutgiltige sätts in i ett teoretiskt kontext.  

Nedan presenteras resultaten i följande ordning: 

1. Concept Generation – Jämförelsetabell mellan P4C och forum – En stegvisjämförelse 

mellan Philosophy for Children och forum presenteras för att strukturerat belysa olikheter 

mellan formaten. 

2. Concept Exploration – Identifiering och utforskande av centrala designaspekter – Här 

presenteras i steg de olika centrala designaspekterna som identifierats i jämförelsetabellen. 

Designaspekterna beskrivs och kopplas till litteraturen. 

3. Internal Concept Critique – Jämförelse med existerande designkoncept – 

Designaspekterna ställs i kontrast till två diskussionsformat Community of Inquiry för 

distansutbildning och Digital Cirkel. De lik- och olikheter som finns mellan 

designaspekterna och koncepten uppmärksammas. 

4. Design of Artifacts – Motivering till designkoncept version 1 – Här bearbetas varje 

designaspekt och förslag ges hur de kan tolkas i konkret design. Varje designaspekt är 

uppdela i tre punkter: 

1. Det valda alternativet, där en tolkning av designaspekten presenteras kortfattat. 

2. Varför, där förklaring till tolkningen beskrivs, samt 

3. Alternativ, vilket beskriver möjliga relaterade alternativ av konceptet. Alternativen 

presenteras i ”Bilaga B. Alternativ till designkonceptet”.  

5. External Design Critique – Intervjumaterial – Här presenteras resultatet från intervjuerna 

för att utforska designaspekterna. Materialet presenteras i samma ordning som frågorna 

ställdes under intervjuerna, det vill säga: bakgrund, designaspekter och spontanfeedback.  

6. Concept Revisited – Designkoncept version 2 – Intervjumaterialet summeras, den tidigare 

jämförelsetabellen uppdateras och en version 2 av designkonceptet skapas utifrån 

intervjumaterialet. 

7. Concept Contextualization – Teoretiskt kontext – Designkoncept version 2 sätts in i en 

kontext utifrån det teoretiska materialet som används som utgångspunkt samt ytterligare 

teori.  
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4.1. Concept Generation – Jämförelsetabell mellan P4C och forum 
Nedan presenteras tabellen som gjordes för att strukturera upp skillnader mellan Philosophy for 

Children (P4C) och forum. Tabellen är uppdelad i sex kategorier, deltagare, början och slut, 

samtalet, asynkront och synkront, samtalsformalia och övrigt. 

Tabell 4: Jämförelsetabell 1. Deltagare 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Deltagarna är explicita – Att deltagarna i 

gruppen är tydliga. Hur många deltagare och 

vilka de är. Deltagarna förändras inte i någon 

högre grad under samtalet. Personer kan 

behöva gå tidigare eller komma sent, men 

sker i låg utsträckning. 

Deltagarna är implicita – Det är inte tydligt 

vilka deltagarna är i samtalet. Det syns vilka 

som svarat, men inte vilka som läser, har läst 

eller kan svara. Antalet deltagare är 

dynamiskt. Vilka deltagare som deltar är 

dynamiskt och det förändras under samtalets 

gång. 

Min- och maxantal deltagare – Antalet 

deltagare begränsas till 5–10 deltagare av 

praktiska skäl. För att alla ska ha utrymme 

att delta i samtalet. 

Inget min- eller maxantal deltagare – Det 

finns inget minimum eller maxantal för 

deltagare. Antalet förändras även dynamiskt 

under samtalets gång. 

100 % deltagarkontinuitet – Alla deltagare 

som är med i samtalet är med från början. 

Undantag finns men hög deltagarkontinuitet 

är vanligt. 

Låg % deltagarkontinuitet – Vissa 

deltagare kan vara med från början och 

stanna kvar genom samtalet, många 

deltagare kommer och går under samtalets 

gång. 

Kontinuerliga deltagare mellan möten – 

Deltagarna är stabila mellan möten. 

Exempelvis ifall en deltagare är ny kommer 

en majoritet av de andra deltagarna att vara 

samma vid nästa samtal. Ifall samtalet sker i 

skolan kommer alla att känna till varandra 

sedan innan. 

Skiftande deltagare mellan möten – Ifall 

forum är stort så kommer de flesta av 

deltagarna att vara olika mellan varje möte. 

För nya deltagare finns det ingen 

kontinuerlig kontakt som uppstår tidigt. 

Däremot kommer viss familjaritet att byggas 

upp över tiden. Små forum har mindre 

aktivitet och större mängd överlappande 

deltagare mellan olika samtal. 

Presentera sig för varandra – I början av 

samtalet är det kutym att ifall personerna ej 

träffats tidigare så presenterar de sig för 

varandra. 

Finns gamla presentationstrådar – 

Personerna presenterar sig inte för varandra 

inför varje samtal. Det finns 

introduktionstrådar som är generella, 

däremot kan det variera hur gamla de är, det 

går inte smidigt att ställa följdfrågor eller att 

relaterat till det nuvarande samtalet. 

Inga lurkers – Personerna som lyssnar på 

samtalet är samma personer som även deltar 

i samtalet. 

Lurkers – Det finns oftast en stor mängd 

observatörer som läser men inte deltar i 

samtalet. 

Stort antal ickeyttrade åsikter – Oftast 

finns det fler personer som vill svara på ett 

inlägg än som har möjlighet. En person kan 

tala åtgången vilket väljs genom 

Stor andel yttrade åsikter – Alla som vill 

säga något och lägger tid på att formulera 

inlägget och postar det har möjlighet att 

direkt delta inlägg i samtalet. 
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handuppräckning och genom att 

samtalsledaren väljer en rödtråd i samtalet. 

Konstant liten mängd specialister – 

Deltagarna är där de är. Deltagarna väljer 

samtalet i förväg: de kan inte se andra samtal 

som kan ha användning av deras 

specialisering. 

Stor mängd potentiell specialister – 

Eftersom en stormängd personer deltar på 

plattformen så har personerna mer möjlighet 

att välja var de vill delta. Exempelvis baserat 

på kompetens eller specialisering. 

Homogena förutsättningar – Alla som 

deltar i samtalet kan göra det i lika hög grad, 

eftersom alla som deltar är närvarande. Ifall 

någon deltar är det generellt binärt: antingen 

så är personen där och deltar i samtalet eller 

så är hen inte det. Det finns förstås undantag 

där personer kan gå halvvägs igenom 

samtalen och dylika, vilket däremot sker 

sällan. 

Heterogena förutsättningar – Deltagarna 

har olika förutsättningar för att kunna delta i 

samtalet. Faktorer som påverkar är hur 

mycket fritid personen har, vid just ett 

tillfälle i sträck och utspritt över flera dagar. 

För att kunna läsa och skriva långa inlägg 

eller se när uppdateringar kommer i 

samtalet. 

Svarsmödan: låg – Att säga något kräver 

lite arbete, endast tiden det tar att formulera 

och uttala svaret. 

Svarsmödan: låg till hög – Att skriva något 

kan variera mellan lite arbete, till mycket 

arbete. Beroende på vad man vill sägas och 

hur kraven ser ut för det forumet. 

Låga faktakrav – Diskussionerna försöker 

vara öppna för alla och kräver därför inga 

specifika faktamässiga förkunskaper. 

Samtalen har ett högt ”nuvärde” och 

deltagarna kan säga ifall de är osäkra och 

frågar efter att någon annan kan svara. 

Höga faktakrav – Det finns en större 

förväntan på väl formulering och att 

deltagarna ska kolla upp referenser eftersom 

uttalandet har ett högre permanent värde. 

Deltagarna kan säga att de är osäkra och då 

brukar andra deltagare fylla i mer detaljer. 

 

Tabell 5: Jämförelsetabell 2. Början och slut 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Strukturerade början och slut – Samtalet 

har en strukturerad början och slut. Innan 

samtalet börjar så avgränsas samtalets tid 

tydligt. 

Spontan början och slut – Samtalet har en 

spontan början och slut. Ifall någon vill börja 

ett samtal kan de göra det. Ifall någon vill 

svara på samtalet så är det upp till dem.  

Samtalet fortsätter tills antalet nya inlägg 

avstannat. 

Mottar information kontinuerligt – 

Deltagarna hör uttalanden i takt med att de 

sägs under samtalet. 

Mottar information vid frekvenser – 

Beroende på vilken frekvens som deltagarna 

loggar in och läser på forumet så varierar 

antalet nya inlägg baserat på hur aktivt 

forumet är. 

Vid sen ankomst: kort summering – Ifall 

någon kommer in sent i samtalet får de en 

kort summering. 

Vid sen ankomst: förväntats läsa 1:1 – De 

som inte deltar i början av samtalet förväntas 

läsa igenom samtalet 1:1 så som det sagts 

hittills, innan de kan delta i samtalet. 
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Bestämt slut och krav – När en deltagare 

går med i samtalet så vet hen på förhand att 

samtalet håller på en timme och sedan 

avslutas. 

Ej bestämt slut och krav – När deltagaren 

går med i samtalet vet hen inte på förhand 

hur länge samtalet kommer att hålla på eller 

vad det kräver av deltagaren. 

Fysisk begränsning på samtalslängd – Det 

finns en fysisk begränsning på hur långa 

samtalen kan bli. 

Ingen fysisk begränsning på 

samtalslängden – Det finns ingen fysisk 

begränsning på samtal. Samtal kan bli 

väldigt långa, motsvarande flera dagars 

vanliga samtal. 

Samtalen blir ej korta – Ifall samtalet 

skulle bli kort hittas ett nytt perspektiv vilket 

får samtalet att fortsätta. 

Samtalen blir ofta korta – Många samtal 

kan bli kort, bara några få inlägg. 

 

Tabell 6: Jämförelsetabell 3. Samtalet 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Sharing stimuli/ trigger event – Samtalen 

inleds med att deltagarna delar ett stimuli. 

Exempelvis ser en film, ett videoklipp eller 

läser en artikel. Det görs för att inspirera till 

frågeställningar till samtalet. Sharing stimuli 

innan samtalet är inget krav. 

Sharing stimuli/ trigger event – Oftast 

brukar det som blir djupare samtal inte 

inledas med delade stimuli. Däremot kan 

någon dela material som andra kommenterar, 

vilket kan leda till diskussioner. 

En fråga väljs gemensamt för samtalet – 

Deltagarna ställer flera frågor vilket skrivs 

upp, en väljs genom omröstningen som 

sedan diskuteras. Att ställa en fråga är ingen 

stor sak. Frågan kan vara något som person 

just börjat tänka på. Varje person förväntas 

komma med minst en fråga var, även om det 

inte är något direkt krav att ställa en fråga. 

Ingen fråga väljs, alla diskuteras – Alla 

som känner för att lägga upp sin fråga kan 

göra en egen tråd var och alla frågor 

diskuteras. Vissa frågor diskuteras kort ifall 

övriga deltagare inte är intresserade av 

ämnet. Är generellt färre som lägger upp 

sina frågor eftersom det inte är samma krav 

på att ”varje person ska komma med en 

fråga”. 

Samtalet sparas ej 1:1 – Det som sägs finns 

inte kvar 1:1, utan lagras var för sig i 

deltagarnas minne i en förkortad version, 

under samtalet och kortare efter samtalet. 

Samtalet sparas 1:1 – Det som sägs finns 

lagrat 1:1 under samtalet och efteråt. Många 

forum har sökfunktioner så att deltagarna 

kan hoppa in mitt i ett arkiverat samtal, ifall 

hen söker efter något specifikt. 

Summering och metasamtal – I slutet av 

diskussionen sker en summering och 

metasamtal. Deltagarna blir ombedda att 

summera samtalet eller dess slutsatser. Samt 

samtalsledaren ställer frågor om hur 

deltagarna tycker att samtalet gått, för 

medvetenhet och förändring av beteenden. 

Ett så kallat metasamtal, ett samtal om 

samtalet. 

Ingen summering eller metasamtal – 

Samtalet har inget tydligt definierat slut och 

det sker inte heller någon summeringen eller 

metasamtal. 
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Möjlighet till socialt samtal – Efter 

samtalet brukar deltagarna prata med 

varandra om någon del av samtalet, i mindre 

grupper, något relaterade ämnen eller något 

helt annat. Eftersom deltagarna är på samma 

plats och har just förhoppningsvis varit med 

om ett intressant samtal. 

Mindre möjlighet till socialt samtal – 

Samtalet har inget tydligt slut, deltagarna 

kan kontakta varandra privat, men samlas 

däremot inte på samma plats och kan prata. 

Däremot samlas deltagarna på så sätt att de 

vet att de andra är aktiva och intresserad av 

motsvarande samtalsämnen. 

Visuell assistering – Deltagarna kan rita på 

tavlan för att göra mer permanent/ 

uppmärksamma vissa uppdelningar. Att 

skriva upp olika listor eller grafer är även 

möjligt. 

Visuell assistering – Hela konversationen 

sparas 1:1, vilket gör att samma behov av 

visuella sammanfattningar inte finns. Det går 

däremot att göra motsvarande tavelritning 

genom bilder och att deltagarna kan bygga 

vidare utifrån det. Det varierar hur ofta 

summering eller visualisering görs. 

Ämnet är ej 100 % baserat på intresset – 

Eftersom ämnet bestäms gemensamt så finns 

risken att samtalsämnet inte är speciellt 

intressant för vissa deltagare. Det lämnar 

även möjligheten öppen för att ett ämne som 

lät ointressant från början av samtalet sedan 

visar sig vara intressant under samtalet. 

Väljer intressant ämne och kan välja bort 

resterande – Ifall deltagarna inte tycker att 

ämnet är intressant så har de ingen anledning 

att delta i samtalet. Därför väljer de endast 

de ämnen som de på förhand tror är 

intressanta. Deltagarna får mer kontroll över 

materialet, men missar även möjligheten att 

diskutera ämnen som låter ointressanta men 

som har potential att vara intressanta. 

 

 

Tabell 7: Jämförelsetabell 4. Asynkront och synkront 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Talaren får direkt information när 

uttalandet mottagits – När talaren säger 

något vet hen att alla närvarande har hört vad 

som sagts. Däremot så är det otydligt ifall 

deltagarna lyssnat aktivt eller förstått 

uttalande, men de har åtminstone haft 

möjligheten att motta informationen. 

Talaren får asynkront lite information om 

mottaget uttalande – När ett meddelande 

har publicerats så är det otydligt hur många, 

vilka eller när inlägget läses, fram tills någon 

svarar på inlägget. 

Synkrona svar – När ett uttalande görs kan 

deltagarna svara på inlägget direkt. 

Asynkrona svar – Asynkront. 

Direkt utredning av missförstånd – Ifall 

något missförstås så kan deltagarna reda ut 

missförståndet direkt. 

Asynkrona utredning av missförstånd – 

Sker ett missförstånd så kan det ta lång tid, 

eller fort beroende på ifall deltagarna ser 

inlägget och svarar. 

Kort svarsfönster – Ifall en deltagare gör ett 

uttalande så har de andra deltagarna kort tid 

att förbereda svar till uttalandet. 

 

Långt svarsfönster – När deltagare 

publicerat inlägg så finns det lång tid för de 

andra deltagarna att förbereda svar. 

Svarstiden varierar mellan forumkulturen, 30 

min, timmar eller dagar. 
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Starka känslor hanteras parallellt med 

känslorna – Ifall deltagarna får starka 

känslor och uttalar sig därefter och det blir 

bråk så kan det redas ut direkt och deltagarna 

kan gå vidare med det fortsatta samtalet. 

Starka känslor hanteras ej parallellt med 

känslorna – Oskiljaktigheter kan ej redas ut 

på direkten utan dialogen kommer att 

fortsätta nästa dag, eller motsvarande 

frekvens, när personerna inte har kvar 

samma starka spontana känslor och måste 

fortsätta svara på vad de tidigare sagt. 

Deltagarna kan uppleva svårigheter med att 

gå vidare eftersom samtalet står sparat 1:1. 

 

Tabell 8: Jämförelsetabell 5. Samtalsformalia 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Samtalsledare – Samtalet har en 

samtalsledare (SL). 

Moderator – Samtalet observeras av 

moderatorer. 

SL skapar rödtråd – Det finns en 

huvudtråd som samtalsledaren väljer genom 

att välja deltagare som håller upp handen. 

Spontan rödtråd och parallellförgrening 

– ”Huvudtråden” är spontan, det sker oftast 

flera parallella trådar samtidigt. 

SL hanterar kränkningar – Ifall deltagare 

är otrevliga så kan samtalsledaren ingripa 

genom att låta andra deltagare prata eller 

själv kommentera det olämpliga beteendet. I 

värsta fall så kan SL be deltagaren att lämna 

samtalet. 

Moderator hanterar kränkningar – Ifall 

deltagare är otrevliga så kan moderatorn ta 

bort inlägget, banna personen eller stänga 

ned samtalat. Negativa situationer uppstår 

oftare online än i samtal F2F. 

SL frågar om förtydligande – Ifall någon 

deltagare säger något otydligt, så kan SL 

fråga om ett förtydligande. 

Deltagarna frågar om förtydligande – Det 

är upp till deltagarna att reda ut 

missförstånd, ifall det reds ut över huvud 

taget. 

SL hanterar långa monologer – Ifall någon 

deltagare håller en lång monolog så kan 

samtalsledaren avbryta. 

Långa monologer – Ifall någon håller en 

lång monolog så kan deltagarna ignorera 

inlägget, och bara fortsätta på en annan 

parallelltråd istället för att svara på 

monologen. 

SL hanterar isolerade dialoger – Ifall två 

personer håller en dialog med varandra utan 

att andra får uttala sig, så kan SL välja ut 

andra deltagare som får prata. 

Isolerade dialoger – Ifall två personer håller 

en dialog och ingen påverkar situationen så 

kan deltagare välja att inte läsa 

meddelandena, eller själva delta. 

SL kan slänga ved i elden – Ifall samtalat 

avtar kan SL ”slänga ved i elden”, genom att 

belysa en annan vinkel av ämnet. 

Samtalet självdör – Ifall samtalet avtar så 

avslutas samtalet. Samtalet har spelat ut sitt 

syfte, ifall deltagare vill fortsätta samtalet så 

kan de välja att ta upp samtalstråden. 
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Tabell 9: Jämförelsetabell 6. Övrigt 

Philosophy for Children (P4C) Antagande om diskussioner på forum 

Hög metainformation – Deltagarna får 

mycket mer information än de ord som 

uttalas. Deltagarna får mer information som 

kroppsspråk, tonläge och känslor. 

Begränsad metainformation – Deltagarna 

får begränsad information utöver det skrivna 

ordet. Metoder som finns tillgängliga är 

emojis, caps, ”…” och motsvarande. 

Deltagarna kan även använda memes; likt 

internskämt i bildformat, vilket kan innehålla 

en rik mängd information i rätt kontext. 

4.2. Concept Exploration – Identifiering och utforskande av centrala 

designaspekter 
Efter att teorin bearbetats gjordes en strukturerad jämförelse där aspekter av Philosophy for 

Children (P4C) jämfördes med aspekter i forum. Nedan följer ett urval av de viktigaste punkterna 

som valts ut till designaspekter. Dessa utforskas och förklaras mer noggrant i flytande text. 

Designaspekter har sedan använts som grund för designkoncept version 1. De åtta designaspekterna 

gås igenom var för sig, här är en lista av designaspekterna som valts ut: 

1. Strukturerad början och slut 

2. Begränsat antal deltagare 

3. Minimum antal deltagare och bestämmande av samtalsämne 

4. Explicita deltagare 

5. Gemensamma förutsättningar 

6. Informationstäthet per inlägg 

7. Den röda tråden och parallella trådar 

8. Aktiv samtalsledare 

4.2.1. Strukturerad början och slut 

En skillnad mellan Philosophy for Children (P4C) och forum är när samtalen börjar och slutar. På 

forum sker början av ett samtal spontant. När en person har en fråga och känner för att prata om det 

lägger hen upp en tråd och samtalet börjar. Samtalet slutar sedan när ingen längre fortsätter att 

skriva i tråden. I P4C börjar samtalet vid en förutbestämd tid. Samtalet slutar sedan vid en 

förutbestämd tid, exempelvis efter en timme. Därifrån kommer designaspekten om strukturerad 

början och förutbestämt slut. 

Wallace (1999) förklarar hur forum är asynkrona och möjliggör att deltagarna flexibelt kan delta i 

diskussionen. Flexibiliteten kan göra att aktiviteten blir ojämn, vissa diskussioner kan bli väldigt 

långa andra meddelanden lämnas utan svar (Wallace, 1999, p.5 genom Donelan, 2010). I P4C så 

förväntas deltagarna att delta i samtalet under den utsatta tiden. På forum är kraven mer flytande, 

eftersom samtalet kan hålla på i några få inlägg eller dra iväg till väldigt många. Kravet på 

deltagarna blir mer uttalat ifall samtalet har ett förutbestämt slut.  

Att begränsa samtalets längd har också en påverkan på information overload, enligt Butler (2001) 

och Jones et al. (2004) så kan en stor mängd meddelanden och ointressanta inlägg få användare att 

lämna online communities. Eftersom samtalet aldrig kan ackumulera en stormängd meddelanden 
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ifall det har bestämt sluta så minskar sannolikheten för information overload. Ifall samtalet är 

kortare så minskar sannolikheten att samtalet självdör. 

4.2.2. Begränsat antal deltagare 

En skillnad mellan P4C och forum är att deltagarna inte är lika närvarande vid samtalet. Samtalet på 

forum påverkas av att deltagarantalet inte är bestämt; vilka och hur många som deltar kan förändras 

spontant under samtalet, ingen maxgräns för deltagare i samtalet finns vilket gör att något som 

börjar som ett vanligt samtal mellan två till tre personer kan eskalera till något som närmast skulle 

motsvara en folkmassa F2F. Det finns självklart fördelar med att en stor mängd personer kan delta i 

samtalet, men för djupare samtal medför de flera nackdelar eftersom det blir svårt att hålla ordning 

och följa upp uttalande. Scheller och Valcke (2004) beskriver hur deltagarantalet är rekommenderat 

till sex till åtta personer för att få bra diskussioner i distansutbildningar som har tydlig struktur 

(Scheller & Valcke 2004, genom Jaques och Salmon, 2007). Lai (2012) rekommenderar fyra till 

fem personer i filosofidiskussionerna de håller för distansutbildning. I P4C finns en gräns på antalet 

deltagare, främst på grund av fysiska begränsningar och för att deltagarna ska få möjlighet att delta i 

diskussionen. Gränsen varierar beroende på hur aktiva deltagarna är, men mellan 5–10 deltagare är 

en rekommendation. I P4C blir det inget formellt samtal ifall inte tillräckligt många kan delta. 

Därifrån följer designaspekten om begränsat antal deltagare. Aspekten är kopplat till information 

overload eftersom enligt Butler (2001) och Jones et al. (2004) så kan en stor mängd meddelanden 

och ointressanta inlägg få användare att lämna online communities. Kear (2010) förklarar hur vissa 

deltagare upplevde det som övervälmande när de inte loggat in på någon dag och fick en stor mängd 

meddelanden att ta hand om. 

4.2.3. Minimum antal deltagare och bestämmande av samtalsämne 

Nonnecke och Preece (2001) hävdar hur mer än hälften av deras intervjupersoner inte skrev för att 

de antingen hade för många eller för få meddelande att hantera. Wallace (1999) lyfter fram hur 

aktiviteten kan vara ojämn på forum där vissa diskussioner kan bli väldigt långa beroende på hur 

ofta deltagarna besöker forumet medans andra meddelanden lämnas utan svar. Markus (1990 

genom Ackerman 2000) förklarar hur CSCW system behöver ha en kritisk massa av användare och 

ifall antalet faller under en viss nivå så slutar platformen att vara användbar.  

Antalet deltagare i ett samtal är även kopplat till vilket samtalsämne som samtalet har. Ren och 

Knut (2014) kopplar information overload till antalet deltagare på forumet samt hur brett tema ett 

forum har. När tråden startas görs en tolkning av temat och kopplar det till det exakta ämnet för 

samtalet. Ifall forumet har många deltagare kan samtalsämnet vara väldigt smalt och uppnå 

minimumnivå antal deltagare. Ifall forumet har lite deltagare minskar möjligheten för att få 

tillräckligt många deltagare till extra smalt ämne. Generellt så kan större plattform vara mer 

specialiserade eftersom det finns fler deltagare som kan tänkas vara intresserad av den specifika 

avgränsningen. 

Haynes (2002, genom Trickey och Topping, 2004) förklarar hur P4C kan använda ett stimuli i 

förväg så som film, artikel eller text. Stimuli används för att inspirera olika frågor som bestäms 

gemensamt av deltagarna, genom omröstning. På så sätt kommer ingen deltagare med en speciell 

fråga till mötet, utan varje deltagare kan bidra med frågor kopplat till ett gemensamt förutbestämt 

tema. 

Därifrån följer designaspekten om ett minimumantal deltagare. Utan ett minimumantal deltagare 

blir det inte någon diskussion och därför finns det en poäng att kräva ett minimum för att samtalet 

ska startas. Det minskar även antalet påbörjade men ej avslutade trådar, det vill säga information 

overload kopplat till antalet samtalstrådar. Därifrån följer även designaspekten att samtalsämnet ska 

vara bestämt på förhand eller bestämmas i samråd med deltagarna som kan närvara. 
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4.2.4. Explicita deltagare 

Erickson et al. (1999 genom Ackerman 2000) lyfter fram hur deltagarna föredrar att veta vilka 

andra som är närvarande i delade utrymmen. Frågan har undersökts för att göra avvägningar mellan 

medvetenheten om andra deltagare och deltagares avskildhet (Hudson & Smith, 1996). 

En annan skillnad mellan P4C och forum är att deltagarna inte är uttalade på förhand. I P4C, ifall 

metoden till exempel används i skolan så känner deltagarna varandra sedan tidigare. Ifall samtalet 

är i någon annan kontext presenteras oftast deltagarna sig för varandra i början av samtalet. I P4C är 

de flesta deltagare med från början av samtalet och deltar genom hela samtalet. I forum presenterar 

inte deltagarna sig för varandra i början av samtalet, däremot brukar det finnas presentationstrådar 

på forumet i varierad aktualitet. Presentationstrådarna berättar däremot inget om hur deltagaren är 

kopplade till det nuvarande samtalsämnet. Under samtalet på forum är det tydligt vilka som skriver, 

men inte vilka som läser eller kan skriva i framtiden. På forum vet deltagarna lite om vilka som 

deltar i samtalet. Därifrån kommer aspekten om explicita deltagare. Garrisson, Anderson och 

Archer (2000) tar upp social presence för distansutbilding och beskriver hur mer information om 

deltagare personifieras deltagarna och ju mer information som deltagarna har om varandra desto 

lättare är det att förstå kontexten och minska missförstånd, vilket kopplar till common ground 

(Clark, 1996). Kear (2010) lyfter fram walking out of the virtual room, att det inträffade att 

gruppmedlemmar försvann, eller inte var aktiva till att börja med. I arbeten som inte sköts på 

distans så kan deltagarna försöka hitta personen som inte är närvarande, eller träffa hen i korridoren 

vilket är svårare att göra online. 

4.2.5. Gemensamma förutsättningar 

En annan skillnad mellan P4C och forum är att deltagarna har väldigt olika förutsättningar när de 

deltar i ett samtal över nätet jämfört med i ett samtal på plats. Eftersom P4C har tydliga 

begränsningar, när samtalet börjar och slutar, så har alla som kan ta sig tid till samtalet och närvara, 

likadana förutsättningar. De som deltar i samtalet gör inget annat utan fokuserar helt på det som 

pågår i samtalet. När en deltagare gör ett uttalande så kommer alla att höra uttalandet direkt, de 

flesta deltagarna förstår uttalandet, om de inte förstår så kan deltagarna eller samtalsledaren ställa 

följdfrågor för att få ett förtydligande. Eftersom deltagarna inte gör något annat samtidigt så har de 

inte något annat problem med att svara än att formulera svaret. Det finns inte något som kan komma 

i vägen för vissa av deltagarna och inte andra. Undantagsfall finns, som att en deltagare sovit dåligt 

och har svårt att fokusera, har hörselproblem och inte hör exakt vad som sägs eller att deltagaren 

fokuserar på sin mobiltelefon istället för det som pågår i samtalet. För enkelhetens skull anses dessa 

vara marginella jämfört med skillnaderna i olikheter på forum. 

På forum är det upp till varje enskild deltagare att välja hur mycket tid de vill lägga på samtalet. 

Oftast så har deltagarna olika förutsättningar baserat på vad de arbetar med samt hur mycket tid de 

har över från fritiden. Möjligheterna påverkar hur länge i sträck deltagarna läser eller skriver och 

hur ofta de loggar in för att skriva eller läsa inlägg. Båda dessa faktorer kan variera kraftigt, vilket 

resulterar i väldigt skiftande förutsättningar för deltagarna. En av fyra utmaningsområden som Kear 

(2010) identifierat i distans utildningar är walking out of the virtual room, hur det inträffade att 

gruppmedlemmar försvann, eller inte var aktiva till att börja med, vilket hade en negativ effekt på 

gruppen och upplevdes som frustrerande.  

Clark och Brennan (1991) beskriver grounding cost och hur olika medier kan göra att vissa delar av 

kommunkationen får högre kostnad för deltagarna. De 11 kostnaderna finns summerade i 

teoridelen: ”3.6 Grounding cost”. Kostnaderna formulation och production cost lägger ett extra 

ansvar på avsändaren, reception och understanding cost lägger ett extra ansvar på mottagaren. 

Resterande kostnader läggs på båda parterna. Kostnaden fault cost, vilket är kostnaden när fel 

uppstår, vilket står i relation till vad det kostar att reparera felet eller ansträngningen att undvika 
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felet till att börja med. Repair costs repareras oftast direkt av talaren i realtid, istället för av 

mottagare. I medium som inte sker i realtid så är kostnaden för att reparera meddelanden, både av 

talaren och mottagaren mycket höga. Clark och Brennan (1991) beskriver hur grounding cost är 

högre i asynkrona medium jämfört med synkrona. Därifrån kommer designaspekten om 

gemensamma förutsättningar. 

4.2.6. Informationstäthet per inlägg 

En annan skillnad mellan P4C och forum handlar om informationstätheten per inlägg. Aspekten om 

informationstätet visar hur mycket information som kommer i varje inlägg och hur den typen av 

information är strukturerad. Flera studier (Iselin, 1993; Keller & Staelin, 1987; Owen, 1992,; 

Schneider, 1987) har visat att inte bara mängden tillgänglig information eller den tillgängliga tiden 

påverkar information overload (kvantitativ dimension) utan också vilken typ av information det är 

(kvalitativ dimension) ses som en avgörande faktorer. Keller och Staelin (1987 genom Eppler & 

Mengis, 2004) refererar till den allmänna kvalitén och användbarheten av informationen. Schneider 

har identifierat olika typer av informations attribut “such as the level of novelty, ambiguity, 

uncertainty, intensity, or complexity.” (1987 genom Eppler & Mengis, 2004 s.327). Simpson & 

Prusak (1995 genom Eppler & Mengis, 2004) argumenterar för att förändrad informationskvalité 

markant kan minska risken för information overload. Individens kapacitet för 

informationsbearbetning förbättras ifall kvalitén av information förbättras, information som är mer 

koncis, kontinuerlig och överskådlig, eftersom högkvalitativ information går smidigare att bearbeta 

än ostrukturerad eller otydlig information. Enligt Butler (2001) och Jones et al. (2004) så kan en 

stor mängd meddelanden och ointressanta inlägg få användare att lämna online communities (Butler 

(2001) och Jones et al. (2004) refererat genom Ren & Kraut, 2014, s. 8). 

I P4C sitter alla på samma plats och hör vad som sägs i realtid. Det premierar kortare inlägg 

eftersom när en person talar så har ingen annan möjlighet att tala samtidigt. I samtal försöker 

samtalsledaren att fördela taltiden mellan de olika deltagarna, istället för att en person talar och 

resterande endast lyssna. Monologer kan förekomma; när en person tar upp flera punkter i samma 

uttalande utan att ge utrymme för andra att svara på de separata delarna i inlägget. Efter att ett 

monologuttalande gjorts väljs ett stycke ut och resten punkter lämnas oftast obesvarade. Ifall någon 

skulle hålla en extremt lång monolog så finns möjligheten att samtalsledaren kan avbryta, även om 

det sällan inträffar i praktiken. I samtal ses det generellt som ett problem med monologer, speciellt 

gällande nya deltagare, som inte är van vid samtalsformatet. Johnson-Lenz och Johnson-Lenz 

(1991) förklarar deras samtalsmetod en Digital Cirkel där facilitatorn fördelar tiden mellan de olika 

deltagarna. 

På forum har användare en valfri mängd tid för att förbereda inlägg och ifall någon håller en 

monolog innehåller den väldigt mycket information per inlägg. Information per inlägg har generellt 

en tendens att bli väldigt hög i samtalsdiskussioner på forum. Därifrån kommer designaspekten om 

informationstäthet per inlägg. 

4.2.7. Den röda tråden och parallella trådar 

En annan skillnad mellan P4C och forum handlar om parallella trådar. Kear (2010) har studerat 

diskusioner på forum genom distansutbildning och betonar hur parallella diskussioner i samma 

diskussionstråd kan skapa otydligheter vilka inlägg som svarar på vad och gör att diskussionerna 

kan bli svåra att överblicka. Möjlighet att strukturera upp forumet är med tydlig trådar och 

svarssystem (Hiltz & Turoff, 2002 genom Kear, 2010). Enligt Butler (2001) och Jones et al. (2004) 

så kan en stor mängd meddelanden och ointressanta inlägg få användare att lämna online 

communities. 
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I ett samtal F2F så finns oftast en rödtråd, ett huvudspår. Vid varje uttalande finns det oftast flera 

personer som vill svara och samtalet har möjlighet att fortsätta åt flera olika håll, men ett uttalande 

behöver väljas till den röda tråden. Lipman (2003) förklarar hur samtalsledaren har den rollen i 

P4C. Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) skriver hur det vanligtvis finns en fasilitator i samtal 

med stora grupper. Vissa uttalanden kan dra iväg på ett sidospår, eller tangent som är svagt relaterat 

till samtalsämnet. I P4C är det samtalsledarens uppgift att göra avvägningen när samtalet går åt ”fel 

håll” och sedan försöka styra tillbaka samtalet.  

En stor skillnad mellan P4C och forum är att det i P4C inte går att hålla två parallella trådar av 

samtalet samtidigt. Eftersom P4C görs F2F så går det inte att hålla parallella trådar, samtalet skulle i 

så fall kräva att deltagarna pratar i mun på varandra, vilket blir rörigt och svårt att samtidigt höra 

vad som sägs i båda trådarna. Av praktiska skäl används en rödtråd vilket går igenom hela samtalet. 

Ifall flera personer vill svara på ett uttalande är det samtalsledarens roll att välja vem som svarar på 

uttalandet. Personer som hittills deltagit i samtalet i låg grad brukar prioriteras, samt ifall uttalandet 

är ett direkt svar till det senaste uttalandet eller startar en ny tråd av ämnet.  

Två eller fler parallella trådar används flitigt i forum och är en av styrkorna med det asynkrona 

formatet. Det finns ofta en risk att parallella trådar påverkar översiktligheten av samtalet och ökar 

information overload. Parallella trådar kan även öka risken för låg aktivitet eftersom samtalet delas 

upp i flera samtalstrådar, vilket minskar mängden deltagare som kan svara på varje inlägg i 

samtalstrådarna, eftersom de istället fokuserar på en annan tråd av samtalet. Därifrån kommer 

designaspekten om rödtråd och parallella trådar. 

4.2.8. Aktiv samtalsledare 

På forum brukar det finnas moderatorer, vilket oftast har en polisiärroll. Det innebär i praktiken 

oftast att de städar upp ifall personer börjar bråka eller ifall vissa individer beter sig extra illa. En 

samtalsledare fyller den rollen i P4C även om de problemen inträffar mer sällan i F2F kontext. Det 

samtalsledaren istället fokuserar på är att använda olika metoder för att göra samtalet mer intressant, 

genom att exempelvis ställa frågor för att utforska och uppmärksamma oskiljaktligheter på ett 

kontrollerat sätt. Poängen är att rollen som samtalsledaren har i P4C inte fylls i samtalen på digitala 

plattform. Därifrån kommer designaspekten om en aktiv samtalsledare. 

4.3. Internal Concept Critique – Jämförelse med existerande designkoncept 
Nedan ställs designaspekterna i kontrast till två diskussionsformat: Community of Inquiry för 

distansutbildning och Digital Cirkel. De lik- och olikheter som finns mellan designaspekterna och 

konceptet uppmärksammas. 

Lai (2012) gör en implementering av Community of Inquiry vilket används som moment i 

distanskurser. Metoden består av följande steg där studenterna bli ombedda att: 

1. läsa en filosofisk text, 

2. blir uppdelade i grupper om 4-5, 

3. för att diskutera i två veckor på forumet. 

4. Efter det stängs tråden, 

5. inga fler inlägg kan göras, och 

6. varje student ska skriva en egen text baserat på materialet från diskussionen. 

7. Studenterna kan fortsätta att läsa diskussionen efter att den stängts, för referering (Lai, 2012, 

s.937). 
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Metoden förhåller sig till flera av de aspekter som P4C använder sig av samt som har identifierats 

som designaspekter i arbetet. Det intressanta är hur metoden har gjort en tolkning av CoI som 

implementering av nätdiskussioner i distansutbildning. Eftersom metoden används till utbildning så 

ordnar de kursansvariga en strukturerad början och slut, här två veckor, samt begränsat och 

minimumantal deltagare, här 4-5 deltagare. Kursen bestämmer även samtalsämnet. Metoden 

hanterar inte gemensamma förutsättningar, informationstäthet per inlägg, den röda tråden och 

parallella trådar, eller aktiv samtalsledare. Metoden använder också sharing stimuli, i form av en 

filosofisk text, samt summering och reflektering av samtalet. Dessa två har inte valts ut som 

designaspekter men finns med i jämförelsetabellen. 

Flera av de designaspekterna som inte hanteras av Lais (2012) samtalsformat handlar om att göra 

samtalet mer lättillgängligt. Mest troligen fungerar metoden utan att konkretiserat dessa aspekter på 

grund av att metoden används i en skolkontext vilket gör att deltagarna får ett yttre krav från 

utbildningen att prestera. Ett sådant krav kan då få användare att vara aktiv för kursens skull, på ett 

sådant sätt som de inte hade varit i en mer ostrukturerad eller spontanmiljö liknande publika forum. 

Att deltagarna får ett externt krav är ett av de största problemen med användning av denna metod på 

publika plattform, eftersom flera av aspekterna bestäms av kursen och troligen skulle uppfattas som 

påtvingade samt inte skulle följas av deltagare i en spontanmiljö. Det som går att se genom Lais 

(2012) metod är att den hanterar flera av designaspekterna som identifierats.  

Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) förklarar konceptet om att använda en Digital Cirkel, på 

liknande sätt såsom en facilitator tilldelar ordet i stora grupper. I asynkrona diskussioner så kan det 

vara svårt att bestämma ordningen för vem som talar. Konceptet Digital Cirkel går ut på att 

diskussionen blir uppdelad i olika steg för en förutbestämd tidsperiod, exempelvis fem dagar, som 

utgör en rond av samtalet. Sekvensen för den digitala cirkeln går till enligt följande: 

1. Facilitatorn postar det första meddelandet av diskussionen. 

2. Alla deltagare postar inlägg utifrån deras perspektiv, varje dag ifall de kan. 

3. I slutet av perioden så summerar facilitatorn vad som diskuterats och lägger fram ett förslag. 

4. Alla deltagare svara på summeringen och förslaget, ifall det är nödvändigt så kan röstning 

användas. 

Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) framhåller hur fördelarna med en Digital Cirkel är att den 

uppmuntrar deltagarna att bidra medans cirkeln är öppen, och att facilitatorn kan se vilka som bidrar 

till diskussionen. Metoden kräver att någon ansvarar för att lägga upp det första inlägget och för att 

summera diskussionen efteråt, sedan så har alla som deltar ett ansvar att delta i diskussionen på ett 

meningsfullt sätt under perioden den är aktiv.   

Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) format av en Digital Cirkel behandlar flera av de 

designaspekter som identifierats. Den Digitala Cirkeln använder en strukturerad början och slut. 

Metoden gör inget för att begränsa antalet deltagare, eller sätta någon minimumgräns på antalet 

deltagare. En facilitator bestämmer delvis samtalsämnet genom att göra första inlägget i samtalet, 

ingen annan deltagare kan göra första inlägget. Deltagarna blir mer explicita eftersom varje 

deltagare uppmuntras att göra inlägg per dag. Metoden gör att användarna delvis får gemensamma 

förutsättningar genom att alla postar ett inlägg varje dag, men olika deltagare kan skriva olika 

mycket i varje inlägg. Metoden gör inget för att begränsa mängden information per inlägg. Metoden 

gör inget för att välja ut inlägg för att skapa en rödtråd, men eftersom facilitatorn summerar 

inläggen efter varje rond och deltagare svarar sedan på summeringen, så hjälper summering till att 

skapa ett urval och för att flytta fokus i samtalet. Faclitatorn gör inget för att styra upp samtalet 

medans deltagare skriver inlägg, men är relativt aktiv genom att summera inläggen i slutet av varje 

rond. 
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4.4. Design of Artifacts - Tolkning av designaspekterna i konkret design 
Först beskrivs en summering av det valda designkonceptet, sedan gås varje designaspekt igenom i 

steg och beskriver det valda designen, en förklaring av varför designen valts, samt olika alternativ 

4.4.1. Summering av designkoncept version 1 

Designkonceptet kallas Coframer; co från cooperative och conversation, framer från att rama in, 

välja fokus. En konceptuell summering av designkonceptet är: ”Ett diskussionsformat för djupa 

diskussioner på publika forum med låg information overload inspirerat av Philosophy for 

Children.” En kortfattad summering av designförslaget presenteras nedan. Varje del förklaras i 

detalj i ”4.4.2 Motivering till designkonceptet version 1”. 

1. Före samtalet 

a. Längd – Samtalsledare (SL) bestämmer längd på samtalet, standardlängden är två 

månader. 

b. Frekvens – SL bestämmer frekvensen på samtalet, standard frekvensen är två gånger 

i veckan. Frekvens innebär hur ofta meddelanden kommer att publiceras och hur 

lång tid deltagarna har att skriva svar. 

c. Samtalsämnet – SL bestämmer ett tema som samtalet ska kretsa kring. Det är sedan 

upp till deltagarna att bestämma den exakta frågeställningen 

d. Anmälan – SL lägger upp samtalet och skapar en intressekoll. Om tillräckligt många 

är intresserade, 3-10 deltagare, startar samtalet en vecka senare. 

e. Röstning – Alla deltagare skickar in anonyma röster på frågeställningen, SL går 

igenom materialet och publicerar samtalets frågeställning. 

2. Under samtalet 

a. Skriver meddelanden – Deltagarna skriver meddelanden. 

b. Ett argument – Deltagarna skriver inlägg som endast innehåller ett argument per 

post. 

c. Feedback – SL kan ge feedback till deltagarna angående inläggets format med mera. 

d. En rödtråd – Samtalsledaren väljer ut ett meddelande som deltagarna postar som 

publiceras på frekvensdagen. Resterande meddelanden läggs på kö och kommer att 

publiceras senare under diskussionen. 

e. Trädstruktur och datering – Alla inlägg publiceras i en trädstruktur och är märkta 

med datum. Nya inlägg åtskiljs tydligt från de tidigare inläggen. 

3. Eftersamtalet 

a. Slutdatum – Samtalet slutar vid det förutbestämda datumet. Efter datumet kan inga 

fler inlägg skrivas. 

b. Postsamtal – Efter samtalet bestäms ett datum där deltagarna träffas fysisk eller över 

videosamtal och går igenom samtalet, summerar samtalet och har ett metasamtal. Ett 

metasamtal handlar om hur deltagarna tyckte att samtalet gick, vad var bra eller 

mindre bra, skedde det missförstånd, reddes de ut och så vidare. 
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4.4.2. Motivering till designkoncept version 1 

Nedan bearbetas varje designaspekt, samt förslag ges hur de tolkas i konkret design. Varje 

designaspekt är uppdelad efter tre punkter: 

1. Det valda alternativet, där en tolkning av designaspekten presenteras kortfattat. 

1. Varför, där förklaring till tolkningen beskrivs, samt 

2. Alternativ, vilket beskriver möjliga alternativa tolkningar av konceptet. Alternativen 

finns i ”Bilaga B: Alternativ till designkonceptet”. 

4.4.2.1. Strukturerad början och slut 

Det valda alternativet: Samtalet har en början och ett slut. Standardlängden för samtal är en 

månad, längden kan även bestämmas i samråd med deltagarna. Samtalet initieras spontant, det vill 

säga: en användare lägger upp en anmälan till samtalet en valfri dag och samtalet börjar vid ett sagt 

datum en vecka efter anmälan startas. När samtalet är slut låses tråden och inget kan längre skrivas, 

men allt material går att läsa i sin helhet. Deltagarna bokar sedan ett samtal i ett synkront medie för 

ett diskutera samtalet i ett eftersamtal.   

Varför: Samtalet har ett förutbestämt slut för att deltagare ska veta hur mycket arbete samtalet 

kräver och för att de själva på förhand ska kunna fatta beslutet ifall de har möjlighet att delta i 

samtalet. Eftersom samtal avslutas innan det självdör spontant är tanken att deltagarna ska vara mer 

intresserad av att fortsätta liknande samtal i framtiden. Samtalet avslutas även för att de inte ska bli 

för långt och riskera information overload. 

En månad har valts som standardlängd på samtalet. Ett sådant samtal skulle ha en frekvens 

(beskrivs nedan under gemensamma förutsättningar) två gånger i veckan. Längden går endast att 

styrka genom praktiska tester, men två månader är tänkt som ett kortare samtal med lägre frekvens. 

Det ska finnas vissa standardmallar för längd på samtal och frekvens som deltagare ska kunna välja 

mellan. Olika samtalslängder beskrivs i ”Bilaga B: Alternativ till designkonceptet”. 

Anledningen till att samtalet kräver anmälan innan det startar är för att se så att tillräckligt många är 

intresserad av att delta i samtalet. Anmälan kommer att behandlas mer under ”4.4.2.3 Minimum 

antal deltagare och bestämmande av samtalsämnet”. 

Efter att samtalet är slut så träffas deltagarna, antingen fysiskt eller över videochattjänster. 

Anledningen till eftersamtalet, ett så kallat postsamtal, är för att prata om samtalet i en mindre 

formell struktur, samt för att ge möjlighet att reda ut olika ouppklarade trådar. Strauss (1991) 

framhåller hur normerna för användningen av CSCW system står under aktiv förhandling och 

motiverar att förhandlingen bör ske i ett sekundärt system för att skapa mer felxibilitet. Kear (2010) 

visar på utmaningar med grupparbeten i distansutbildningar som sker över asynkrona platform och 

föreslår att grupper emellan åt ska hålla synkrona möten. Daft och Lengel (1986) beskriver MRT 

och hur vissa typer av uppgifter fungerar bättre i rikare medier, eftersom diskussion om samtalet 

kan användas för att lösa problem bör det ske i ett rikare medium. Motivation för postsamtalet är 

även för att öka social prescene. Postsamtal kan väljas bort av praktiska skäl men rekommenderas. 

4.4.2.2. Begränsat antal deltagare 

Det valda alternativet: Antalet deltagare under samtalet är begränsat till en maxnivå av tio 

deltagare. Det betyder att efter samtalet startat så har de personer som inte anmält sig ingen 

möjlighet att skriva i samtalet. Samtalet kan fortfarande läsas av de som inte deltar i samtalet. 

Varför: Anledningen till att antalet deltagare för samtalet begränsas är för att minska risken för 

information overload. Det begränsas genom två faktorer. Det första är genom att minska den totala 

mängden deltagare och den totala potentialen av inlägg över tiden, vilket gör att de blir färre 

meddelanden och diskussionen blir mer överblickbar. För det andra begränsar de även den totala 
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mängden inlägg som sker vid varje enskilt tillfälle i diskussionen, vilket gör varje steg i samtalet 

mer överblickbart. 

Deltagare som inte är anmälda till samtalet kan inte skriva inlägg. Samtalet kan fortfarande läsas av 

icke anmälda deltagare för att det finns en förväntan på forum idag att samtalen ska vara 

transparenta, däremot så är det igen självklarhet, se ”Bilaga B: Alternativ till designkonceptet” för 

alternativ. 

4.4.2.3. Minimum antal deltagare och bestämma samtalsämne 

Det valda alternativet: När anmälan läggs upp krävs det ett visst antal anmälda för att samtalet ska 

startas. Det valda minimumet är tre deltagare. När anmälan läggs upp väljer skaparen ett tema som 

samtalet kommer att kretsa kring. Det är upp till deltagarna att komma överens om den exakta 

frågan kopplat till temat. 

Varför: Ett minimum antal av deltagare är nödvändigt för att ett samtal ska föras. Markus (1990) 

förklarar hur det behövs en viss mängd användare för att CSCW ska fungera och ifall antalet faller 

under en viss nivå så slutar tekniken att vara användbara. Plattformen har fler deltagare än de som 

är med i samtalet, men en liknande effekt av kritiskmassa kan uppstå ifall det är för få som deltar i 

varje enskilt samtal. Ifall deltagarna endast vill ställa specifika frågor så spelar det inte så stor roll 

hur många som deltar. Ifall en diskussion ska föras krävs ett viss minsta engagemang för att 

samtalet ska hållas igång. Designkonceptet är utformat för att se ifall intresset finns innan samtalet 

börjar, istället för att starta samtalet och sedan upptäcka att ett tillräckligt stort intresse saknas. 

Minimumantalet tre personer är godtyckligt. Antalet fungerar bra i P4C samtal, men det finns flera 

faktorer som kan påverka att antalet fungerar annorlunda i asynkrona plattform. För att komma fram 

till ett exakt antal krävs tester. Tre deltagare ses som en bra utgångspunkt. 

Anledningen till att samtalet startas med ett tema istället för en exakt fråga är för att ge deltagarna 

ett viss inflytande över samtalsämnet. Design konceptet påverkas även av hur aktiv plattformen är 

likt det Ren och Kraut (2014) lyfter fram att större plattform kan ha ett smalare fokus. Ifall forumet 

är väldigt aktiv kan ett smalare samtalsämne väljas, samtalsämnet kan breddas ifall forumet är 

mindre aktivt. Fler alternativ följer i ”Bilaga B: Alternativ till designkonceptet”. 

4.4.2.4. Explicita deltagare 

Det valda alternativet: Eftersom anmälningar görs för samtalet så vet alla inblandade minst 

namnet och antalet på deltagarna. En introduktion görs även av alla deltagare där de presenteras sig 

själva och hur de är kopplade till det valda ämnet. Introduktionen kan göras i textformat, 

videosamtal eller vid ett möte F2F. 

Varför: Deltagarna får en bättre förståelse av de andra deltagarnas inlägg genom att få kontextuell 

information och vet mer om varandra. Det är även en större sannolikhet att deltagarna fortsätter med 

samtalet ifall de har lärt känna varandra, vilket Garrisson, Anderson och Archer (2000) genom 

social presence angående distanskurser.  Erickson et al. (1999) framhåller hur deltagarna föredrar 

att veta vilka andra personer som är närvarande i delade utrymmen.  

4.4.2.5. Gemensamma förutsättningar 

Det valda alternativet: Deltagarna har en gemensam frekvens, vilket motsvarar en strukturerad 

flaskhals i kommunkationsledet. Istället för att ett meddelande publiceras direkt läggs det på kö och 

publiceras vid en satt dag, baserat på den satta frekvensen. Standardfrekvensen är två gånger i 

veckan, måndags- och torsdagskväll klockan 19:00. 

Varför: Olika individer kommer alltid att ha olika förutsättningar att kommunicera asynkront över 

nätet. Genom att lägga till en frekvensen är målet att jämna ut ribban för publikation av inlägg och 

när det går att svara på dem. På så sätt hålls informationsmängden konstant och så länge deltagarna 

har möjlighet att lägga tid någon gång under den satta frekvensen så kan alla delta under mer 
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gemensamma förutsättningar. Deltagarna läser de inlägg som skrivits och publiceras under 

frekvensen. Det kommer alltid att finnas inlägg vid den satta tiden eftersom ifall det skrivs fler 

inlägg så kommer de resterande att läggs på kö för att publiceras senare, se ”4.4.2.7 Den röda tråden 

och parallella trådar” nedan. Ifall deltagare vill svara på något inlägg så vet hen att möjligheten 

finns att svara fram tills nästa frekvenscykel. Hen kan skriva flera inlägg, postat dem, komma 

tillbaka senare och redigera dem, ta bort ett av dem osv, innan de publiceras till de andra deltagarna. 

Hen vet också att det kommer att finnas svar på inläggen som publicerats vid den utsatta tiden, 

ingen har möjlighet att svara innan dess. Hen har möjlighet att göra något annat under tiden 

emellan, utan att behöva uppdatera sidan för att se potentiella svar. 

En gemensam frekvens förhindrar att samtalet får många nya meddelanden på kort tid, vilket Kear 

(2010) beskriver hur vissa deltagare upplevde att det fanns för många meddelanden att läsa när de 

inte loggat in på forumet efter en längre tid. Istället pytsas meddelandena ut mer jämt över en längre 

tidsperiod. Det minskar information overload i början av samtalet samt göra att samtalet inte får 

dalande aktivitet under senare delar. För att tekniken tillåter direktkontakt så behöver det inte 

betyda att samtalet måste använda det. Att sätta en begränsning på när inlägg publiceras begränsar 

tekniken vilket kan ses som en nackdel, men skapar andra fördelar för samtalet istället.  

Lipman (2003) skriver att de uttalanden som är snabbast eller som låter smartast inte är de som 

värderas högst under samtal i P4C utan att de metoder som används ska stärka och skydda samtalet. 

Tanken är att en satt frekvens ska hjälpa till och ge deltagarna mer tid att skriva och möjlighet att 

tänka igenom inläggen som publicerats. 

4.4.2.6. Informationstäthet per inlägg 

Den valda metoden: Varje inlägg är uppdelat för att innehålla endast ett argument. Argumenten 

publiceras i en trädstruktur så att det tydligt går att se vilka argument som är för- eller motargument 

till överliggande argument. Nya inlägg markeras tydligt och samtliga är datummarkerade. 

Varför: CoFramer använder ett argumentationsträd för att strukturera upp argumenten. Iandoli, et 

al. (2014) summerar Computer-Supported Argument Visualization (CSAV) som är en tolkning av 

hur ett digitalt samtal kan delas upp enligt en argumentationsstruktur. Fördelen med CSAV är att 

varje inlägg endast innehåller ett argument, vilket göra att en tydligt överblickbar 

argumentationskedja uppstår. Största fördelen med CSAV och argumentationsformatet är att det 

tydligt syns vilka olika samtalstrådar som har tagits upp och utforskats. Överblickbarhet är något 

som är väldigt svårt att uppnå i ett samtal som förs F2F, därför kan formatet tydligt visa när ett 

argument leder till ett sidospår eller när samtalet går tillbaka några steg. Argumentationsträdet visar 

tydligt hur de olika argumenten håller samman. 

Iandoli, et al. (2014) konstaterar en nackdel med CSAV vilket är att metoden kräver att användarna 

förstår argumentationsanalys vilket höjer inlärningströskeln. Ifall samtalet har en samtalsledare kan 

hen ge kommentarer för att hjälpa användare att applicera metoden korrekt. Samtidigt så är 

diskussioner en bra möjlighet att lära sig argumentationsanalys eftersom metoden blir direkt 

applicerad på ett konkret område. 

Simpson och Prusak (1995 genom Eppler & Mengis, 2004) argumenterar för att förändrad 

informationskvalité markant kan minska risken för information overload. Individens kapacitet för 

informationsbearbetning förbättras ifall kvalitén av information förbättras, information som är mer 

koncis, kontinuerlig och överskådlig, eftersom högkvalitativ information går smidigare att bearbeta 

än ostrukturerad eller otydlig information. Eftersom CSAV delar upp informationen tydligare och 

mer lättillgänglig, så uppskattas det minska risken för information overload. 
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4.4.2.7. Den röda tråden och parallella trådar 

Implementeringen för att skapa en rödtråd är en av de stora utmaningarna med konceptdesignen. 

Designförslag som följer är endast en av flera tänkbara lösningar, flera andra alternativ tas upp 

i ”6.4 Concept Revision – Designkonceptet version 2”. 

Det valda alternativet: För att skapa en rödtråd använder sig samtalet av en samtalsledare vars 

ansvarsområde bland annat är att välja inläggen som utgör den röda tråden. Den röda tråden skapas 

genom att alla deltagare som vill svara på det föregående inlägget skickar in inlägg, samtalsledaren 

väljer sedan ut ett inlägg av dem, vilket utgör nästa steg i den röda tråden. De andra inläggen läggs 

på kö och kommer att publiceras när den senaste tråden är utredd i tillräckligt hög grad. 

Samtalsledarrollen är inte statisk som moderatorrollen på forum, utan skiftar mellan olika samtal. 

Varför: Att samtalet endast har en rödtråd istället för flera parallella trådar, gör att 

informationsmängden minskar markant och gör samtalet lättare att följa. Kear (2010) lyfter fram 

hur deltagarna i distanskurser upplevde att parallella diskussioner i diskussionstrådarna skapade 

otydligheter och gör att diskussionen blir svårare att överblicka. Simpson och Prusak (1995 genom 

Eppler & Mengis, 2004) betonar hur information overload påverkas av den kvalitativa 

informationen i meddelandena markant kan minska risken för information overload, genom att göra 

informationen mer koncis, kontinuerlig och överskådlig. 

Alternativet som har valts är mer krävande för deltagarna, eftersom deltagarna skriver inlägget 

innan urvalet görs och eftersom det dröjer innan inlägget publiceras. Nackdelen är att många kan 

anse att deras inlägg var bättre än det valda inlägget eller stör sig på att de skriver mycket text som 

först publiceras långt senare, time lag var ett av problemområdena som Kear (2010) identifierade 

under diskussioner i distansutbildningar. Målet är att fördröjningen på feedback ska vara mer 

acceptabelt eftersom frekvenslängden är bestämd i förväg. Fördelen är att samtalsledaren har 

möjlighet att exakt se hur relevant svaret är till det föregående inlägget och skapa en mer 

sammanhängande rödtråd, jämfört med när deltagare väljs innan de gjort uttalandet genom 

handuppräckning, som sker i P4C. 

Alternativet är även känsligt på så sätt att det kräver en stor tillit av deltagarna till samtalsledaren 

och de valen som samtalsledaren gör kan lätt komma att kritiseras av deltagarna. En av fördelarna 

är att det alltid kommer att finnas ett överflöd av inlägg för att publicera ifall aktiviteten blir lägre 

under en viss period av samtalet. Samtalsledaren kan även para ihop flera inlägg som är 

överlappande istället för att de ska publiceras separat och skapa redundant information. 

Anledningen att samtalsledarrollen byts mellan olika deltagare mellan samtal är för att formen inte 

ska bli för statisk. Ifall deltagare själva får prova hur det är att välja meddelanden till den röda 

tråden får de också mer insikt i motsättningarna och de svåra valen som kan uppstå. Samtidigt så är 

det inte hela världen ifall samtalsledaren inte gör helt perfekt val under samtalet. Samtalet är relativt 

kort och efter samtalet kommer någon annan att vara samtalsledare i framtida samtal. 

4.4.2.8. Aktiv samtalsledare 

Det valda alternativet: Samtalet kan ha en aktiv samtalsledare (SL). SL lägger upp samtalet och 

väljer frågan samt väljer ut inläggen som publiceras till den röda tråden vid varje frekvens. SL är 

även aktiv och dirigerar aktiviteten i samtalet. Lipman, Oscanyan och Sharp (1980) nämner olika 

sätt som SL kan förbättra diskussionskvalitén: fråga om förtydliganden, fråga om omformulering 

för att se så att alla förstått uttalandet, fråga om inkonsekvent användning av begrepp, be gruppen 

definiera ord och påpeka logiska felslut. Samtalsledaren kan även förbättra strukturen av inläggen 

såsom: längden på inlägg, att inläggen följer formatet för argumentationsträdet, samt skicka direkt 

feedback till användaren när de lämnat in inlägget innan inlägget publicerats, vid frekvensen. 

Varför: Joyce och Kraut (2006 genom Amichai-Hamburger, 2014) lyfter när nya medlemmar 

skriver sitt första inlägg så är inlägget också mest troligen det sista de skriver. Genom 
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designkonceptet så är en aktiv samtalsledare den enskilt största faktorn som kan förbättra kvalitén 

på samtalet för nya användare. Desto mer vana deltagarna blir desto mer kommer de att själva börja 

fylla den funktion som samtalsledaren har, bortsett från de mer strukturella funktionerna som att 

fördela ordet. En tydlig fördel med samtalsledare för nya deltagare är att samtalsledaren inte deltar 

direkt i samtalet. Eftersom SL inte deltar i samtalet så kan hen ge kommentar till nya deltagare, 

istället för att deras meddelanden ska lämnas obesvarade eller ifall de uttalar sig på ett sätt som 

strider mot kulturen på plattformen. Istället för att deltagaren ska mötas av andra motargument kan 

SL ta sig extra tid att introducera deltagaren till formatet och samtalsmetoden som används. 

4.5. External Design Critique - Intervjumaterial 
Summering 

Nedan presenteras materialet från intervjufrågorna rörande designaspekterna. Materialet presenteras 

i samma ordning som frågorna ställdes under intervjuerna. Intervjufrågorna går att läsa i sin helhet 

i ”Bilaga A: Intervjufrågor till samtalsdeltagare”.  

1. Deltagare 

Antal deltagare i diskussionerna 

IP1 svarade att ungefär 10–15 deltar i diskussionen och skriver inlägg, men att ungefär fem stycken 

är aktiva och för ett samtal. Både IP2 och IP3 hade svårt att svara på frågan, där det kunde vara 

enormt stor spridning mellan olika trådar. På frågan om kategorier svarade IP2 att till exempel 

filosofitrådarna hade ungefär 20 deltagare som skrev långa inlägg, medans politiktrådar kunde ha 

till exempel 200 deltagare. IP3 beskrev två kategorier, subreddits, där hens exempel hade 10 000 

deltagare och en tråd brukade ha ungefär 20 olika deltagare. Samt politiktråden på 4Chan 

(international politics, pol) hade väldigt många, IP3: ”Jag har absolut ingen aning, jag vet inte. Jag 

bryr mig inte.” Enligt IP3 så var det en trend att trådar försvinner på 4Chan efter att de fått mer än 

300 inlägg, vilket kunde ske efter ungefär en dag, och att det då kommer upp flera nya trådar med 

motsvarande ämnen. 

Igenkännande av deltagarna 

IP1 svarade att det är en fråga om vad ”känna till” innebär, men IP1 skulle säga att hen har en viss 

uppfattning av de andra deltagarnas skrivsätt. Att IP1 känner igen vissa deltagare och förväntar en 

viss kvalité på inläggen från dem, deras ståndpunkter och diskussionsnivå. Att vissa skriver inlägg 

känslofritt, vilket är något IP1 försöker göra själv, och därför lägger mer tyngd vid deras inlägg. IP1 

beskrev också tidigare under intervjun hur man lär sig att ”läsa forum”, att det då omfattar att sålla 

bort onödig information och att fokusera på vissa personers inlägg är en metod som IP1 använder. 

IP1 beskriver även personer som är väldigt aktiva på forumet så att de får lite av ett eget subforum, 

till exempel en ”do it yourself ”-del. Då blir den personen lite av en guru eller ”go to guy”, i det 

ämnet och någon som är lätt att känna igen. 

IP2 beskriver det som att hen oftast känner igen någon i diskussionerna när trådarna är stora och 

oftast flera när diskussionerna är lite mindre. Deras username och bilder och hen brukar oftast 

komma ihåg ifall de skrivit med varandra tidigare. IP2 beskriver också att hen känner 

igen ”kändisar” inom forumet, som till exempel har varit med i tävlingar eller gjort bra material 

tidigare. 

IP3 är mest aktiv på 4Chan vilket använder ett anonymt system, så det finns ingen möjlighet att 

känna till vilka deltagarna är baserat på deras användarnamn. IP3 är generellt ointresserad av vilka 

de andra är som diskuterar, och ser det lite som fördelen med diskussioner online att man inte har 

någon koppling till de andra deltagarna, IP3 anser att det är lättare att diskutera då. Jämfört med att 

diskutera med personer som hen känner för att man måste undvika att uppröra den andra personen, 
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det problemet ser inte IP3 på 4Chan. IP3 använder också subreddits, och där känner hen igen vissa 

halvkända personer, men det är mer från andra platser och inte genom diskussionerna. IP3 påpekar 

specifikt att hen aldrig har gått in och sökt efter inlägg som en person har lagt upp för att få veta 

mer om personen, sökfunktion är något som de flesta forum erbjuder. 

Lära känna deltagare 

IP1 lär känna deras skrivsätt, men har inte hållit kontakt med personer utanför forumet. IP1 tar upp 

exempel där hen har varit på teknikmässor och träffat personer av en slump som också visat sig vara 

aktiva på forumet. Hen har då känt igenom dem på deras bilder eller så har hen frågat ifall de 

skriver på forumet och då visar det sig att det är en person hen stött på online. 

IP2 beskriver hur det ofta förekommer att hen lärt känna andra deltagare genom forum. IP2 påpekar 

att hen ser det som mindre sannolikt på större forum. IP2 beskriver ett av de mindre forumen hen 

deltagit i, ”jag blir vän med nästan alla jag pratar med för det är inte så mycket folk där och de som 

är där gillar typ per definition det jag gillar”. Och fortsätter med ”forumet är kopplat till ett spel, så 

då är det naturligt att bara: ’vill du spela med mig nu?’ och så går vi och spelar online, och så är vi 

vänner. Eller vänner, men alltså; vi har lärt känna varann om inte annat.” IP2 beskriver att det inte 

händer på samma sätt i större forum och att det inte finns samma möjlighet att träffas. IP2 påpekar 

att det inte är på grund av forumet i sig utan i kombination med forumet och hens hobby. IP2 lägger 

till att det inträffat 1–2 gånger att hen lärt känna någon enbart genom forumet. 

IP3 beskriver det som att hen inte är på forum för att lära känna andra. ”Jag tror bara att jag inte- 

That’s not why I do it.” 

Lurkers 

IP1 beskrev att hen själv delvis är en lurker nu och säger att hen inte har någon åsikt om lurkers, 

brukar inte kolla på siffror, hur många som har läst eller hur många som är inloggade som gäster. IP 

säger att ”Har man ingenting att tillföra så är det bättre att man är tyst.” och att ”Lurkers det är väl 

folk som bara försöker lära sig saker.” IP1 beskriver att deltagarna måste skaffa sig en bild av 

kulturen på forumet innan de börjar att skriva där. 

IP2 beskriver hur hen själv är en lurker, delvis och helt på vissa sidor. Så hen vill inte kritisera dem 

för hårt. IP2 tycker att det är fint att personer kan delta utan att det kräver att personen måste bidra 

aktivt till diskussionen. Att det finns ett värde i att observera. IP2 tillägger sedan att det vore bra 

ifall de också skrev någonting, ”att man är intresserad av att höra vad de tycker, men att man inte 

kan tvinga fram, det måste vara på deras eget bevåg.” 

IP3 är också mest en lurker nu för tiden och kommenterar inte så mycket jämfört med tidigare. IP3 

beskriver det som: ”Just nu browsar jag bara på telefonen när jag går fram och tillbaks från skolan.” 

Och att det gör att hen kommenterar mindre. IP3 har också en tydlig åsikt om bra och dåliga lurkers, 

där dåliga är de som röstar, till exempel genom Reddit, för att påverka vilket content som andra ska 

se, men de engagerar sig sedan inte aktivt i diskussionen. Hen beskriver det ungefär som när två 

politiker har debatt och lurkers är ” det är publiken som applåderar i bakgrunden men inte vet 

någonting om diskussionen right.” IP3 tar upp ett exempel där två personer har en diskussion och 

ena personen får 300 upvotes och den andra får 300 downvotes, ”Vadå? Pallade ingen annan svara 

på kommentaren du tyckte var dålig?” 

IP3 beskriver också hur hen började med att diskutera aktivt på Reddit och sedan nu gått över till att 

vara mer passiv och mer läser. Hen påpekar att de flesta börjar andra vägen, att de börjar läsa inlägg 

och sedan börjar skriva mer efter ett tag och menar att de måste finnas möjlighet att läsa inläggen 

och att droppa in efter som, annars kommer det vara svårt att hitta nya deltagare till sidan. 
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2. Frekvens 

Rutiner kring att läsa och skriva i online diskussioner 

IP1 brukar läsa på forum på eftermiddagen/kvällen, oftast just när hen kommit hem och innan hen 

äter. IP1 brukar läsa oftast varje dag, ungefär en timme, men läser kortare ifall det inte finns så 

mycket nytt och sitter längre vid andra tillfällen. IP1 “Det finns ju tillfällen då man har spenderat en 

helkväll på ett forum liksom. Det är inte jätte ovanligt, eller var inte, nu är det lite mer ovanligt.” 

Främst för att IP1 spenderar mer tid på att plugga och inte har lika mycket tid eller ekonomi till 

hobbyn. IP1 beskriver hur hans intressen går i vågor. Att när hen drar igång något projekt så blir det 

mycket fokus på just det. Att de andra sedan ligger på “back burn”, att hen kollar de forumen lite då 

och då, men inte alls lika ofta. IP1 har även testat RSS feeds, men föredrar att läsa allting vid en 

viss tid istället för att få push notiser på telefonen utportionerat under dagen. 

IP2 beskriver två olika stadier för hens rutin kring att skriva. Det första beskriver när hen var som 

mest aktiv, den andra beskriver hur det ser ut idag. IP2 var som mest aktiv under gymnasiet. Då 

brukade hen skriva under rasterna när det fanns dötid. Det var tiden innan smartphones och IP2 

hade ingen laptop, så därför gick hen till datorsalar på skolan. När hen sedan kom hem brukade hen 

sitta och spela CS (stort e-sports spel sedan 2000, first person shooter i lag av 5 mot 5), och läsa på 

forum mellan matcherna. Fragbite var den sidan som hen var aktiv på. Sidan fokuserar på CS och 

personer kunde post klipp om matcher och liknande information om spelet, men forumet hade även 

andra mer spridda kategorier. IP2 beskriver hur hen började skriva mer och mer och tog ett slags 

ansvar att skriva inlägg för att de oftast var personer som var mycket yngre än henom som var aktiv 

där. IP2: “Det var väl bara när jag kände att jag skrev väldigt mycket det blev som- började kännas 

lite som ett jobb. Eller inte riktigt men det blev som inte riktigt lika kul längre när man gjorde det, 

det blev mer som ett åtagande än liksom kul fritidssyssla.” Ämnen som IP2 nämner är immigration 

och religionsfrågor, men även mer vardagliga frågor som “du kan inte använda det här skinet till det 

här vapnet” (det går att byta ut utseende på hur vapnen ser ut i spelet). Forumet valde senare att 

förbjuda diskussioner om immigration. 

Idag så läser IP2 ett retrospelsforum ungefär två gånger om dagen, Facebook upp till fem gånger 

om dagen, andra dagar inget alls. IP2 skriver inte lika mycket nu för tiden, hen har inte tid för det, 

för skolan och andra fritidsaktiviteter. På frågan om hur mycket IP2 skriver så svarar hen ungefär 

ett skrivet inlägg på 20 lästa inlägg. IP2 spenderar allt mellan 5–40 minuter vid varje enskilt 

tillfälle. Ifall IP2 läser någon filosofisktråd så tar det mer tid. Hen är inte så aktiv i trådar som är 

akademiskt krävande när hen läser liknande i skolan. “Så jag känner att jag inte riktigt har tid för 

det, eller ork.” 

IP3 är också mindre aktivt nu jämfört med tidigare. IP3 tror att det är kopplat till att hen var mer 

aktiv när hen vanligtvis satt och spelade vid en dator med ett tangentbord jämfört med mobilen 

idag. IP3 tar även upp att hen oftare åt framför datorn tidigare. IP3: ”Det blev att man postade mer 

för att man hade möjlighet till att göra det, man satt och faktiskt hade 100% fokus på grejen.” Eller 

när IP3 aktivt spelade PvP i WoW (World of Warcraft, en av de största online rollspelen, speciellt 

mellan 2004–2010, PvP: player versus player), då satt hen och läste mellan matcherna. Nu för tiden 

använder IP3 oftare mobilen för att läsa och det gör det mer omständigt att skriva svar. IP3 tar 

främst upp 2 situationer, ena är när hen går mellan olika platser på skolan eller under lektioner. Och 

det andra att hen ligger och läser på mobilen innan hen somnar. IP3 läser flera gånger om dagen och 

har svårt att sätta finger på hur mycket tid hen spenderar. IP3 tar som exempel att när hen läser så 

sitter hen inte 100% fokuserad och kan lyssna på en podcast och läsa på Reddit samtidigt, ”semi 

distraherat”. Ett annat exempel är att IP3 har uppe flera tabbar/flikar i webbläsaren, 5–6 stycken, 

trådar som kontinuerligt uppdateras under dagen. Hen kanske har dem öppna i 5 timmar, men kollar 

in på dem lite då och då, kanske var tionde minut.  
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Kännedom on andra deltagares rutiner 

Ingen av intervjupersonerna vet något om de andra deltagarnas förutsättningar för att delta i samtal. 

IP1 påpekar att man kan skapa sig en uppfattning om vissa deltagare som är väldigt aktiva, att de 

har väldigt mycket tid. Många forum har presentationstrådar, då går det att kolla där, ifall någon 

skrivit något, men IP1 vet inget mer än så. 

IP2 vet inget och ger ingen vidare kommentar. 

IP3 vet inget och är explicit ointresserad av de andra deltagarna. Hen påpekar också att hen aldrig 

gått in och sökt på deltagare, vad de har skrivit för andra inlägg, för att bilda sig en uppfattning om 

dem. Det är ganska enkelt att göra på Reddit, går ej på 4Chan eftersom deltagarna är anonyma. 

Upplevdarbetsbörda jämfört mellan diskussioner online och F2F 

IP1 beskriver hur det är en lite större arbetsbörda att skriva online för att hen måste fundera på hur 

hen ska uttrycka sig, hur det kan tolkas. Det är en skillnad från F2F eftersom då har man möjlighet 

att reagera, anpassa det man säger efter signaler, så som kroppsspråk. IP1 påpekar att hen bryr sig 

om att det inte ska bli missförstånd, IP1: ”Det här ska tolkas så som jag vill att det ska tolkas.” 

IP1:”Man ska inte bli ovänner över någonting som skrivs på ett forum.” Och då tar det längre tid att 

formulera meddelandet. 

IP2 nämner två situationer. Ena är när hen skriver på ett mindre forum, exempelvis det kopplat till 

retrospel. Där är det väldigt enkelt att skriva eftersom hen redan är insatt i ämnet, inte behöver göra 

någon research och oftast redan har en färdig åsikt i frågan. Situation två rör större forum eller 

Facebook, IP2: ”Där kan det bli- kanske någon form utav svårighet i rädsla att man inte alltid, det är 

så många som tittar på ens inlägg, att man känner någon form utav press på sig att skriva något 

underfundigt eller liksom- […] så det måste vara perfekt.” IP2: ”Och då blir det ofta att jag inte 

orkar skriva alls, eller liksom skriver ett inlägg och sen bara, näe det här var skit, och sedan raderar. 

Det händer väldigt ofta, eller väldigt- det händer ofta.” IP2 tar även upp att det ofta är lättare att 

vara observatör på större forum för att många av de åsikterna som hen har redan har formulerats av 

någon annan. 

Jämfört med F2F så beskriver IP2 att för situation ett om retrospel, eller andra ämnen som hen är 

insatt i, så är det väldigt svårt att jämfört det med F2F, eftersom IP2 sällan får prata om saken F2F 

eftersom hen sällan träffar personer med motsvarande förkunskaper och intressen. Istället blir det 

svåra att veta hur mycket hen kan prata om saken utan att tråka ut den andra personen. Medans på 

forumet, IP2: ” Det finns ett grundläggande kontrakt att när jag pratar med någon på [forumet] att vi 

båda gillar samma sak, och båda vet om det här.” IP2 jämför situation två, att skriva inlägg på stora 

forum eller Facebook, med att de situationerna sällan inträffar i vardagen. Att en motsvarade 

situation skulle vara att stå inför en publik och säga ett skämt. IP2 påpekar: ”och jag är förvånad 

övar människor som bara öppet skriver, kan skriva så mycket om sitt liv på Facebook, utan att 

känna den här pressen, för mig är det som att kunna stå på en rampscen utan att känna någon- 

liksom- rädsla. Det är ganska imponerande.” IP2 fortsätter med att den rädslan inte finns på mindre 

forum för att det är lite som att alla känner alla och att de har en delad förkunskap. IP2 beskriver hur 

det är lättare att prata med någon ifall hen redan känner personen. I jämförelse med Facebook så 

finns det ingen delad förkunskap på samma sätt. IP2 beskriver det som att på de små forumen så, 

IP2: ”Det är mindre personer, vi är alla i samma båt liksom, man kan väl säga, vi är alla i samma 

båt. På Facebook är vi alla på samma hav, men vi har olika båtar.” Medans F2F så är det oftast 

tydligare ifall personen man pratar med har en delad referensram eller inte. 

IP3 beskriver att det är olika jobbigt på olika nivåer. IP3 beskriver hur det är lättare att prata F2F, 

jämfört med att skriva, men tillägger att det också kan vara mer taxing för att man måste relatera det 
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till flera olika saker. IP3: ”Att försöka prata politik med familjen vid julbordet till exempel, det är 

inte som att- that’s a pretty taxing thing to do. Bara på en sån personlig- ja, ifall du nu får någon 

sorts meningsskiljaktighet till exempel.” 

Längden på diskussioner och hur det påverkar samtalen 

IP1 beskriver att ju längre trådarna blir desto spretigare blir det generellt. Hur det oftast finns 

personer som följt med tråden och som är ganska målinriktade eller fokuserad. Ifall en person 

kommer in på sida fyra, så är deras inlägg kanske inte så relevanta. IP1 beskriver även hur det 

inträffar att personer kanske bara ögnar igenom vad de tidigare har skrivit ifall tråden innehåller 

många inlägg. IP1 tror att det generellt fungerar sämre med långa trådar. IP1: “Om man inte lyckats 

presentera sin åsikt eller vad man tycker på ett par sidor så är det redan för mycket missförstånd i 

tråden redan.” 

IP2 hade svårt att svara, eftersom längden varierar mycket beroende på vad som diskuteras. IP2: 

“Om det är en fråga som kräver komplext resonemang, och det blir inte särskilt lång diskussion av 

det, då blir det ganska fruktlöst.” IP2 tar även upp att långa trådar har en tendens att avskräcka nya 

deltagare, att det inte är många som ids läsa igenom 20 sidor med långa svar. IP2 tillägger även att 

lägre diskussioner har en tendens att bli grötiga, att det är svårt att hålla koll på alla typer av 

argument. IP2 menar att korta diskussioner är att föredra ifall en längre diskussion inte är väldigt 

bra strukturerad, av alla deltagare, vilket det sällan är. IP2: “Grejen är att om det lyckas så är ju en 

lång diskussion jätte bra liksom, om alla deltagare verkligen brinner för det så vill man ju ändå läsa 

igenom 20 sidor om man är ny för att det är sjuk intressant.”  

IP3: “Väldigt många väldigt långa diskussioner är väldigt dåliga.” och fortsätter IP3: “En lång 

diskussion som kommer någonstans, jamen det är den bästa diskussionen, men en lång diskussion 

som bara verkar, alltså just punching a brick wall, […] båda personerna står på var sin sida av en 

tegelvägg och slår på den liksom. Ingen kommer någonstans och ingen påverkar den andras åsikter 

på något sätt liksom. Det är ju en dålig sorts lång diskussion och de diskussionerna tar aldrig slut för 

att det enda personer vill gör är att prata om sin sida. Right, det är det här pseudo intellektuella 

bullshitet.” IP3 tar även upp exempel där korta diskussioner kan vara bra. Där ett inlägg är en 

hypotes, nästa counter hypotes, och sedan slutsats. Och sen så var det hela diskussionen. Och att 

deltagarna håller med om att det blev motbevisat. IP3: “Särskilt om båda personerna genuint alltså- 

vad ska man säga- de gjorde det för att lära sig något nytt om grejen.” IP3 tillägger sedan att det 

oftast inte går till så, att det oftast är flera steg emellan. 

När diskussionerna slutar 

IP1 beskriver hur strömmen av nya inlägg bara mattas av, IP1: ”Det blir längre och längre tid 

mellan inlägg och sen till slut så stannar det av. […] Det finns inget direkt avslut.” På frågan om 

vad IP1 tycker tillägger hen: ”Då är väl diskussionen över, finns väl inte så mycket mer att tillföra 

liksom, det är hel okej.” 

IP2 beskriver att: ”Det brukar som bara dö ut liksom. […] Inte ett så vackert slut, det brukar oftast 

bara vara liksom någon som ställer en följdfråga och så är det ingen som orkar svara på den, 

typ: ’typ det där var jobbigt.’”. På frågan om vad IP2 tycker så anser hen att det är lite jobbigt och 

skulle föredra ifall deltagarna istället kom fram till någon form av konsensus. IP2 anser att det är 

svårt att göra något åt att det tar slut, ifall deltagarna känner att de kan gå vidare, precis som i 

vanliga samtal. 

IP3 har ganska starka åsikter i frågan. Det inträffar sällan tydliga slut, och IP3 stör sig på det och 

försöker aktivt komma till det stadiet eftersom många deltagare inte försöker. IP3 beskriver olika 

typer av slut, (1) det väldigt sällsynta som är att båda parterna håller med varandra, (2) ett annat där 

deltagarna identifierar var det bakomliggande problemet ligger, meningsskiljaktigheterna. (3) Att de 
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identifierat källan, är klara med diskussionen och har lärt sig något av varandra. IP3 jämför den med 

diskussioner F2F, att det inte finns krav att stanna kvar i diskussionen, IP3: ”Vi kan fortfarande inte 

håller med om att- alltså, nästa gång vi träffas kanske vi också diskuterar samma sak liksom, men vi 

kan fortfarande avsluta diskussionen på ett hälsosamt sätt.” IP3 beskriver att hen sällan ser det på 

nätet. IP3: ”Det vanligaste är att diskussionerna avslutas online är ju att de bara avslutas helt 

plötsligt för att en person postat och så pallar den andra inte att svara. Right, det är så de flesta 

avslutas. Och då går ju båda ut från diskussionen med antagligen en negativ association till 

diskussionen, för att man inte fick något colsure.” En fråga ställdes för att tydliggöra hur högt IP3 

värderade avslut på diskussion jämfört med andra egenheter som förekommer i online diskussioner, 

då valde IP3 att värdera ordentliga avslut på diskussioner som väldigt högt i förhållande till dem. 

(De andra var mindre shit posting, mindre personangrepp och mindre pseudointelligens) IP3 

tillägger också att det inte går att hindra deltagarna från att sluta svara, till exempel för att en person 

skulle gå till jobbet. IP3 tillägger att det däremot går att fostra ett community där oavslutade 

diskussioner är ovanligare. 

Olika typer av startskott och hur det påverkar diskussionerna 

IP1 beskriver hur det oftast är någon form av nyhet som är startskott för diskussionerna, exempelvis 

en ny lag kring nummerplåtar eller en ny högtalare som släppts. Antingen nyheter eller att det är 

projektbaserat, att deltagarna har någon form av projekt och att det uppstår frågor kring det. IP1 

nämner även att vissa rubriker kan leda till heta diskussioner att det alltid finns heta ämnen 

oberoende vilket intresse deltagarna har och att många lockas till dem. IP1 tillägger att även om 

heta ämnen sätter igång mycket diskussioner så kan diskussionerna lätt bli polariserad, att det finns 

olika läger i frågan. IP1 beskrev hur det oftast går att se redan på trådrubriken ifall det kommer att 

bli en sådan typ av provocerande diskussion. 

IP2 beskriver också att det oftast är något nytt som hänt som är startskottet för diskussioner, ett 

exempel är i tv-serier, West World. Det kom många diskussioner kring serien och dess teman, olika 

typer av filosofiskt, exempelvis koppling till spel och simulering. IP2 tar även upp projekt loggar, 

från de forum som är mer centrerade kring skapande av deltagarna. IP2 nämner även att en 

kontroversiell fråga lätt kan leda till hätska debatter, medan det blir andra typer av diskussioner i 

exempelvis matforumet där deltagarna försöker tipsa om mat, jämföra olika recept, att den här 

maträtten är godare än den här maträtten. 

IP3 pratar mycket om info dumps, vilket hen beskriver som att en deltagare skriver en lista med 

flera länkar till exempelvis en till nyhetshändelser, utan att skriva någon form av fråga eller åsikt 

kopplat till ämnet. IP3 har erfarenhet av att i diskussioner blir det oftast bättre och mindre hätskt 

ifall original poster (OP) inte tar någon sida. IP3: ”Jag menar det finns ju inget fel med att 

säga: ’Ah, här är exakt vad jag tycker, motbevisa mig.’ Men du kommer antagligen rent statistiks så 

kommer de här att generera fler dåliga trådar än: ’Ah, här är massa information, feel free to discuss 

it.’”. 

Längd på inlägg 

IP1 beskriver att längden på inlägg är starkt varierande. Vissa trådar kan vara mer som artiklar med 

flera A4 sidor som inlägg, men att inläggen oftast är kortareungefär som en Twitt, runt 140 tecken. 

IP2 uppskattar den generella längden på inlägg till 300 ord, lite mindre än en halv sida. Hen 

poängterar att det är en ren uppskattning, men att det är baserat på 12 års erfarenhet. IP2 tillägger 

sedan: ”Jag tycker att det är ganska lagom, ja. Blir det för långa så kan det bli- oftast väldigt grötigt. 

Oftast så har de flera olika åsikter och man förstår inte vilken de egentligen vill diskutera, så kortare 

rubriker tycker jag absolut är att föredra. Kanske kortare än det jag sa som snitt också, typ, två till 

tre rader borde egentligen räcka för att få fram sin huvudsakliga tes.” 
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IP3 beskriver hur längden på inlägg kan variera väldigt mycket, från tre ord till A4-sidor. 

Svarstid mellan inlägg och hur IP förhåller sig till det 

IP1 beskriver hur svarstiden mellan inlägg varierar väldigt mycket beroende vad det är för typ av 

forum. På de forum hen är och har varit aktiv på så går det väldigt fort. IP1: ” [Att det] i princip är 

direkt om man tänker så i forumvärlden. 5–6 minuter oftast. Har du inget svar inom en timme så är 

det en död tråd i princip. Den kommer aldrig att upptäckas.”, IP1 gör sedan en korrigering att en 

timme är lite överdrivet, men att inlägg som inte har något svar efter en dag inte kommer att få 

några svar senare. IP1 tillägger att ifall hen investerat tid i en tråd så läser hen i tråden även fast den 

fallit tre sidor bak i historiken. På frågan om hur IP1 förhåller sig till svarsfrekvensen så svarar 

IP1: ”Om det ska vara en konversation då vill man ju att det ska flöda på liksom, det får inte gå hur 

segt som helst då tappar man intresset liksom. Men genomtänkt [-a inlägg] också.” 

IP2 beskriver att svaren kommer väldigt fort. IP2: ”Någon minut eller 2–3 kanske.” IP2 fortsätter 

med att när hen ställt en fråga så tycker hen att det är positiv när det kommer svar snabbt. IP2 

tillägger: ”Jag tycker att det är tråkigt när man ser en fråga som inte har något svar på 20 minuter. 

Det känns som ett- det känns lite grann som när man har suttit- man har suttit i en ring på liksom ett 

socialt sammanhang och någon har sagt någonting och alla bara kollektivt börjar prata om något 

annat. Så det är lite så här awkward, man känner så här lite sympati och så- vad tråkigt för den här 

personen att ingen vill svara.” IP2 fortsätter med att: ”Om det är liksom någon svår frågeställning 

och någon har svarat på en minut så kanske personen inte har hunnit tänka tillräckligt för att 

uttrycka.” IP2 fortsätter med att ifall det första inlägget är långt och någon svarat snabbt så kan 

personen inte ha läst igenom hela inlägget, bara skummat, och fastnar vid något stycke och bara 

IP2:”Jag vill säga vad jag tycker!”. IP2 tillägger att personen egentligen borde tagit tid och tänkt 

över det hen skrivit. IP2: ”Det tror jag nästa alltid är värt att göra, att skriva ut det man tänkt skriva 

och sedan titta över det en gång bara. Tycker jag verkligen så här? Reflekterar det här verkligen 

mig? Sårar jag personen nu?” 

IP3 beskriver hur hen oftast är inne på Reddit eller 4Chan och 4Chan är väldigt snabbt, svar 

kommer oftast inom fem minuter. IP3: ”Där har du ett annat problem att oftast om du inte har fått 

svar inom fem minuter så sänks chansen att du får svar väldigt skarpt också.” På mindre subreddits 

kan det ta längre tid, att IP3 postar något och får svar tre dagar senare. IP3 har ingen specifik åsikt 

angående hur snabbt det tar att få svar, bara att vid de riktigt snabba trådarna så minskar 

sannolikheten att hen skriver. Hen är inte säker på varför men en förklaring hen tar upp är att när 

hen väl skrivit sitt svar så har diskussionen vid botten av tråden bytts ut till något annat. IP3 tar 

även upp ett exempel där hen skrivit i en tråd på front page för Reddit som är ganska snabbt och 

någon kan svara två dagar senare, vilket är ganska sent där. Sedan kan en tredje person svara på det 

inlägget. Då väljer IP3 hellre att inte svara för att personen som hen pratar med mest troligen gått 

vidare till något annat vid det laget. 

Rutiner kring att starta nya diskussionstrådar 

IP1 har väldigt svårt att svara på senaste gången hen startat en ny diskussionstråd, för att det sällan 

inträffar. Oftast så hittar IP1 en tråd som redan existerar och kan bygga vidare på den. Ett exempel 

som IP1 kommer på där hen har startat en tråd rör en projektlog för ett renoveringsarbete. 

IP2 skapar trådar extremt sällan. Oftast ifall hen vill veta något så går det att söka fram redan 

existerande trådar. Det har inträffat att IP2 startat egna trådar, men då har hen först sökt väldigt 

länge och skapar tråden som en sista utväg. 

IP3 skulle säga att hen skapar trådar oftare än de flesta. Ungefär en gång i veckan, även om det är 

mer sällan nu jämfört med tidigare. Oftast så postar hen en nyhetsartikel, eller hittar något som hen 

tycker är intressant. IP3 tar även upp ett exempel där hen frågade om hur man bäst gjuter cement i 
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minusgrader, för styrkelyftning, med armeringsjärn och dylika. IP3: ” Och då är det ju en klassisk 

fråga som du bara ställer till Reddit liksom.” 

3. Rödtråd 

Hur ofta parallella samtalstrådar uppstår i diskussionerna 

IP1 nämner att det inträffar att deltagare skriver frågor i redan existerande trådar som är närliggande 

men inte helt relevanta. Ibland brukar deltagare säga att de ”kapar” trådar istället för att skapa egna. 

IP1 beskriver att det oftast inte uppskattas. IP1 säger att det inträffar att det sker parallella 

diskussioner, IP1: ”Att det blir svårare att följa direkt.” 

IP2 berättar att det sker parallella trådar nästan överallt, minst två stycken åtminstone. IP2 tillägger 

att om det blir för mycket så kan det bli väldigt grötigt och det blir svårt att få överblick. IP2: ”Om 

det inte är på Reddit, där det är väldigt lätt att bara klicka bort den delen av tråden och kolla den 

man ville.” Reddit har ett system där varje svar skapar en indragning och ifall inlägget har flera svar 

så går de att dölja. Inläggen är inte ordnade efter kronologiskordning, utan endast som undersvar 

och högre upp ifall de fått upvotes från andra deltagare. 

IP3 beskriver hur det inträffar ofta. Och tillägger att det måste vara så. Annars behöver tråden vara 

hårt modererad, IP3: ”Nu ska vi fan prata om den här saken. Liksom, annars får man bara låta folk 

lägga sin egen synvinkel.”       

Inlägg som svar eller nya infallsvinklar 

IP1 hade svårt att svara på frågan. Att det är svårt att svara på hur många inlägg som efterfrågar svar 

och inte blir besvarade. IP1: “De gör ett inlägg i diskussionen som inte behöver besvaras helt 

enkelt.” 

IP2 säger att det är många inlägg som är irrelevanta och att de flesta inte besvarar de inläggen, om 

än bara genom att säga varför det inte var relevant för diskussionen. De flesta ödslar inte tid på att 

besvara dem. IP2 beskriver även hur det kan vara personer som säger samma sak som någon annan 

redan sagt, IP2: “Då känner man: jaha, den här personen har inte läst igenom tråden. Så då struntar 

man i henom och då svarar man på det man skulle. Så det händer absolut. Det händer nog i alla 

trådar, att någons inlägg, ja ignoreras helt enkelt.” IP2 hade svårt att göra en uppskattning hur 

många inlägg, men svarade ungefär 20–30 procent. IP2 svara även att i det ideala forumklimatet så 

skulle alla inlägg besvaras. 

IP3: “Både och, skulle jag säga. Jag skulle säga att det- personer som flest personer svarar är ju till 

the original poster (OP).” IP3 beskriver hur ungefär 20% svarar på OP, resten är en blandning av 

personer som postar länkar med ny information till ämnet, IP3: “Folk som har diskussioner fram 

och tillbaks eller som bara garvar åt en post som någon annan gjorde liksom, jag skulle säga att det 

är väldigt spritt.” 

4. Övrigt                                                                     

Deltagares uttryck för starka känslor 

IP1 beskriver uppdelningen mellan inlägg med och utan starka känslor som ungefär 50/50 på de 

forum hen är och varit aktiv på. IP1: ”De som är mera liksom begrundande och faktiskt tittar på vad 

som står- vad jag försöker fundera på- vad är det de försöker uttrycka liksom- och då finns det dem 

som bara hugger direkt på det- ett ord eller på någonting eller bara blir mer impulsiva liksom.” IP1 

tillägger: ”Att [de] bara skannar efter triggerord i princip. ”IP1 fortsätter med att hen identifierar sig 

mer med den första gruppen. IP1:” Typ en tredjedel av de som kommenterar som faktiskt känns 

som att de för diskussionen framåt.” IP1 fortsätter sen med att beskriver hur ”man lär sig läsa 

forum”, och baserar det på tidigare erfarenheter om de som skriver, att inlägg som vissa skriver 
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ögnas mer. IP1 tar ett exempel med en person som skriver ”över allt och det tillför ingenting, jag 

läser inte hans inlägg liksom. Han är bara här för att trolla.” IP1: ”Hänger man tillräckligt mycket 

på forum så får man ju den här bilden vad som är relevant och vilka som man hoppar över.” IP1 tar 

även upp exempel med att ett av forumen hen varit aktiv på använde en nybörjardel för nya 

användare. IP1: ”Det är också en ganska bra idé, innan de ger sig in i hetluften och diskuterar med, 

så kan de liksom börja med något lite enklare forum, lite enklare diskussioner.” Hen tar som 

exempel att de kan ställa de frågorna som alla har när de börjar, istället för att de ska ställas flera 

gånger i den vanliga forumdelen. IP1 har inte sett nybörjardelar på andra forum, men hen påpekar 

att det är vanligt med FAQ:s (Frequently Asked Questions), IP1: ”Folk sätter upp vanliga frågor 

som alltid ställs av alla nybörjare liksom.” 

IP2 svarar att deltagare kan ge uttryck för starka känslor, speciellt på de stora forumen. På frågan 

om hur det besvaras svarar IP2: ”Ofta med lika starka rekatoner tillbaks.” Speciellt i väldigt 

polariserade frågor. IP2 beskriver att det inte är lika vanligt på de mindre forumen hen hänger på, 

retrospel och musikspel mm, att det är vanligare med en positiv atmosfär. Att hen aldrig sett någon 

som attackerar någon eller hänger ut någon. IP2 tillägger: ”Det har funnits något troll någon gång, 

men de finns väl överallt, men det är bara att banna och sen gå vidare, ingenting som spelar någon 

roll egentligen, nä.” IP2 tillägger att trollen oftast hamnar på forum som är kopplade till 

kontroversiella ämnen, så de forumen som har kontroversiella ämnen får mycket kontroversiella 

diskussioner. På frågan om de mer avsmalnade forumdelarna så som filosofi och litteratur hade 

starka känslor svarar IP2 att de har starka känslor i förhållande till de diskussioner som vanligtvis 

förs där. IP2: ”Ja det blir ju hätskt i den världen, i den lilla mikrovärlden så blir det en hätsk 

diskussion.” Att de diskussionerna är på annan skala jämfört med de andra forumen. På frågan om 

hur IP2 förhåller sig till diskussioner med starka känslor svarar IP2: ”Man typ dras till dem. Det är 

lite som watching a train crash. […] Man vill vara där för att närvara lite grann. Men om det är 

någonting som man tycker om, som också är intressant själv, som man kanske brinner för, så blir 

man ju också en deltagare direkt, liksom, man vill gå in och fight the good fight så att säga. För det 

man står för.” IP2 tillägger sedan att hen sätter ett högt värde på att det förs ett samtal. IP2: ”Vi 

måste prata om saker för att nå någon typ av framsteg, eller förändring, kanske inte ska prata om 

framsteg, mer om förändring, så tycker att det är livsviktigt att prata om saker, det är väl en utav 

forums bra egenskaper att vi kan prata om saker som behöver lyftas. Sen det faktum att de- vissa 

beter sig som skitstövel mot varandra, det är inte bra. […] Så att formen de diskuterar, men att de 

diskuterar det försvarar jag i alla oändligheter tror jag. Det tycker jag är allt så nödvändigt.” 

IP3: ”Mycket mer på Facebook och liknande forum dock. Jag skulle säga- jag rankar det så här: 

Facebook [3], Reddit [2], 4Chan [1]. Det är min hierarki av forum. På väldigt många nivåer och 

både det- jag tycker personligen att det är hur bra de är också i den ordningen, i deras design. Men 

det är också så här: i hur anonyma de är, hur mycket folk verkar tolka saker personligt, och hur 

många procent av diskussionerna som verka leda någonstans.” På frågan om att personer kan säga 

ganska fula saker på 4Chan så svarar IP3: ”Fast ingen bryr sig. […] Om du hade skrivit samma post 

på ett annat ställe så hade det verkat som att du förmedlar väldigt starka känslor.” IP3 beskriver hur 

det inte finns samma sociala barriär i online diskussioner, IP3: ”Vi borde inte fortsätta diskussionen 

för då: we are going to make a scene.”. IP3 tror att det är vanligare på sidor där det går att rösta upp 

och ned på inlägg att ”du får en mycket mer personlig attack när folk inte gillar det du skriver: ’De 

gömmer mina åsikter, de kan inte hantera sanningen’, right”. Och IP3 fortsätter hur bara det att man 

har sitt namn kopplat till det som skrivs IP3: ”Du får en direkt personlig koppling som du kan ha en 

känslomässig reaktion till.” IP3 beskriver hur det är en annan sak på 4Chan: ”4Chan, vad någon 

skriver till mig där, inte bara har jag det som en principsak, jag kan inte få en känslomässig reaktion 

på det. Jag menar hur skulle jag kunna? Det är bara någon random person liksom.” På frågan ifall 

andra blir upprörda svarar IP3: ”Antagligen fake upprörda, definitivt. Jag kan inte tänka mig att 

någon faktiskt bryr sig.” IP3 tillägger att ifall tråden rör en stark nyhetshändelse, IP3: ”250 people 
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dead in attack in Paris.” så kommer det att leda till känslomässiga reaktioner, men IP3 tror att det är 

mycket mindre känslor när det gäller meningsskiljaktigheter på anonyma forum jämfört med icke 

anonyma forum just på grund av att det inte finns någon personlig koppling mellan deltagarna. 

Medvetenhet kring missförstånd och hur de uppstår 

IP1 anstränger sig mycket för att undvika att det hen skriver ska missförstås, för att hen ofta ser att 

andra missförstår det som skrivs. IP1: ”Man läser en text och så känns det som att jaha- är det här 

menat som sarkastiskt eller är det- Alltså vad är det? Menar de verkligen vad det- vad jag tror att de 

menar. Eller finns det något annat bakom?” IP1 tillägger: ”Och kan jag inte uttrycka mig så skriver 

jag ingenting helt enkelt. Så om jag inte känner att det- att jag kommer att få fram det jag vill säga 

så-”. IP1: ”Jag har verkligen inte lust att starta såna hära diskussionstrådar där det bara kommer att 

bli massa missförstånd eller att det blir mothugg direkt för att de inte har fattat vad man skrivit.” IP1 

tar upp exempel där diskussioner går på villovägar direkt IP1: ”Och sen inser man att- men vänta 

nu, har personen som svarar på det ursprungliga inlägget ens förstått frågan eller har jag förstått 

frågan?” IP1 tar även upp situationer där personer har misstolkat hens inlägg på ett aggressivt sätt 

och IP1 svarar: ”Jag brukar kommentera på en gång typ att: nu har du missförstått frågan eller 

missförstått hur jag menar, det här är inte alls tänkt som något påhopp eller så.” IP1 beskriver hur 

det oftast fungerar, att det blir svårt att svara aggressiv på ett sådant inlägg. 

IP2: ”Det är inte alltid tydligt, nej. Folk missförstår varandra höger och vänster, och det är väldigt 

sällan folk frågar varandra: ’Hur definierar du det här ordet?’ Utan det är oftast som folk gör 

halvgubbar eller andra retoriska tankefel. Och folk medvetet misstolkar och använder det som ett 

argument mot varann.” IP2 fortsätter med att beskriva problemet med att det är svårare att ge 

direkta svar online, jämfört med F2F, svar som handlar om tydliggörande eller dylika. IP2: ”Som 

att: kan du definiera ditt ord här, då måste hen sitta och definiera ett ord där och under tiden som 

någon annan svarar på det inlägget och nu tappar jag bort det där inlägget. Och så måste jag gå 

tillbaka till det inlägget, det är betydligt enklare att göra i person.” IP2 tillägger att det är något som 

borde spridas, att försöka uppmärksamma att deltagarna använder samma version av termer, eller 

försöker utforska vilken version de använder. IP2: ”Efter alla filosofigrejer man har läst så har man 

blivit väldigt medveten om ord och hur ord kan tolkas olika så man har blivit nästan så här för 

definitionsjobbig liksom. Man frågar alltid efter hur de menar, eller ’Förstod jag dig rätt nu när du 

sa att alalal?’ Jag menar dock att det är 100 procent bra, och jag hoppas att det smittar av sig.” IP2 

tar upp exempel när deltagare inte uppskattar frågor om ords betydelse IP2: ”Jag frågar vad menar 

du med rättvisa? De bara: ’vadå, du vet väl vad jag menar?’ liksom. ’Kan du inte läsa mellan 

raderna?’ […] De förväntar sig att man inte ska göra det och blir överrumplade när man gör det, och 

jag tror inte att de tycker om det oftast när man gör det heller.” 

IP3 beskriver hur det kan variera mycket mellan olika forum. På Reddit i trådarna där personer 

verkligen försöker ha diskussioner, IP3 beskriver: ”Då är det den här väldigt långa väldigt komplext 

strukturerade texten med väldigt många onödiga detaljer som skapar de största förvirringarna.” På 

frågan om hur deltagarna hanterar dem svarar IP3 att de generellt är extremt dåliga på att hantera 

det. När IP3 svarar på sådana inlägg så försöker hen skala bort de överflödiga delarna och bara 

svara på det som hen anser är relevant. IP3: ”That makes people mad, att försöka hålla sig till 

samtalsämnet.” IP3 har även använt sättet att: ”Eller faktiskt skriva, alltså: Dude you just ignore this 

and this part of my post and all of this you wrote has nothing to do with what I said, please just 

answer this thing.” På frågan ifall det fungerar svara IP3, ibland och: “Oftast så får du bara ett A4:a 

till, de kommer dit med intresset av att ha det här pseudointellektuella ordbajsnings diskussionen. 

Om du träffar en sån person så finns det inte så mycket att göra.” 
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Moderatorers aktivitet i diskussionerna  

IP1 har en positivbild av moderingen på de forum hen varit aktiv på. Det har funnits lite 

personangrepp och stängt trådar fort. Sedan så har det förekommit diskussioner varför man inte får 

diskutera vissa saker här, IP1: ”Eller varför är moderatorer så snabba med att stänga den här tråden? 

Har de koppling till kommersiella intressen, du vet sånt dyker ju upp, dyker ju oftast upp när det 

handlar om produktforum och sånt, men de forumen jag hängt på har varit kommersiellt fristående.” 

IP1 tillägger att de har reklamplatser, så deltagare har spekulerat ifall det kan påverka 

moderatorrollen, men IP1 har på det stora hela väldigt positivbild av moderatorerna. IP1 

tillägger: ”När de är tydliga och liksom faktiskt uttrycker varför de stänger en tråd eller varför de 

gör som de gör.” 

IP2 säger bara att hen tycker att moderatorerna gör ett bra arbete, att de brukar varna eller stänga 

ned trådar. IP2: ”Jag tycker att de gör ett riktigt bra, oftast frivilligt jobb.” 

IP3 är mest aktiv på 4Chan vilket inte har moderering på samma sätt som andra forum vanligtvis 

har. IP3 berättar hur 4Chan har moderatorer och janitors. IP3 beskriver Janitors som: “He takes out 

the trash”, tar bort trådar som är olagliga, och trådar som är helt orelevant. IP3 ger ett exempel: 

“Någon postar en helt random bild och skriver: ‘hmm really makes you think’ och sen är det hela 

tråden. Och sen så får den så här 50 svar för att folk blir triggade av det. […] Men då är det lika bra 

att janitors tar bort den”. IP3 är inte så insatt exakt vad moderatorerna på 4Chan gör, men nämner 

tillfällig IP-ban: IP3: “Oftast så får du någon sånt här two day ban ifall du postar något, jag vet inte, 

så här avhugget huvud eller någonting i en helt random tråd på sci; scientific board.” IP3 valde ett 

gå ifrån Reddit för något år sedan när det inträffade att moderatorer tog bort flera hateful subreddits, 

som hen inte hört om tidigare. IP3 beskriver dilemmat med moderatorrollen: “Det måste vara någon 

som väldigt snabbt kan ta bort skit, men det du måste ha- restrains som moderator i att inte börja- 

som- anledningen till att jag gick från Reddit till 4Chan var att Reddit slutade att ta bort saker som 

bara var dåliga och började ta bort saker som de inte gillade. Right, och det var där gränsen gick för 

mig och då blev det inte roligt-” En fråga ställs ifall deltagarna inte försöker ta upp och förändra 

saken på forumet. IP3 svar: “Ja, antagligen så blir den tråden deletade av de dåliga moderaterna 

[skrattar]. Nä jag överdriver bara.” IP3 tillägger att ingen användare har någon anledning att stanna 

kvar på ett forum ifall det misskötts. IP3: “Det finns inget så här: ‘Ah, men moderatorerna är dåliga, 

men så är det ju, det får jag bara ta.’ Nä alltså jag bara sticker och letar efter ett bättre ställe direkt.” 

5. Avslut 

Förändringar på diskussionssidorna över tiden 

IP1 har inte sett någon större förändring över tiden. Det hen sett är att på ett av forumen hen deltagit 

i så blev hen aktiv just i och med att de nya tog över ansvaret, så forumet växte väldigt mycket. Det 

påverkade inte innehållet så mycket, men gjorde att forumet blev mycket bredare. 

IP2 har inte heller sett någon skillnad på forumen. Det är andra personer som diskuterar, och andra 

samtalsämnen, men att formatet är ungefär det samma. IP2: ”Man kanske pratar om Trump nu, men 

å andra sidan, för x antal år sedan så pratade de om Bush vs Gore.” IP2 tar upp en sida, där det 

märks förändring i och med att det uppstod mycket diskussioner kring invandring. 

IP3 tar Reddit som exempel som började som ett litet community med mest programmerare och 

IP3: ”En högre intellektuellnivå på diskussioner generellt.” Och att det sedan blev mer ”pseudo 

intellektuellt”, mer shit posts och memes. IP3: ”Det fanns något ställe som hette Digg innan, som 

hade en mass exodus till Reddit till exempel, det var typ så Reddit blev stort, om jag inte minns fel.” 

IP3 var inte aktiv på Reddit innan det började växa, så jämförelsen av hur det var innan är en 

återberättelse från andra. IP3 var mer aktiv i r/Atheism förr, men tar det som exempel: ”Bara att det 

finns en r/Atheism en r/TrueAtheism och en r/TrueTrueAtheism visar ju på att generellt när ett 
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community blir större så driftar de bort från sin original form, och det finns inte så mycket att 

göra.”IP3 har varit på 4Chan i ungefär 2 år men har hört från andra att 4Chan påverkats, IP3: ”Så 

har de rätt så mycket problem med hur till exempel the mass exodus från till exempel Reddit när jag 

lämnade så lämnade väldigt många andra också. Då fick du en mass influx av Reddit användare som 

försökte göra 4Chan till nya Reddit. Och väldigt många som varit där länge tycket att det var en 

väldigt negativ- alltså en väldigt dålig sak. Att folk inte adapterade, alltså chan-kulturen i detta fall. 

Utan började bara, ja- De tog inte tid att faktiskt lära sig någonting, du bara började posta utan att 

fatta vad folk menar med det de skriver liksom.” IP3: ”Jag tror att de flesta som är på siten som det 

kommer massa folk till oftast upplever en negativ, alltså de får en negativ association till det.” 

4.5.3. Skillnader mellan antaganden och intervjumaterialet 

Nedan presenteras en summering av intervjumaterialet som identifierats som centralt för 

designkonceptet. En genomgående trend är att punkterna blev mer nyanserade. Antagandena kan 

stämma i vissa fall och vara annorlunda i andra situationer.  

Deltagarantal 

Intervjuerna visade att antalet deltagare på olika forum hade väldigt stor spridning. En uppdelning 

som görs här är skillnaden mellan mindre forum och stora forum. Siffrorna är en stor uppskattning 

och intervjupersonerna hade svårt att svara i siffror, så uppskattningen är väldigt generellt. Ett 

mindre forum eller en subreddit har diskussioner med motsvarar 10–15 deltagare, där ungefär fem 

deltagare är aktiva genom hela diskussionen. Stora forum har regelbundet diskussioner med 50 eller 

fler deltagare. 

Små forum har redan ungefär samma storlek som P4C, kanske även mindre i vissa fall, med tanke 

på antalet aktiva deltagare genom hela diskussionen. P4C siktar på 5–10 aktiva deltagare, medans 

små forum har ungefär fem aktiva och ungefär 5–10 tillfälligt aktiva deltagare. Små forum behöver 

fler deltagare för att komma upp i mängden snitt 10 aktiva deltagare. Små forum har sällan en för 

stor mängd inlägg. 

Stora forum med en stor mängd deltagare och stor mängd inlägg i diskussionerna riskerar att skapa 

det Butler (2001) kallar information overload. CoFramer motiverar begräsning av antalet användare 

i diskussionerna, speciellt för stora forum. 

Deltagarkontinuitet 

Både IP1 och IP2 nämnde att vissa deltagare brukar komma in senare under samtalet och säga något 

som inte är speciellt relevant för samtalet. Det kan vara så att på små forum så finns det en mängd 

semi aktiva deltagare, men att de kanske inte tillför så mycket till diskussionen och kan förbises, då 

de aktiva deltagarna utgör kärnan av konversationen. 

Känna till deltagare 

Flera av IP beskriver hur de känner till ”kändisar” på forumet och att med tiden så får de veta mer 

om deltagare på forumet, främst om deras sätt att skriva och vad de vet av tidigare interaktioner. 

Det inträffar främst att deltagare vet mer om de andra deltagarna på små forum, eftersom 

deltagarnas vägar korsas oftare, vilket även inträffar på större forum, bara att det mest troligen tar 

längre tid.  

IP beskrev också att deltagarna på forum har en gemensam referensram vilket oftast blir tydligare i 

små forum. Den gemensam referensramen säger inte så mycket om deltagarens personlighet men 

berättar ganska mycket om deras intressen endast genom att de valt att delta i diskussionerna på just 

det forumet. IP beskriver hur referensramen blir vidare för större forum eftersom de oftast är 

bredare och har en mer spridd användarbas. Genom den gemensam referensramen så vet deltagarna 

ganska mycket om varandra även innan interagerar med varandra. Det är någonting som inte 

förekommer i P4C, och uppskattas underlätta mycket under diskussioner på forum. 
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Lära känna 

IP beskriver hur det inträffar väldigt sällan enbart genom samtal att deltagare lär känna varandra 

över forum. Däremot kan det inträffa när forumet är en del av ett större kontext, såsom ett gaming 

community eller kopplat till mässor, som en samlingspunkt. Deltagarna kan träffas på forumet, 

exempelvis genom diskussioner och sedan lära känna varandra i andra kopplade kontext. Ifall det 

finns färre deltagare på forumet så bör det gå snabbare att känna igen dem, för att vägarna korsas 

oftare. 

Lurkers 

Frågan om lurkers varande och icke varande är väldigt svår. Alla IP var positivt inställda till lurkers 

när frågan ställdes. De anser att personer ska ha möjlighet att läsa de meddelanden som skrivs och 

att många deltagare först är observatörer innan de går över till att bli mer aktiva deltagare. Samtidigt 

så beskriver IP vid andra tillfällen under intervjuerna att det är svårt att skriva inlägg när de inte vet 

vilka som kommer att läsa dem, vilket också kan öka risken för missförstånd. Det vill säga, det 

finns lurkers på forumet men deltagarna vet inte så mycket om dem och inte är intresserad av 

siffrorna. 

Heterogena förutsättningar 

IP beskriver hur deltagarna inte vet någonting om andra deltagares förutsättningar. Det finns även 

fler skillnader mellan deltagare, exempelvis genom att delta över mobil eller PC med tangentbord. 

Vissa personer med hobbyn att spela, eller som gör annat vid datorn en länge period ser snabbare 

när något nytt skrivs på forumet och har därigenom möjlighet att svara snabbt på inläggen.  

Arbetsbörda 

Svaret på frågan om upplevd arbetsbörda mellan att delta i diskussioner online och att delta i 

diskussioner F2F var komplext. På vissa sätt upplevdes det lättare online på vissa sätt svårare. IP 

beskriver hur det rent praktiskt går snabbare att prata F2F än det går att skriva digitalt. IP beskriver 

hur det går lättare att säga något och få direktrespons F2F än digitalt, vilket gör det lättare att bland 

annat reda ut missförstånd, eftersom en fråga kan ställas snabbt och svaret kommer direkt. IP 

beskriver hur det upplevs som svårare att diskutera vissa ämnen med personer de känner, krävande 

att undvika sociala övertramp, exempelvis diskutera politik med familjen vid julbordet. IP beskriver 

hur det är lättare att diskutera med personer de känner eftersom de vet mer om varandra och har 

delade upplevelser och tidigare samtal som det går att referera till. IP beskriver hur det F2F är svårt 

att veta hur mycket en person är intresserad av ett visst ämne, hur mycket det går att prata om utan 

att trötta ut personen. På forum finns inte den osäkerheten om intresse utan deltagarna som är aktiva 

är också med säkerhet intresserad av ämnet som forumet omfattar.  

Hur påverkar längden på samtalen kvalitén 

IP beskriver hur den bästa typ av diskussioner är de långa som fungerar men att det sällan inträffar i 

praktiken. De beskriver långa diskussioner oftast som spretigare, har fler missförstånd och att det 

blir svårare för nya deltagare att komma in halvvägs i diskussionen. 

Slut 

IP beskriver hur samtalen inte har något absolut slut utan hur samtalen dör ut. Diskussionerna håller 

på tills någon inte länger svarar. Vad som är anledningen till att någon inte längre svarar varierar 

från situation till situation. IP:s åsikter angående att diskussioner självdör går i ett spektrum. Ena 

sida ser att det hade kunnat vara bättre, men att det bara är att acceptera hur det ser ut i praktiken. 

Den andra sidan ser oavslutade diskussioner som en av de centrala nackdelarna i diskussion online. 

Främst att diskussionen inte får något closure, att deltagarna inte strävar mot att komma till den 

punkten och att vad som då sker är att diskussionen tillslut självdör utan avslut. 
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Startskott 

IP beskriver hur det ofta är någon form av ny information, antingen genom en nyhetshändelse eller 

genom användardrivet material så som projektloggar. IP beskriver hur vissa trådrubriker kan dra till 

sig fler deltagare för att det rör ett hett ämne, men att de trådarna kan riskera sämre diskussioner 

redan från start för att ämnet redan startar polariserat. 

Längden på inlägg 

IP beskriver hur längden på inläggen varierar stort. Från väldigt korta inlägg om några ord eller en 

mening, till väldigt långa inlägg motsvarande flera A4:a sidor.  

Tid innan svar 

IP beskriver hur svar på inläggen brukar komma väldigt snabbt, men att de inlägg som inte fått svar 

direkt mest troligen inte får några svar alls. Ifall inlägg är längre så kan vissa svara för snabbt, att 

det går att ifrågasätta ifall de läst igenom inlägget ordentligt. Vissa trådar går så pass snabbt att 

diskussionen “gått vidare” innan deltagare hunnit skriva ett svar, IP beskriver hur de är mindre 

benägen att delta i den typen av trådar. 

Startar en tråd 

IP beskriver hur det sker extremt sällan att de lägga upp nya trådar. Det sker undantagsvis ifall de 

redan aktivt sökt och verkligen inte hittat någon annan tråd med motsvarande innehåll. 

Parallella trådar 

IP beskriver hur det oftast sker parallella trådar i diskussionen vilket oftast blir grötigt ifall samtalet 

inte hålls på exempelvis Reddit med en inbyggd trädstruktur. 

Inlägg som ej besvaras 

IP beskriver hur många inlägg inte besvaras i trådarna, men lyfter frågan ifall inläggen behöver 

besvaras. Flera inlägg efterfrågar inte svar, eller inlägg som upprepar innehåll som redan skrivits 

tidigare i diskussionen. 

Starka känslor 

Frågan är svår att sammanfatta, så någon summering görs ej. 

Missförstånd 

IP beskriver hur det oftast förekommer missförstånd i diskussionerna och att missförstånden sällan 

reds ut. IP beskriver hur det är svårt att dubbelchecka med de andra deltagarna, samt omständigt att 

fråga efter definitioner. Det vanligast är att istället för att fråga om förtydligande så svarar 

deltagaren med ett starkt inlägg som motargument.  

Moderatorer 

IP beskriver hur moderatorer oftast tar bort personangrepp, stänger trådar och bannar deltagare som 

inte följer reglerna. De flesta av IP har bra erfarenhet av moderator, även om en av IP har haft 

situationer där moderatorer inte utför sin uppgift. 

4.5.4. Förändringar i P4C och Forum tabell  

Först presenteras en lista med de punkterna som tydligt förändrats efter intervjumaterialet. Dessa 

utgör ett slags förståelsegap jämfört med antaganden innan intervjuerna samt uppfattningen efter 

intervjuerna. Efter det presenteras en uppdaterad version av P4C och forum tabellen. Den 

uppdaterade tabellen finns i ”Bilaga C: Ändringar av jämförelsetabellen”. Vissa av punkterna har 

strukits och andra har omformulerats för att vara tydligare eller mindre svepande. 

Punkter som förändrats efter intervjumaterialet 

Presentation – Punkten döps om till: “Information om deltagare”. Den tidigare versionen antog att 

deltagarna vet mer om varandra i P4C jämfört med i forum, vilket har visat sig oftast inte stämma. 

Ifall deltagarna är helt nya och hoppar in i ett samtal i P4C eller forum så vet de ungefär lika 
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mycket. Däremot så finns det möjlighet till mer information på forum på långsikt. Deltagare kan 

läsa gamla inlägg som de andra deltagarna har gjort och vissa väldigt aktiva deltagare blir lokala 

kändisar och blir kända snabbare. Sedan så har varje forumen ett specifikt fokus, såsom exempelvis 

retrospel. Det gör att användarna får en gemensam referensram vilket berättar mycket om 

deltagarna redan innan diskussionen börjat. En gemensam referensram finns inte på samma sätt i 

P4C. Gemensam referensram läggs till som en ny punkt ned. Sedan så har deltagarna möjlighet att 

lära känna varandra, eller deras sätta att skriva efter flera samtal. Hur lång tid det tar beror på antal 

deltagare i diskussionerna. Ifall forumen är mindre så är antalet överlappande deltagare högre 

jämfört med större forum. 

Lurkers – Som tidigare med tillägget att deltagarna på forumet har låg medvetenhet om lurkers. 

Hur många och vilka de är. Intervjupersonerna var heller inte intresserade av den informationen. 

Varierade förutsättningar – Skillnader i förutsättningar har visat sig kunna vara större än väntat. 

Främst i och med att deltagare kan delta i diskussioner över olika plattform såsom mobiltelefonen 

eller vid skärm med tangentbord. Det är lättare att läsa långa inlägg på skärm och lättare att skriva 

längre vid tangentbord. Det är även en fördel ifall deltagaren spenderar mycket tid vid datorn av 

andra orsaker för att snabbare se när sidor uppdateras. 

Svarsmödan: låg till hög – Punkten är en av de som förändrats mest. Antagandet var att i F2F så 

går det mycket snabbare att svara rent praktiskt, vilket det också gör, men eftersom det oftast finns 

andra aspekter som påverkar hur ansträngande det är att svara så blir frågan mycket mer komplex. 

Främst för att deltagarna måste undvika att göra andra deltagare upprörda eller göra sociala 

övertramp F2F. Motsvarande problematik finns även på forum, men där finns en gemensam 

referensram, och deltagarna är oftast anonyma, kopplat till ett användarnamn eller helt anonyma 

vilket inte leder till samma typ av sociala press. 

Höga faktakrav – Punkten stryks eftersom det varierar väldigt mycket mellan olika typer av forum 

och F2F diskussioner. 

Sharing stimuli – Av intervjumaterialet var det mest nyheter som ledde till diskussioner. Det beror 

mycket på fokuset för forumet, där vissa forum fokuserade på användardrivet material som 

projektloggar. 

Ingen fråga väljs alla diskuteras – Antagandet var att ifall det går att skapa fler trådar och lyfta 

fler frågor så kommer också fler frågor att ställas. Efter intervjuerna så visade det sig att de flesta 

skapade trådar extremt sällan. Istället sökte de efter existerande trådar för att läsa i dem, eller bygga 

vidare på dem. Det kan mycket väl vara så att färre frågor skrivs, för att motsvarande material går 

att läsa sig fram till. Eller att deltagare helt väljer att inte ställa frågan för att det anses som en 

ganska stor sak att skapa en tråd, vilket endast görs ifall deltagaren verkligen vill ha svar på frågan. 

Hur stor sak det är att skapa en tråd varierar mellan olika forum.  

Långt svarsfönster – Antagandet var att svarsfönstret skulle vara längre under asynkrona 

förhållanden jämfört med svarsfönstret i F2F. Det stämmer fortfarande eftersom svarsfönstret i 

samtal endas är ett par sekunder. Däremot så visade det sig att samtalen sker mycket snabbare på 

forum än vad som antogs. Teoretiskt sätt så finns mycket mer tid att svara på forum än F2F, men i 

och med hur forum används så skrivs svar oftast direkt, det vill säga tre till fem minuter. Däremot så 

varierar det stort mellan olika forum. En trend verkar finnas att större forum har ett högre tempo än 

små forum. Även ifall tråden finns kvar för att svara på till senare, på större forum, så verkar det 

finnas en tendens att deltagarna fokusera mest på de senaste inläggen som skrivits. 

Starka känslor – Frågan är väldigt komplex och blev utmanande att summera så den togs bort från 

tabellen. 
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Se "Bilaga C: Ändringar av jämförelsetabellen” för en komplett lista med ändringar samt den 

uppdaterade tabellen. 

4.5.4. Spontan feedback på designkoncept version 1  

Nedan summeras den spontana feedback som IP beskrivit efter att de fått höra en beskrivning av 

den första versionen av designkonceptet. 

Struktur och spontanitet 

Två av intervjupersonerna påpekade att det är stor skillnad mellan ”standard” forum konceptet och 

designkonceptet som presenterades i form av spontanitet och yttre struktur. IP3 som är van vid 

forum som har så lite extern struktur som möjligt, som 4Chan, är osäker på ifall deltagarna kommer 

att klara av den externa strukturen. IP3 gillar när deltagare diskuterar strukturerat men är osäker på 

ifall det fungerar att sätta upp regler kring det. IP3 tror att det kan få negativa konsekvenser att 

tvinga på deltagarna strukturen. IP1 beskriver hur det kan bli en risk att spontaniteten försvinner ur 

samtalet. IP1: ”Det kommer ju inte att vara ett samtal längre. Det kommer bli att varje onsdag så 

kommer det in 10 längre argument.” IP1 ger ett förslag på att göra samtalen mer spontant, 

IP1: ”[Att deltagarna kan] ge feedback inom ett dygn eller något sånt där, efter att inlägget har 

lästs.” 

Ämnen  

IP1 och IP2 tog upp vilken typ av ämnen som passar för att diskutera med metoden som presenteras 

med designkonceptet. IP3 beskriver tidigare under intervjun hur hen redan diskuterar politiska och 

religionsfrågor, så det finns inga frågetecken om vilken typ av ämnen som designkonceptet kan 

användas till. IP2 nämner att ämnet behöver vara något som inte blir inaktuellt med lång frekvens 

och som deltagarna kan vänta två månader på att prata om, exempel som inte passar är nyheter eller 

andra färskvaror. IP2: ”Någon typ av akademisk debatt nästan.” IP2 nämner diskussionsämnen så 

som forskning, vetenskap, filosofi och politiska diskussioner. En fråga ställs till IP1 ifall hen tror att 

formatet passar något utav hens forum. IP1 svarar att det passar bättre “abstrakta prylar” exempelvis 

“politik, religion, tro” eller historia. Där det är ännu viktigare att deltagarna får fram sina åsikter och 

sina ståndpunkter. IP1 nämner att det kan passa längre artikelinlägg där exempelvis: “[Personen] 

har varit på en resa till Spanien och provat olika dyra motorcyklar.” IP1 lyfter ett typiskt tillfälle 

som inte passar designkonceptet, IP1: “Acropovish eller Van Dammes ljuddämpare, vilken? 

Varför? Det blir hellre ett flöde på en gång. Det finns ingen som väntar en vecka på vad någon 

tycker om det.” 

Frekvens 

Det kom fram främst två olika typer av kommentarer kopplat till frekvensen, den ena att det går 

väldigt snabbt på nätet idag och att deltagare kan få svårt att vänta så länge för en diskussion som 

designkonceptet föreslår. Den andra att samtidigt så gillar alla intervjupersoner tanken att det skulle 

finnas mer tid att tänka och skriva inläggen.  

Allt går snabbt på nätet 

Alla intervjupersoner lyfte en kontrast mellan i vilken takt som meddelanden publiceras i 

diskussioner idag och hur designkonceptet är utformat. IP2 beskriver det som: ”När jag klickar på 

enter så ska mitt inlägg komma och en minut senare så ska jag få respons.” Och fortsätter med att 

den långa frekvensen måste passa kontexten. IP2 jämför det med korrespondensschack, med 7 

dagar per drag. IP2: ”På sju dagar så kan man verkligen djupdyka i situationen, i positionen på 

brädet och du kan verkligen tänka länge och väl på ditt drag och sen skicka det.” IP2 tror att det 

skulle vara frustrerande att få inläggen köade, att få vänta innan de kommer upp. IP3 lyfter att det 

finns en risk att deltagarna kan gå från samtalet innan deras inlägg postas, för att det tar för lång tid. 

IP3 nämner att ifall mycket fokus läggs på en viss del av diskussionen och några kanske inte är 

intresserad av den delen men ändå hänger med, då kanske antalet aktiva personer blir för få och 
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risken kan vara att de tycker samma sak. IP3 nämner också att ifall samtalet är på fem personer och 

två av dem faller bort då är det inte kvar något samtal. IP3: ”Jag menar, det de ska diskutera ska 

vara en fucking månad. Vem pallar vänta en månad på att få prata om någonting på nätet? Ingen gör 

det liksom. Då finns det bättre alternativ. Eller rättare sagt: det finns alternativ där du kan gå och 

prata om det direkt liksom.” IP3 fortsätter med att det inte finns ”commitment på nätet”, att ifall 

deltagarna tycker att något är ointressant så kan de bara sticka och gå till någon annan sida. Allting 

är bara ett klick bort. IP1 lyfter att ifall frekvens postas en viss tid så kan det bli problem med 

tidszoner i globala forum. IP2 tror att samtalet skulle vara intressant en vecka senare så länge ämnet 

är intressant. 

Mer tid att skriva 

Alla intervjupersoner var kritiska till hur bra det skulle fungera rent praktiskt att använda en längre 

frekvens i diskussioner men även positivt inställda hur det potentiellt skulle kunna påverka 

diskussionen. IP3: ”Det är nice att få så här bara tänka på sin grej i typ tre dagar ibland. Det kan ge 

en mycket, alltså tänka på vad någon annan sa, tänka på vad jag själv sa.” IP1: “Du behöver inte 

trycka enter samma dag. […] Istället för att göra massa antaganden för att du vill svara fort så kan 

du baserat det på någonting när du har några dagar på dig att svara.” En följdfråga ställdes på det: 

“Är det någonting som du skulle gjort eller bara känt att det var liksom jobbigt att göra? IP1: Nä det 

beror på hur investerad man är - hur intressant det är. Jag menar brinner man för så är det ju- så ger 

man det tid. Det är som vilken hobby eller vad man än tycker är intressant liksom- så det tror jag 

absolut.” Angående att köa inlägg så svarade IP2: ”Jag tror att största fördelen med det här är ju att 

liksom folk måste eller de behöver inte, men de uppmuntras till att tänka över det de skriver och 

inte bara skriva det första skiten som de drar fram liksom.” IP3 lyfter att längre frekvens kan ta bort 

starka känslor i diskussionerna. ”Oftast är det bara ett emotiellt svar som bara varar i 20 minuter och 

sen känner du: ’Then you feel kind of bad of what you wrote’ liksom.” IP3 lyfter också hur korta 

frekvenser, ungefär en timme, känns onödiga. Att en för kort frekvens kan känns mer frustrerande 

än att deltagarna får mer tid att skriva. 

Samtalsledaren 

IP1 ger inga kommentarer angående samtalsledare (SL). IP2 har deltagit i liknande filosofiska 

diskussioner där en SL finns närvarande och är väl medveten om formatet. IP2 påpekar att det kan 

bli mycket arbete för SL och förstår standardtiden om en vecka, men påpekar att deltagarna kanske 

får sympati för SL och därför försöker skriva kortare och bättre inlägg för att SL ska slippa gå 

igenom en stor mängd material. IP2 tillägger att det är bra med mer struktur för nya deltagare och 

att det sen lär bli mindre arbete för SL när deltagarna anpassat sig till formatet.  

IP3 spenderar mycket tid kring konceptet om SL och är väldigt kritisk till det och berättar tidigare 

under intervjun hur hen har upplevt dåliga moderatorer och nu valt forum med så lite inverkan från 

moderatorer som möjligt. IP3 är därför tveksam till att lägga för mycket ansvar på samtalsledaren. 

IP3 ser en risk angående den röda tråden och att SL fokuserar på ”roliga anekdoter” istället för det 

relevanta i samtalet. IP3 nämner att det alltid kommer att vara deltagare som tycker att vissa delar är 

mindre intressanta i samtalet och i den röda tråden SL valt ut. IP3 nämner att SL:s uppgift om att 

ställa frågor om förtydligande skulle kunna täckas med att andra deltagare frågar, att uppgiften 

läggs på community. IP3 påpekar att SL är där av en anledning, med en åsikt, vilket kan påverka 

diskussionen. IP3 nämner att SL kan säga att källan inte är tillförlitlig. Borde vara upp till 

deltagarna att avgöra om källan är pålitlig eller inte. Tanken är mer att SL ska fokusera på strukturer 

i argument och försöka färga diskussionen så lite som möjligt, men det är ändå en risk som kan 

uppstå att ansvarsområdet glider. IP3 nämner att man vill undvika situationer där: ”Ah, det här hade 

varit en så intressant diskussion om bara inte samtalsledaren varit trash.” IP3 nämner att ifall 

samtalsledaren inte är tillräckligt bra så kan det förstöra samtalet. IP3 gillar att SL kan ge feedback 

på inlägg. När det bara är feedback så kan en dålig SL inte förstöra ett annars bra samtal. När färre 

samtal postas så är det viktigare att varje inlägg har högre kvalité. IP3 gillar att SL kan para ihop 
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liknande material, men lägger till att det är ett bra tillfälle där informationsflödet kan vara öppet, att 

SL ger ett förslag och sen är det upp till deltagarna att välja att anta ändringen. IP3 föredrar att all 

sådan information visas öppet i diskussionen för de andra deltagarna. På det stora hela skulle IP3 

föredra designkonceptet utan samtalsledare, för att samtalet ändå blir väldigt uppstyrt jämfört med 

vad IP3 annars är van vid. IP3: ”Som lite breath of fresh air från allt bullshit som man ser på nästan 

alla diskussionsforum.” 

Övriga kommentarer 

IP1 poängterar att det kommer att behövas väldigt tydlig struktur när det blir så lång tid mellan 

inläggen. IP3 gillar trädstrukturen. IP1 lyfter idén om ett gemensamt system för att exempelvis 

tagga inlägg. Att de ska finnas kryssrutor eller listor, där deltagaren markerar att inlägget är ett 

argument som svarar på ett annat inlägg, och ifall det exempelvis är en fråga eller ett klargörande. 

IP1 påpekar angående att samtalet har en bestämd längd att: “Det är ju jättebra, för då kan ju folk- 

det positiva är att folk begränsar sig: det här vill jag ha sagt innan samtalet är över.” IP1 påpekar 

också att man vill kunna förlänga samtalslängden om det finns mycket att säga. IP1 gillar idén om 

postsamtal “Det blir verkligen det här överbyggandet av anonymiteten.”. Samt mer information om 

deltagarna bakgrund, IP1: “Varför skrev den här personen så, så mycket? Ah, jaha, okej, det är för 

att han eller hon har den här bakgrunden.” 

4.6.5. Kommentarer på feedback från designkoncept 1 

Här följs kommentarer på feedbacken för designkoncept 1 (DK1). Kommentarerna är uppdelad 

efter motsvarande rubriker som från föregående stycke. 

Struktur och spontanitet 

IP3: går det att ha önskade samtal utan extern struktur?  

Deltagarna får välja ifall de deltar i inlägg utan struktur (så som 4Chan), med mer struktur 

(traditionella forum eller Reddit), eller mycket struktur (designkonceptet). Ifall de föredrar 

avsaknad av ramverk så har de inte något tydligt behov av upplägget för designkonceptet och kan 

istället välja ett av de redan existerande formaten. Tanken är att deltagarna inte ska gå från helt 

ostrukturerade samtal till mycket strukturerade direkt. Utan att det ska finnas en övergångsfas med 

mjukare övergång, se 4.6.6. Nybörjardel i designkoncept version 2. 

IP2 förslag om direkt feedback 

Direktfeedback skulle kunna fungera så länge det enbart används till konversationstyper istället för 

att hela diskussionen flyttas dit. Punkten utforskas i designkoncept version 2 under ”4.6.7. Parallell 

konversationstråd”. 

Ämnen 

På det stora hela så uppskattas det inte finnas något problem angående val av ämnen. Deltagarna 

som kommer att använda designkonceptet lär vara personer som redan ställt frågorna på andra 

forum, men inte fått tillfredsställande svar. Eftersom det alltid kommer vara lättare, mer spontant 

eller direkt att ställa frågor på andra forum så kommer frågorna som behöver mer struktur av self 

select att ställas på sidor som använder en mer strukturerat diskussionsformat. 

Frekvens 

Allt går snabbt på nätet 

En tydlig skillnad jämfört med antaganden för designkoncept 1 (DK1) och IP:s beskrivning av 

forum är hur snabbt nya inlägg skrivs. Ett av målen med DK1 var att minska tempot på diskussioner 

så att fler ska ha möjlighet att delta i diskussionen. Målet har inte ändrats, men intervjumaterialet 

visar en tydlig kontrast mellan DK1 och existerande användning av forum, vilket kan vara större än 
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vad som planerats. Frågan är ifall det är ett för stort hopp från 5 minuter till en vecka. Det kan 

istället vara värt att använda en dag, eller tre dagar som standardfrekvens. De lägre frekvenserna 

kan vara för långa, men det går först att avgöra genom praktiska tester. Däremot så borde det inte 

vara praktiskt omöjligt med längre frekvenser, eftersom motsvarande upplägg har fungerat tidigare 

så som exempelvis brevväxling. Liknelsen som IP2 gör med frekvens längd för schack passar bra in 

här, att blixtschack tar fem minuter, vanliga matcher ungefär två timmar och korrespondensschack 

sju dagar per drag. På så sätt passar CoFramer mer in som korrespondensschack jämfört med 

blixtschack. Personer som spelar blixtschack gör det inte av samma anledning som personer som 

spelar korrespondensschack, och det behöver finnas möjlighet till båda alternativen. Däremot så är 

frågan ifall det är för stor kontrast jämfört med brevväxling och vad som tas för givet med tekniken 

idag. Däremot så kanske CoFramer främst inte är för de personer som är aktiva på forum idag, utan 

för de personer som inte aktivt använder nuvarande diskussionsformat. 

IP3 bättre alternativ eller snabbare alternativ  

Så som IP3 beskriver så finns det snabbare alternativ än DK1 att välja idag. Deltagarna gör valet 

mellan att ställa frågan på forum som svarar snabbt och kanske ger ett bra svar, riskerar att inte få 

något svar eller risk för ostrukturerade svar från flera personer med risk för missförstånd. 

Alternativt så kan deltagarna ställa frågan i CoFramer och vänta länge på svar och i gengäld få en 

mer strukturerad diskussion. CoFramer ses mer som ett komplement till nuvarande aktiva 

forumstrukturer, istället för ett substitut. Det är ett problem ifall deltagarna går ifrån diskussionen 

halvvägs. Ett alternativ för att motverka det kan vara någon form av karmasystem där deltagaren får 

negativkarma av att anmäla sig i en diskussion och sedan inte delta aktivt, se ”4.6.8. Karmasystem”. 

Mer tid att skriva 

Även om det går snabbt på forum idag så finns en efterfrågan av deltagarna att få mer tid för att 

skriva inlägg. Alla intervjupersoner såg fördelar med mer tid att tänka på inlägg, samt att köa inlägg 

kan värdera eftertanke och minska tillfälligt emotionella svar.  

Globala tidszoner 

På det stora hela borde det inte vara något problem med tidszoner eftersom den största 

tidsskillnaden är 12 timmar och då återstår det flera dagar ifall frekvensen är satt till en vecka. 

Däremot så kan det bli ett problem ifall frekvensen blir kortare, så som en dag. Även ifall 

frekvensen är kort så blir formatet hur som helst mer förlåtande för olika tidszoner jämfört med 

diskussioner som postar inläggen med fem minuters intervall eftersom en person i en annan tidszon 

helt kommer att missa samtalet. Med en dags frekvensen så finns det fortfarande tid att läsa och 

svara på inlägget, även om det kan finnas en fördel med att post inläggen i den lokala tidszonen. 

Samtalsledaren 

IP3:s oro över hur SL kan missbruka metoden är väl befogad och visar på ett perspektiv som inte 

tagits upp under utveckling av designkonceptet. Tanken var att se de bästa situationerna vad SL kan 

bidra, och perspektivet när SL är under sämre förutsättningar bör designas i konceptet. Det är lustigt 

hur SL får bättre verktyg i online diskussioner jämfört med F2F, men hur det samtidigt kan leda till 

större nackdelar ifall SL missköter uppgiften. DK1 ger SL verktyget att välja ut en rödtråd “ex ante” 

innan det publiceras, jämfört med P4C där SL väljer vem som ska tala innan SL vet exakt vad som 

ska sägas. I F2F så accepteras en rödtråd eftersom flera personer inte kan tala samtidigt, och att ha 

en samtalsledare förbättra samtalet genom att det blir mer strukturerat. Online så har det blivit 

en förväntan att svaren ska komma direkt och att alla inlägg som skrivs ska postas, alla som vill 

säga något ska kunna göra det. Den här punkten berörs i 4.6.2. Alternativ till Rödtråd Ex ante. 

Däremot så ses det som en tydlig fördel att ge SL mer inflytande i diskussioner med nya deltagare, 

se ”4.6.6. Nybörjardel”. 
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Samtalsledare med bias 

IP3 lyfter även poängen att SL kan vara där med en åsikt och därför kan påverka diskussionen. Det 

är en viktig poäng, speciellt eftersom DK1 är utformat efter att personen som ställer frågan och 

initierar skapandet av tråden sedan blir SL i samtalet, så riskerar de som väljer att vara SL ha en 

bias i frågan. Eftersom de flesta som har ett intresse av en fråga även oftast också har formulerat en 

åsikt i frågan. Frågan utreds närmare i ”4.6.2. Initiera trådskapandet och val av SL” i DK2. 

Gemensamt system för taggar 

IP1 tar upp ett förslag om att använda ett gemensamt system för att markera inläggen med olika 

taggar för att få bättre översikt. Det är någonting som skulle passa DK2, men det exakta upplägget 

behöver mer utredning och kommer inte att utforskas mer i det här skedet av designkonceptet. 

4.6. Concept Revisited – Designkoncept version 2 
Designkoncept 2 utgår ifrån designkoncept 1 med följande tillägg och förändringar: 

Ändrar 

1. Initiera trådskapandet och val av SL 

2. Alternativ till rödtråd 

3. Anonyma observatörer 

Lägger Till 

4. Kurs för samtalsledare och deltagare 

5. Strukturerad start 

6. Nybörjardel 

7. Parallell konversationstråd 

8. Karmasystem 

4.6.1. Initiera trådskapandet och val av SL 

I DK1 så var personen som initierar trådskapandet samma person som blev samtalsledaren (SL) för 

samtalet. Det var ett misstag eftersom trådskaparen har en åsikt i frågan och vill delta i 

diskussionen, annars hade personen inte haft något intresse av att skapa tråden. SL bör inte ha 

någon stark agenda och inte aktivt delta i samtalet så att välja SL efter personen som initierar 

trådskapandet är upplagt för dåliga situationer.  

Andra förslag för val av SL är: att en slumpvis utvald SL väljs till samtalet, eller att det finns en 

pool med SL som kan delta i flera samtal samtidigt. En idé är även att de deltagare som deltar som 

SL får karmapoäng, se ”4.6.8 Karmasystem”.  

4.6.2. Alternativ till Rödtråd Ex ante 

En av intervjupersonerna lyfter flera problem som kan uppstå med en aktiv samtalsledare som väljer 

den röda tråden. Bland annat att ifall samtalsledaren inte är på topp så har det möjlighet att förstöra 

ett annars bra samtal. Deltagarna lär ofta prioritera inlägg olika och ifall en person väljer ett av 

spåren så kommer det finnas deltagare som är missnöjda med valet. Att låta SL välja en rödtråd ex 

ante, innan den publiceras, ger väldigt stora möjligheter att forma samtalet och under de bästa 

omständigheterna så har det möjlighet att lyfta samtalet till en ny nivå. Ifall omständigheterna inte 

är de bästa kan verktyget riskera att försämra samtalet och därför fokuserar alternativen till rödtråd 
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ex ante att hitta förslag som fungerar bättre under mindre optimala förhållanden. Nedan presenteras 

fem alternativ för val av rödtråd: 

1. Väljer deltagare 

2. Urvalsalgoritm 

3. Crowdsourced feedback 

4. Kollage rödtråd 

5. Alla inlägg publiceras 

1. Välj deltagare 

Ett alternativ för att skapa en rödtråd i samtalet kan vara att välja deltagarna innan de skrivit 

meddelandet på samma sätt som i P4C. I P4C så använder samtalsledaren (SL) upplägget att när en 

deltagare har gjort ett inlägg så får de deltagarna som vill svara räcka upp handen och SL väljer 

vilken av dem som talar. Samtalet kan även använda ett system där en uppräckt hand betyder en helt 

ny tråd och ett uppräckt finger betyder ett direkt svar på det tidigare inlägget. SL får sedan välja 

vilken deltagare som ska tala, genom att prioritera direkta svar och deltagare som hitills gjort färre 

uttalande i samtalet. P4C jämfört med DK1 är mer osäkert eftersom SL aldrig kan vet på förhand 

exakt vad deltagaren ska säga och det inträffar att deltagare säger att de gör ett direkt inlägg, men 

istället börjar på en ny tråd.  

SL i P4C har mindre information att bygga den röda tråden utifrån än SL i DK1. I DK1 kan 

deltagarna skriva flera inlägg samtidigt och lägga dem på kö, SL kan summera ihop överlappande 

inlägg och visa de köade inläggen när mängden nya inlägg börjar avta. Handuppräckningssystemet 

från P4C ger helt enkelt mindre utrymme för finjustering i samtalet jämfört med DK1. Däremot så 

kräver handuppräckning inte så mycket av SL och det är svårt att använda 

handuppräckningssystemet på ett dåligt sätt, jämfört med DK1 som har större möjlighet att förbättra 

samtalet men även att påverka samtalet negativt i fel händer. Det kan mycket väl vara så att 

handuppräckning från P4C är tillräckligt strukturerat jämfört med standardformatet på forum och 

visar sig vara tillräckligt bra för CoFramer. 

2. Urvalsalgoritm 

Ett annat alternativ kan vara att låta deltagarna skriva inlägg och lägga dem på kö som i DK1, men 

istället för att låta SL göra valet av den röda tråden så är det en algoritm som gör valet. Tråden 

kommer inte att bli lika sammanhängande som ifall en människa gör urvalet. Urvalet har inte 

potential att påverkas av en lika personlig bias och det sker fortfarande en utportionering av 

information för att minska information overload. Den simplaste versionen av urvalsalgoritm skulle 

vara att helt enkelt slumpa nästa inlägg som är taggade som ett argument i den tråden. En 

urvalsalgoritm kan göra valet om den röda tråden genom faktorer som jämn spridning mellan olika 

deltagare, låta varje tråd gå ungefär tio argument innan nästa tråd öppnas eller variera längden på 

inläggen med mer. 

3. Crowdsourced feedback 

Istället för att lägga allt ansvar på en eller flera samtalsledare, så kan den uppgiften spridas ut över 

en mängd deltagare på plattformen. Deltagare får informationen anonymt och utan kontext och kan 

på så sätt gå igenom inläggen utan personlig bias. Eftersom alla på plattformen utför uppgiften så 

får deltagarna en medvetenhet om målen kring format och hur inlägg bör struktureras. Varje inlägg 

redigeras av flera deltagare så att kvalitén blir jämnt utspridd.  

4. Kollage rödtråd 

Istället för att samtalet utgörs av en huvudtråd som byggs på i flera lager så utgörs samtalet av en 

serie trådar som stegvis byggs på under samtalet. Kollage liknar mer forum upplägget i dagsläget 

med flera parallella trådar, men med tillägget från DK1 av att inläggen fortfarande publiceras vid en 
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fast frekvens om två gånger i veckan och att inläggen väljs ut av antingen en samtalsledare eller 

någon annan form av urvalsmetod. Mer detaljer kring kollage kan vara att antal inlägg som 

publiceras vid varje tråd baseras på den totala mängden inlägg kopplat till just den samtalstråden. 

De trådar som har många inlägg får fler inlägg publicerade vid varje frekvens. Samt att antalet 

inlägg som ligger köade för varje tråd kan vara synligt för deltagarna. 

5. Alla inlägg publiceras 

Så som IP3 påpekade så är metoden redan väldigt uppstyrd i och med ett argument per inlägg, 

trädstruktur, en satt frekvens med mera. Dessa faktorer kan redan vara tillräckligt i sig för att ge 

uppstyrda format utan något vidare system för att skapa en rödtråd genom samtalet. Att publicera 

alla inlägg när de har skrivits tar bort många av fördelarna med att minska information overload 

genom att portionera ut antalet inlägg. Däremot så bör inläggen ha mycket högre kvalité redan 

genom att deltagarna får längre tid på sig att skriva inläggen och genom att inläggen är kortare och 

mer koncist utformade som argument. När alla inlägg publiceras kräver inte heller något extra 

arbete av samtalsledaren. 

Som standarden använder designkoncept version 2 nybörjarsamtal där SL väljer rödatråden genom 

ex ante som DK1. Vilken av metoderna som skulle vara standard för resterande samtal i DK2 är 

svårt att säga och flera av metoderna skulle behöva testas för att se hur de fungerar och på vilka 

olika sätt de påverkar samtalen. 

4.6.3. Anonyma observatörer 

I DK1 så fanns ett alternativ under designaspekten begränsat antal deltagare som begränsar antalet 

anonyma observatörer, även kallas lurkers i forumsammanhang. Alternativet kallat privat samtal 

beskriver hur endast de som deltar i samtalet ser informationen som skrivs. Efter intervjumaterialet 

så går det att konstatera att alla IP är positiva till att tillåta lurker, men att de även märker att 

samtalet förändras när många personer har möjlighet att delta i samtalet. Frågan om anonyma 

observatörer behöver mer utredning, men kortfattat så kanske samtalen blir bättre med färre 

observatörer eftersom det ställer mindre externa krav på deltagarna. Ifall informationen inte 

publiceras online om samtalet så är det svårt för nya deltagare att bli intresserad av forumet 

eftersom de inte kan se vad som diskuteras. Trots det så görs valet att begränsa antalet anonyma 

observatörer i diskussionerna. Främst för att kvalitén på samtalen sätts över marknadsförings 

faktorer, och för att kvalité på samtalet är en tilltalande faktor för nya deltagare. Det går att 

ifrågasätta ifall samtalet fortfarande räknas som ett publikt forum ifall endast föranmälda deltagare 

kan läsa samtalet. Ett argument som talar för är att deltagarna fortfarande anmäler sig publikt och 

det handlar inte om att bli inbjuden av någon vän eller att betala någon avgift vilket kan vara fallet i 

andra privata samtal. 

4.6.4. Kurs för samtalsledare och deltagare 

Eftersom det krävs mycket förkunskaper av samtalsledarna så finns det fördelar med att kunna ge 

specifika kurser för att garantera att SL har den kompetens som krävs för att hålla i samtalen. Att 

samtalsledarna har rätt kompetens är speciellt viktigt för nybörjardelen. Motsvarande kurs bör även 

finnas tillgängligt för deltagare.  

4.6.5. Strukturerad start 

I DK1 sker initierandet av intresseanmälan för samtalet vid ett spontant tillfälle. Ett förslag för DK2 

är att starten av samtalet är strukturerad och att det varje onsdag startar ett samtal baserat på frågor 

som deltagarna har lämnat in sedan tidigare. 

Eftersom personen som initierar tråden inte längre är personen som också bestämmer 

frågeställningen så kan deltagare lämna in olika frågor flytande mellan diskussionerna. Dessa 
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kommer sedan att läggas på lager och väljas ut inför samtalen. Ifall en stor mängd frågor skapas så 

kan deltagarna rösta på olika frågor som de vill diskutera och paras sedan ihop med deltagare som 

valt motsvarande frågor.  

4.6.6. Nybörjardel 

Eftersom DK1 är väldigt formellt och kräver förkunskaper så har valet gjorts att lägga till en 

nybörjardel, där nya deltagare kan posta i början och där samtalsledare har möjlighet att lägga mer 

fokus. Motivationen är att mycket av det redigeringsarbete av formatering på argument och dylika 

som faller på samtalsledaren kan skötas noggrant under nybörjardelen och sedan när deltagarna blir 

mer vana så finns det inte ett lika stort behov att SL har den rollen under samtalet. Att använda en 

nybörjardel gör även att deltagare som följer formatet inte behöver komma i kontakt med de 

deltagare som ännu inte klarar av att följa det, vilket uppskattas ta bort mycket potentiell frustration 

från samtalen. 

4.6.7. Parallell konversations tråd 

Flera av intervjupersonerna påpekade att DK1 var väldigt formellt och stelt, därför har frågan 

utforskats om en parallell konversationstråd. Själva diskussionen sker fortfarande i trädformat 

uppdelat efter tydliga argument med standardfrekvens på två gånger i veckan. Medans den 

parallella konversations tråden har formatet av en chatt, sker i realtid och är till för direkta svar. 

Syftet med den parallella konversationstråden är att snabbt kunna bolla fram och tillbaka med 

kortare meddelande kopplat till argumenten, som annars blir onödigt omständigt att vänta en 

frekvens på att få ett svar på. Däremot så får deltagarna vara noga med att inte flytta hela 

konversationen dit. Den parallella konversations tråden kan även användas till mer informell 

diskussion, exakt var gränsen går får samtalsledaren och deltagarna avgöra. 

4.6.8. Karmasystem 

IP uppmärksammade att det kan vara ett problem att deltagare anmäler sig till en lång konversation 

och att flera deltagare går därifrån innan diskussionen har avslutats. Ett sätt att hantera problemet 

kan vara ett karmasystem. Ifall en deltagare går ifrån samtalet tidigare eller är extra inaktiv så får 

deltagaren negativ karma. Det kan exempelvis innebära att ifall det är flera personer som söker till 

ett samtal och alla inte kan delta så kommer de personerna med negativ karma att nedprioriteras. 

Multiplayer spelet League of Legends (Riotminds, 2009) har ett liknande problem där varje match 

tar ungefär en timme, vilket är relativt länge jämfört med många spel som har kortare matcher och 

tillåter drop in, spelet består av tio spelare uppdelade i två lag. Ifall någon av spelarna går ifrån 

matchen innan den är avklarade så försvårar det möjlighet för det återstående lag att vinna matchen. 

Systemet som kallas Leaver Buster fungerar så att ifall en spelare lämnar en match innan den är klar 

så kommer spelaren att få en varning att det är dåligt att lämna matcher och hamnar i en specifik kö 

för matcher där det tar längre tid att hitta en ny match. Ifall det upprepas ökas tiden samt tillslut 

leder till en tillfällig bann. Ett liknande system skulle kunna användas i DK2, men det exakta 

upplägget behöver mer undersökning. 

4.6.9. Summering av designkoncept 2 
Designkonceptet kallas CoFramer och summeras konceptuell genom: ”Ett diskussionsformat för 

djupa diskussioner på publika forum med låg information overload inspirerat av Philosohpy for 

Children.” 

1. Före Samtalet 

Frågeställningar – Deltagare kan lämna in frågeställningar flytande mellan diskussionerna.  
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Liknande intresse – Deltagare som markerat att de är intresserad av liknanden ämnen paras 

ihop till samtalet. 

Strukturerad start – Samtalet öppnas för anmälan på en förutbestämd dag, standard: 

onsdag varje vecka. 

Samtalsämnet – Ett övergripande tema bestäms baserat på forumet eller subforumets fokus. 

Anmälan – Deltagare kan anmäla intresse för samtalet. Om tillräckligt många är 

intresserade så publiceras första inlägget en vecka senare. 

Minimum antal deltagare – Samtalet kan som minst bestå av 3 deltagare.  

Maxantal deltagare – Samtalet kan som mest bestå av 10 deltagare. 

Röstning – Alla deltagare markerar anonymt vilka frågeställningar de vill diskutera, frågan 

bestäms och samtalet publiceras. 

Presentation – Varje deltagare skriver en kort presentation om sig själv och deras tidigare 

koppling till det aktuella ämnet. 

Samtalsledare – En samtalsledare väljs, ifall samtalet använder en sådan. 

2. Under Samtalet 

Ett argument – Deltagarna skriver inlägg som är uppdelade för att endast innehållet ett 

argument per inlägg. 

Inläggen publiceras vid frekvens – Inläggen publiceras först vid den satta frekvensen, som 

standard sätts två gånger per vecka. 

Trädstruktur och datering – Alla inlägg publiceras i en trädstruktur efter uppdelning av 

argument och är märkta med datum. Nya inlägg markers tydligt jämfört med de inlägg som 

tidigare publicerats. 

Urval av inlägg – Olika typer av urval används för att välja ordningen som inläggen 

publiceras. Alla inlägg publiceras inte samtidigt, utan ett urval publiceras och resterande 

inlägg läggs på kö för att publiceras vid senare frekvenser. 

Parallell konversationstråd – En chatt finns parallellt med argumentations trädet där 

deltagarna kan hålla en mer spontan och informell konversation. 

Inga anonyma observatörer – Samtalet utgörs av deltagarna som deltar i samtalet. Inga 

andra personer kan läsa innehållet från samtalet under samtalets gång. 

3. Efter Samtalet 

Förbestämt slut – Samtalet slutar vid ett förutbestämt datumet, standardlängden är två 

månader. Efter slutdatumet kommer inga fler inlägg att publiceras. 

Postsamtal – Efter samtalet bestäms ett datum där deltagarna träffas fysisk eller över 

videosamtal och går igenom samtalet, summerar samtalet och har ett metasamtal. Ett 

metasamtal handlar om hur deltagarna tyckte att samtalet gick, vad var bra/mindre bra, 

skedde det missförstånd, redes de ut, med mera. 

Karma system – Deltagare som lämnar samtalet innan samtalet är avslutet får negativ 

karma. Deltagare som hjälper till att ge anonym feedback på inlägg och som deltar som 

samtalsledare får positiv karma. Positiv karma över en viss nivå gör att deltagare har större 
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möjlighet att välja vilka samtal de deltar i. Negativkarma stänger tillfälligt av deltagares 

möjlighet att delta i samtal. 

Nybörjardel 

En del av plattformen är dedikerat specifikt för nya deltagare där samtalsledaren är mer aktiv och 

styr upp i samtalet. 

Feedback – Samtalsledaren kan ge feedback till deltagarna så att inläggen följer riktlinjerna. 

En rödtråd – Samtalsledaren väljer ut meddelanden som deltagarna postar som publiceras på 

frekvensdagen. Resterande meddelanden läggs på kö och kommer att publiceras under senare delar 

av diskussionen. 

Urval av inlägg 

Rollen som samtalsledaren har i P4C har delats upp och används genom olika system. Inget 

alternativt har valts för hur urvalsprocessen ska gå till för samtalet och kräver vidare undersökning. 

Alternativen som har tagits fram är: 

1. Rödtråd ex ante – Deltagarna skriver inlägg, SL läser dem och väljer ut en rödtråd, 

resterande inlägg läggs på kö till senare del av samtalet. SL ger även feedback på inläggets 

struktur. 

2. Handuppräckning – SL väljer ut deltagare som markerat ett intresse innan de skrivit 

inlägget.      

3. Urvalsalgoritm – Någon form av urvals algoritm för att antingen skapa en rödtråd ex ante 

eller väljer intresserad deltagare.      

4. Crowdsourced feedback – En mängd anonyma deltagare från sidan ger feedback på 

inläggen och väljer den röda tråden. 

5. Kollage rödtråd – Likt rödtråd ex ante skapas den röda tråden av en SL efter att inlägget 

har skrivit, men flera parallella trådar skapas samtidigt. 

4.7. Concept Contextualization – Teoretiskt kontext 
Stolterman och Wiberg (2010) framhåller det sista steget i Concept driven interaction design, 

concept contextualization. Concept contextualization går ut på att ta designkonceptet och sätta in 

den i kontexten av existerande litteratur för att synliggöra hur designkonceptet förhåller sig till 

existerande teori och på vilket sätt designkonceptet skapar något nytt av det existerande materialet. 

Rubrikerna nedan är uppdelade efter designaspekterna. 

4.7.1. Samtalsämne 

Eftersom P4C används mest i skolkontext (Trickey & Topping, 2004) och deltagargrupperna oftast 

är anpassade efter existerande klasser så är möjligheten att anpassa grupperna efter intressen 

begränsade jämfört med online forum. Forum är ofta uppdelade efter ett intresse, exempelvis det 

som Wegner, McDermott och Snyder (2002) kallar communities of practice: “Communities of 

practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and 

who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing basis.” (Wegner 

et al. 2002, s.4 genom Ramage (2010)). Distributed community of practice är baserade på intressen 

istället för fysisk plats och därför har urvalet av deltagare till diskussionerna möjlighet att vara 

baserat på intressen. Ren och Kraut (2014) framhåller hur olika forum väljer att bredda eller minska 

fokuset på kategorierna baserat på antalet deltagare på forumet, för att få en lagom mängd 

meddelanden att interagera med. Haynes (2002 genom Trickey & Topping, 2004) skriver hur P4C 
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först bestämmer gruppen för att de sedan tillsammans komma överens om samtalsämnet. På forum 

lägger deltagarna upp ämnen som de är intresserad av och sedan har andra deltagare möjlighet att 

delta i diskussionen, efter att diskussionen börjat. I CoFramer så har deltagarna möjlighet att 

markera att de är intresserad och skicka in frågor innan samtalet börjar, för att göra ett större urval 

av deltagarna, eftersom storleken på forumet påverkar hur avsmalnande samtalsämnet kan vara, så 

som Ren och Kraut (2014) förklarat. När sedan ett antal deltagare anmält att de är intresserad så 

bestämmer de tillsammans exakta fokusen för diskussionen likt P4C. Fokusen röstas fram anonymt 

av deltagarna baserat på frågeställningar som deltagarna kommer med, på samma sätt som i P4C. 

Mycket av urvalet av samtalet görs redan innan samtalet startats eftersom endast personer som är 

intresserad av ämnet utforskande diskussioner anmäler sig till diskussionen. 

4.7.2. Förbestämd start på samtalet 

Haynes (2002 genom Trickey & Topping, 2004) berättar hur P4C har en bestämd start på samtalet. 

Metoden Digital Cirkel som Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) förklarar och metoden av CoI 

i distansutbildning som Lai (2012) beskriver har båda en bestämd start på samtalet. 

Intervjupersonerna beskriver hur deltagarna på forum själva väljer när de vill lägga upp en ny tråd 

på forum och att många diskussionstrådar är baserade på något nytt som inträffat. CoFramer har en 

förbestämd start, både genom att anmälan till diskussionen öppnas vid en förbestämd tid och att 

starten av diskussionen börjar vid en förbestämd tid. 

4.7.3. Minimumantal av deltagare 

Att hitta deltagarna till samtalen står utanför metoden både för P4C och Digital Cirkel. CoI i 

distansutbildningar har redan deltagare som går i kursen. Sun et al. (2014) och intervjupersonerna 

beskrev hur många meddelanden inte får svar på forum, så många trådar läggs upp och inte 

tillräcklig många deltagare går med för att föra en givande diskussion. CoFramer gör anmälan till 

samtalet innan diskussionen i samtalet kan börja för att se till att tillräckligt många är intresserade 

av ämnet och har möjlighet att delta. Litteraturen specificerar inte något rekommenderat 

deltagarantal för P4C, men av praktisk erfarenhet så är 5-10 en rekommenderad mängd, baserat på 

hur aktiva deltagarna är. Metoden Lai (2012) presenterar CoI i distansutbildning, använder 4-5 

personer i samtalen, eftersom metoden är i skolan så kan formatet ställa högre externa krav på den 

individuella deltagarens aktivitet. Johnson-Lenzs och Johnson-Lenzs (1991) Digital Cirkel 

specificerar inte deltagar antalet. Markus (1990) antyder hur mängden användare för CSCW 

behöver en kritisk massa för att deltagarantalet inte ska sjunka under en viss nivå och platformen 

ska slut vara användbar. CoFramer använder ett minimum antal på fem deltagare, så som i P4C. 

Eftersom CoFramer sker på distans så finns risken att deltagarna anmäler sig men inte är aktiva, 

vilket Kear (2010) observerat i distansutbildningar och kallar walking out of the digital room. Det 

finns motivering att använda en högre minimigräns för att minska risken för inaktivitet, däremot så 

eftersom CoFramer sprider ut kommentarerna i och med frekvenser så minskar det risken att 

diskussionen initialt får mycket aktivitet för att sedan avstanna, även om deltagarantalet visar sig bli 

lägre än väntat. 

4.7.4. Maxantal deltagare 

Lipman (2003) förklarar hur P4C handlar om att föra en dialog där deltagarna bygger på varandras 

idéer och inte handlar om ett fåtal personer som tar upp all plats i samtalet genom att föreläsa eller 

hålla monologer. P4C har inte satt någon maxgräns på deltagarantalet genom litteraturen, men 

genom praktiska erfarenheter så är ungefär 10 deltagare en bra övre gräns för att alla deltagare ska 

få utrymme i samtalet. Lai (2012) summerar hur CoI i distansutbildning använder 5 deltagare som 

max antal och Johnson-Lenzs och Johnson-Lenzs (1991) Digital Cirkel specificerar inte 

deltagarantalet. Intervjupersonerna beskriver hur forum online oftast inte har någon maxgräns på 
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antalet deltagare. Små forum har ungefär 10-15 deltagare där ungefär fem är aktiva genom hela 

samtalet. Större forum kan ha samtal med 50+ deltagare. CoFramer använder 10 deltagare som 

maxantal deltagare. Främst för att minska risk för information overload. Även för att deltagarna ska 

få plats att uttrycka sig och möjlighet att lära känna deltagarna för att veta mer om deltagarna och 

lättare skapa det Clark (1996) kallar common ground och får kontext för att förstå varandras inlägg. 

4.7.5. Kända deltagare 

I P4C ser deltagarna vilka andra som deltar i samtalet eftersom samtalet sker F2F. I Lais (2012) CoI 

i distansutbildning så vet deltagarna vilka 3–4 andra deltagare som deltar i samtalet. I Johnson-

Lenzs och Johnson-Lenzs (1991) Digitala Cirkel så är det inte explicit vilka som deltar, men 

eftersom samtalet är så pass kort så behöver deltagarna som vill delta skriva inom den korta 

tidsramen och när de skrivit så ser de andra deltagarna vilka som deltar. Nielsen (2006) framhåller 

hur en majoritet av deltagarna på forum är lurkers, vilket innebär att de inte aktivt deltar i samtalen. 

1% utgörs av aktiva deltagare, 9% av semi aktiva deltagare och 90% av lurkers. IP sa att de ansåg 

att det är viktigt att lurkers har möjlighet att läsa vad som skrivs på forumet innan de själva väljer 

att bli aktiva och var inte direkt intresserad av antalet lästa inlägg, vilket är den information som 

forum visar om lurkers. Däremot beskrev IP också hur de hade svårare att formulera inlägg på stora 

sidor ifall många personer läser meddelanden. Erickson et al. (1999 genom Ackerman, 2000) 

betonar hur deltagarna föredrar att veta vilka andra som är närvarande i delade utrymmen. Clark 

(1996) förklarar konceptet common ground, som är den informationen som tas för given i 

konversationer. Ifall deltagare inte känner till något om de andra deltagarna så vet de inte vilken 

common ground som de delar, vilket försvårar kommunikationen och missförstånd lättare uppstår. 

CoFramer har ett begränsat antal deltagare och inga lurkers, vilket gör att deltagarna är kända under 

hela diskussionen. 

4.7.6. Ett argument 

P4C specificerar inte längden på inlägg men Lipman (2003) lyfter fram hur P4C inte fungerar om 

några få personer föreläser eller hålla monologer utan samtalet handlar istället om att föra en dialog 

där deltagarna bygger vidare på varandras idéer. Lais (2012) CoI i distansutbildning eller Johnson-

Lenzs och Johnson-Lenzs (1991) Digitala Cirkel specificerar inte längden på separata inlägg. 

Landoli, Quinto, De Liddo och Shum (2014) förklarar Computer-Supported Argument Visualization 

vilket visualiserar argument i en argumentations karta. CSAV använder issue-based information 

systems argumentations formalia, där inläggen delas upp i korta argument och länkas ihop genom 

för- och motargument för en tydlig uppdelning. Kear (2010) tar upp diskussioner i 

distansutbildningar och så kallad information chaos, där flera parallella diskussioner i samma 

diskussionstråd kan skapa otydligheter och att diskussionen kan bli svår att överblicka. Kear (2010) 

föreslår även att strukturera upp trådar med tydliga samtalstrådar och vilka inlägg som svarar på 

vad. Simpson och Prusak (1995 genom Eppler & Mengis, 2004) argumenterar för att förändrad 

informationskvalité markant kan minska risken för information overload. Individens kapacitet för 

informationsbearbetning förbättras ifall kvalitén på informationen förbättras; information som är 

mer koncis, kontinuerlig och överskådlig. IP beskriver hur längden på inläggen varierar stort. Från 

väldigt korta inlägg av några få ord eller några mening, till väldigt långa inlägg motsvarande flera 

A4:a sidor. En av intervjupersonerna beskriver hur längre inlägg oftast innehåller flera olika åsikter 

och det är otydligt vilka de vill diskutera vilket kan bli grötigt. IP beskriver även hur hen tydligt 

föredrar kortare inlägg, 2 till 3 rader. CoFramer använder väldigt korta inlägg uppdelade efter 

argumentations formalia liknande det Iandoli, Quinto, De Liddo och Shum (2014) förklarar genom 

CSAV och trädstrukturer, för tydlighet och för att enklare kunna svara på en separat del av 

argumentet. 
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4.7.7. Inläggen publiceras vid frekvens 

Eftersom P4C utförs F2F så kan endast en person tala åt gången, så samtalet blir jämnt utspritt med 

max en deltagare som talar genom samtalet. Alla som närvarar har ungefär samma möjlighet att 

delta i samtalet i och med att de närvarar, inte gör något annat samtidigt och är ungefär lika 

uppmärksamma på samtalet. Mängden meddelanden som hörs är precis lika mycket som den 

tillgängliga tiden som deltagarna har tillgängligt i och med samtalet. Lipman (2003) skriver att de 

uttalanden som är snabbast eller som låter smartast inte är de som värderas högst under samtalet 

utan att de metoder som används ska stärka och skydda samtalet. På så sätt kan deltagarna känna sig 

trygga och bygga upp en respekt för varandra. Lais (2012) CoI i distansutbildning har inga 

specifikationer när meddelanden postar, det sker spontant under samtalet. Eftersom deltagarna 

deltar i diskussionen utifrån en kurs så bör de ha ungefär lika mycket tid tillgängligt, men det är upp 

till deltagarna hur mycket de väljer att lägga på diskussionen eller på de andra kursmomenten. 

Johnson-Lenzs och Johnson-Lenzs (1991) Digitala Cirkel postar varje deltagare ett meddelande per 

dag, ifall de kan. Meddelanden blir väl utspridda över dagarna som samtalet är igång ifall de inte 

postar mer än ett meddelande. Kear (2010) lyfter fram en av nackdelarna i diskussioner från 

distansutbildning där vissa deltagare upplevde att det var väldigt många meddelanden att läsa ikapp 

ifall de inte loggat in på några dagar. Rent teoretisk så kan inläggen postas i ett intervall både 

väldigt snabbt och väldigt långsamt på forum. Det intervjupersonerna beskrev är att det oftast går 

väldigt snabbt på forum, speciellt på stora forum. Även ifall deltagarna kan posta inläggen långsamt 

så ökar sannolikheten att någon annan redan skrivit något motsvarande eller att konversationen gått 

vidare till ett annat ställe, så många känner att de behöver skriva inläggen direkt. Intervjupersonerna 

upplevde att det gick väldigt snabbt på forum och att ifall ett inlägg inte fått ett svar nästan direkt så 

minskar sannolikheten att det får något svar överhuvudtaget. I CoFramer postas inläggen först vid 

den satta frekvensen, som standard sätts två gånger per vecka. Tanken är att frekvensen ska ge 

användare längre tid att skriva och inte känna ett tvång att logga in ofta för att se ifall något har 

uppdaterats på sidan. 

4.7.8. Urval av inlägg 

Frekvensen handlar om när meddelanden publiceras, urval handlar om vilka meddelanden som 

publiceras. Olika system använder olika typer av urval för att välja ordningen och vilka inlägg som 

publiceras. När F2F samtal sker i grupper av mer än fem personer så sker oftast inget strukturerat 

urval, de deltagare som snabbast börjar tala efter det tidigare inlägget får tala, de som talar länge, 

eller de som är djärva och avbryter andras uttalande får möjlighet att utgöra en större del av 

samtalet. Lipman, Oscanyan och Sharp (1980) förklarar P4C som använder en samtalsledare där en 

av uppgifterna går ut på att välja vilka deltagare som talar. Haynes (2002, genom Trickey & 

Topping, 2004) framhåller hur samtalsledaren göra en balans mellan att uppmuntra deltagarna att 

svara direkt på inläggen som görs och att tillåta avstickning av samtalet till närliggande ämnen. 

Lipman (2003) betonar hur de uttalanden som är snabbast eller som låter smartast inte är de som 

värderas högst under samtalet utan att de metoder som används ska stärka och skydda samtalet så 

att deltagare kan känna sig trygga och bygga upp respekt mot varandra. Lais (2012) CoI i 

distansutbildningar gör inget urval. Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) Digital cirkel gör inget 

urval, men facilitatorn formar samtalet indirekt genom att göra en summering efter att deltagarna 

postat inläggen, vilket lägger vikt var fokusen på samtalet bör vara. Ren och Kraut (2014) lyfter 

fram hur det går att justera mängden inlägg på ett forum genom att bredda eller smalna av forumets 

fokus. Genom att smalna av forumets fokus så görs urvalet av inlägg innan samtalet genom att 

begränsa fokusspannet för diskussionen, hur många och vilka deltagare som hittar samtalet och är 

intresserade av att delta. En annan metod som Ren och Kraut (2012) nämner för att göra urval av 

inlägg att begränsa antalet inlägg som deltagare kan göra under en viss tid, eller öka tiden det tar 

innan meddelandet publiceras. Slutligen nämner Ren och Kraut (2012) ett tredje alternativ där 

meddelanden kan filtreras genom moderering, efter att meddelandet publicerats (ex post) eller innan 
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inlägger publicerats (ex ante). Iandoli, Quinto, De Liddo och Shum (2014) summerar CSAV där 

meddelanden publiceras i ett argumentationsträd. Metoden som de visar gör inget urval av inläggen, 

men eftersom många inlägg inte passar in i argumentationsträdet så finns det ingenstans att posta 

dem och på så sätt sker ett indirekt urval. I CoFramer så publiceras inte inläggen direkt som de 

postas utan ett urval av inläggen görs (ex ante) där resterande inlägg läggs på kö för att postas vid 

en senare frekvens. Standardmetoden för urval görs genom att samtalet har en samtalsledare (SL) 

likt P4C som inte deltar i samtalet och försöker vara opartisk. SL gör urvalet genom att försöka 

skapa en rödtråd genom samtalet och fördela utrymmet så att flera av deltagarna får plats i samtalet. 

Genom att SL väljer ut inläggen så ser deltagarna vilken typ av inlägg som är centrala på ett 

liknande sätt som Johnson-Lenz och Johnson-Lenz (1991) facilitator gör summeringar i Digital 

cirkel. CoFramer gör redan ett stort urval av inläggen genom att begränsa antalet deltagare och 

försöka hitta vilka som är intresserad av samtalet innan samtalet startas på samma sätt som Ren och 

Kraut (2012) lyfter fram hur fokus på forumet kan justeras. CoFramer använder även ett liknande 

argumentationsträd som Iandoli et al. (2014) förklarar hur många orelevanta meddelanden inte har 

plats i argumentationsträdet, utan här istället får plats i CoFramers parallella konversationen. 

Intervjupersonerna gav feedback på att samtalet redigeras av en SL och en viss oro fanns för att SL 

av låg kvalité kan drastiskt sänka kvalitén på ett samtal som annars varit acceptabelt utan SL:s 

inverkan. I CoFramer kommer SL alltid att vara aktiv i samtal med nya deltagare, men ifall 

deltagarna har mer erfarenhet så kan de välja mellan några andra metoder. Dessa har inte undersökts 

noggrant ännu. 

4.7.9. Parallel konversationstråd 

Olson & Olson (2008) tar upp flera aspekter som används i F2F kommunikation som är svaga i 

computer mediated communication (CMC), där en av dem är backchannel communication. 

Backchannel communication är när en talare kan prata och samtidigt få information av de andra 

deltagarna, så som kroppsspråk eller ansiktsuttryck för att direkt anpassa kommunikationen. 

Backchannel communication är svagt eller saknas helt i CMC. Ackerman (2000) förklarar hur 

sociala aktiviteter är flytande och nyanserat, vilket gör det svårt att skapa system som inte blir för 

statiska. Strauss (1991 genom Ackerman, 2000) framhåller hur normerna för användning av CSCW 

system står under aktiv förhandling och föreslår att dessa normer förhandlas i ett sekundärt system 

för att göra systemet mer flexibelt. Iandoli, Quinto, De Liddo & Shum (2014) gjorde tester med 

CSAV och upptäckte att formatet fungerar bra för att strukturera diskussioner, men upptäckte att 

användarna använde mindre social kommunikation och metainformation vilket försvårar 

kommunikationen. Det kan tolkas som att CSAV får mindre media richness och social presence. 

Nohria & Eccles (1992) summerar forskning inom främst video och voicechat där deltagarna 

tenderar att fokusera på information vilket minskar socialisering och småprat som över tiden kan 

leda till begränsad social integration och minska effektiviteten i organisationer (Nohria & Eccles, 

1992, genom Olson & Olson, 2008). CoFramer använder sig av ett argumentations trädet och en 

parallellt chatt där en mer spontan och informell konversation kan hållas. Kear (2010) lyfter fram 

diskussioner i distansutbildningar och lyfter fram hur deltagarna upplever frustration när svaren 

dröjer. Eftersom CoFramer har längre tid innan meddelanden publiceras så kan en parallell 

konversationstråd användas för att ge direkt feedback och mer socialt innehåll. Ifall den typen av 

sociala interaktioner postas i huvudtråden så finns risken att information overload uppstår, vilket 

försöker undvikas genom den parallella diskussionstråden. 

4.7.10. Förbestämt slut  

Haynes (2002, genom Trickey & Topping, 2004) summerar tillvägagångssättet för P4C och hur 

metoden använder ett tydligt förbestämt slut. Lai (2012) förklarar CoI i distansutbildningar och hur 

metoden använder ett fast slut, två veckor efter starten av samtalet. Johnson-Lenz och Johnson-Lenz 

(1991) förklarar Digital cirkel som har ett fast slut, exempelvis fem dagar. Digital cirkel har även 
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flera delmål, som utgörs av en dag vardera. Nonnecke och Preece (2001) visar hur mer än hälften av 

deras intervjupersoner inte skrev för att de antingen hade för många eller för få meddelanden att 

hantera. Ifall samtalet har ett förutbestämt slut så blir den totala mängden meddelanden mindre. 

Intervjupersonerna som intervjuats i arbetet beskriver hur samtalen på forum inte har något tydligt 

slut utan hur samtalen stegvis dör ut, hur diskussionerna håller på tills någon inte länge svarar. 

Vissa IP ser det som acceptabelt och en nödvändig praktikalitet, andra ser det som väldigt 

otillfredsställande att inte få något avslut på diskussionerna, och markant påverkar den upplevda 

kvalitéen av hela diskussionen. CoFramer använder ett förbestämt slut på ett liknande sätt som P4C, 

CoI i distansutbildning och Digital cirkel. En standardlängd är två månader. Längden på CoFramer 

är längre än CoI i distansutbildningar och Digital Cirkel, främst för att antalet interaktioner är mer 

utspritt i och med den satta frekvensen. 

4.7.11. Postsamtal 

Haynes (2002, genom Trickey & Topping, 2004) summerar tillvägagångssättet för P4C och hur 

samtalsledaren summerar samtalet med deltagarna i slutet av samtalet, samt tillsammans reflekterar 

över formatet. Lai (2012) förklarar CoI i distansutbildningar och hur deltagarna skriver en 

individuell summering efter diskussionen efter att samtalet har slutat. Johnson-Lenz och Johnson-

Lenz (1991) summerar Digital Cirkel som har en facilitator som summerar samtalet i flera steg 

under samtalet samt gör en summering i slutet av hela samtalet. Simpson och Prusak (1995 genom 

Eppler & Mengis, 2004) argumenterar för att förändrad informationskvalité markant kan minska 

risken för information overload. Individens kapacitet för informationsbearbetning förbättras ifall 

kvaliteten av information förbättras, information som är mer koncis, kontinuerlig och överskådlig, 

eftersom högkvalitativ information går smidigare att bearbeta än ostrukturerad eller otydlig 

information. Den typen av summeringar som görs i postsamtalet bör vara mer lättillgänglig för 

deltagarna och förbättra bearbetningen av information. CoFramer använder ett postsamtal, av 

motsvarande format som P4C, CoI i distansutbildningar och Digital Cirkel där samtalet gås igenom, 

summeras och ett metasamtal förs. Ifall deltagarna har möjlighet så finns det även en fördel att byta 

till ett annat medium, exempelvis F2F eller videosamtal, främst för att byta till ett rikare medium. 

Draft och Lengel (1986) betonar hur anställda på företag rekommenderas att använda olika typer av 

rika medier för uppgifter som är mer krävande. Diskussioner är generellt en mer krävande uppgift 

så därför motiveras CoFramer att i alla fall använda ett rikare medium för postsamtalet för att 

enklare kunna reda ut olika missförstånd som kan ha uppstått samt för att diskutera hur väl formatet 

fungerar.  

4.7.12. Nybörjardel 

Lipman (2003) framhåller hur P4C använder metoder för att stärka och skydda deltagarna i samtalet 

så att de ska kunna känna sig trygga och bygga respekt för varandra. P4C skapades i syftet att 

användas med deltagare utan tidigare erfarenheter av strukturerade diskussioner. Joyce & Kraut 

(2006) poängterar att när väl nya medlemmar skriver inlägg på forum för första gången så är det 

också troligen den sista gången de skriver. En av intervjupersonerna hade varit aktiva på ett forum 

som hade en specifik nybörjar del. Hen beskrev att det fungerade bra eftersom de nya deltagarna 

hade möjlighet att ställa standardfrågorna där utan att ta plats i de andra kanalerna och delta i 

diskussioner som var mindre “hetluftade”. CoFramer har en nybörjardel som använder mer erfarna 

samtalsledare, så att nya deltagare kan får extra fokus som de kan kräva samt få en bra första 

upplevelse av samtalet på plattformen. 
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras arbetet. Först ämnena:  

• aktiviteter på forum kopplat till total tid vid datorn,  

• missförstånd,  

• lurkers rättigheter skapar många ögon på de aktiva deltagarna och  

• tillit för samtalsledaren online,  

• sedan teori,  

• metod och  

• vidare forskning. 

5.1. Aktivitet på forum kopplat till total tid vid datorn 
Rose och Sæbø (2010) framhåller hur digital kommunikation oftast kräver mycket vana och teknisk 

kunskap samt vana av informationsbearbetning vilket därför mest riktas till technophiles. Alla 

intervjupersoner har hög generell vana med teknik och beskriver hur de lärt sig att läsa och sålla 

information på forum. Något som två av IP även beskrev är att de är mindre aktiva nu och var mer 

aktiva på forum när de gjorde mer saker framför datorn, så som att spela online och läsa eller skriva 

på forum mellan matcherna eller exempelvis åt framför datorn. Alla IP beskrev även hur de har 

mindre fritid i och med studierna och även lägger mindre tid på det intresse de oftast pratade om på 

forumen. Det ser ut att finnas ett potentiellt samband mellan generell total fritid vid datorn och att 

vara aktiv på forum, utöver de tekniska färdigheter och färdigheter kopplat till 

informationsbearbetning som Rose och Sæbø (2010) nämner. 

5.2. Missförstånd 
Missförstånd är en grundläggande del av kommunikation som behöver redas ut för att 

kommunikation ska ha möjlighet att fungera. Missförstånd ser ut att vara en av de bidragande 

orsakerna till låg kvalité på diskussioner online. Clark och Brennan (1991) lyfter fram grounding 

och tre olika stadier i kommunikation som behöver överkommas för att undvika missförstånd. 

Grounding består av: (stadie 0) ifall deltagaren inte hört uttalandet, (1) ifall deltagaren inte hörde 

uttalandet korrekt, (2) ifall uttalandet inte förstås och (3) ifall uttalandet når fram som det var tänkt. 

Clark och Brennan (1991) betonar hur personen som gör uttalandet i samtal är uppmärksam för att 

se så att meddelandet når fram korrekt och utgår ifrån att så är fallet ifall inget missförstånd 

uppmärksammas.  

Stadie 0 utgörs av när deltagaren inte hör uttalandet, eller motsvarande ifall deltagaren inte läser 

inlägget på forum. Det är lite osäkert ifall deltagare som ser ett inlägg men medvetet väljer att inte 

läsa det är samma steg 0 att deltagare inte hört uttalandet, alltså att deltagaren inte är medveten om 

att någon talar till personen. Steg 0 kanske mer skulle motsvara forumets att deltagaren inte har 

loggat in och sett att något meddelande har skrivits eller att det på grund av något tekniskt problem 

inte uppdaterat användaren att meddelanden har publicerats eller markerat att meddelandet är oläst. 

IP beskriver flera tillfällen där det ser ut som att deltagare inte läst inläggen i tråden. (1) När en tråd 

är ny och har ett väldigt långt första inlägg och deltagare svarat väldigt snabbt, mest troligen 

snabbare än vad det är möjligt att också ha läst igenom hela inlägget. (2) När en tråd har hållit på ett 

tag och har många inlägg och när det kommer in en ny deltagare som skriver på ett sätt som visar att 

hen inte har läst igenom de tidigare inläggen. (3) IP1 beskriver även om ett sätt att lära sig läsa 
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forum genom att känna igenom vilka deltagares inlägg som det är värt att lägga större vikt vid, 

vilket tolkas som en strategi för att hantera information overload. Att läsa inläggen är även kopplat 

till två punkter i Clarks och Brennans (1991) grounding cost: kostnaden för mottagaren att motta 

och förstå meddelandet. Ifall meddelandet är för långt eller svårt att förstå kanske deltagare väljer 

att skumma eller skippa att läsa igenom inlägget. Simpson och Prusak (1995 genom Eppler & 

Mengis, 2004) argumenterar för att informationens kvalité, såsom mer koncis, kontinuerlig och 

överskådlig information, markant kan minska risken för information overload. Ifall meddelanden 

ska vara mer koncisa och överskådliga så kostar det mer av avsändaren i det Clark och Brennan 

(1991) kallar formulering och produktionsfasen. Istället för att lägga kostnaden på avsändaren så 

lägger CoFramer kostnaden på samtalsledaren att läsa igenom och välja ut inläggen och skicka 

tillbaka feedback för inlägg som är för ostrukturerade. Det kan även ses som att deltagarna behöver 

lägga en högre kostnad på formulering och produktions steget eftersom de riskerar att inte få sitt 

meddelande publicerat, eller publicerat vid ett senare tillfälle, ifall de lägger för lite vikt vid det. 

CoFramer begränsar även antalet meddelanden som postas på kort tid genom att posta ett urval av 

inläggen vid en satt frekvens samt genom att dela upp inläggen i tydliga argument. CoFramer 

stänger även trådarna efter ett satt datum så de hinner aldrig ackumulera en stor mängd 

meddelanden. Målet är att de regler CoFramer använder ska minskar risken för information 

overload och därigenom behovet för användare att skumläsa eller skippa att läsa inlägg i 

diskussionen vilket i sin tur ligger till grund för missförstånd.  

Stadie 1: att deltagarna inte hört meddelandet korrekt. Inget material från intervjun pekar tydligt på 

stadie 1 i forum. Gränsen mellan att inte läsa inlägget, att läsa inlägget men skummläsa vissa delar 

och att läsa hela inlägget men inte förstå det korrekt är hårfin och svår att skilja på genom 

observationer, utan att fråga deltagarna om varför de skrev eller inte skrev inlägget. Studie 2: ifall 

meddelandet har hörts och hörts korrekt men inte förstås. Motsvarar det steget där de flesta inläggen 

sorteras ifall det ser ut som att deltagare inte har förstått. Användning av definitioner är en aspekt 

som IP tar upp som är svåra att hantera på forum och kan ligga till grund för missförstånd. Lipman, 

Oscanyan och Sharp (1980) framhåller hur samtalsledaren hanterar definitioner, ifall flera deltagare 

använder samma term men menar olika saker, så kan samtalsledaren fråga gruppen efter en 

gemensam definition av begreppet. IP2 beskriver hur det är svårt att fråga efter definitioner ifall 

diskussionen har ett högt tempo, personen kanske definierar begreppet, men eftersom det tar tid att 

definiera begrepp och efterfrågar en hög produktions och formulerings kostnad av personen som 

svarar. Sedan så kan det övriga samtalet ha rört sig vidare när deltagaren väl har definierat 

begreppet och då blir svaret inte lika relevant längre.  

IP1 beskriver hur hen låter bli att skriva ifall hen inte kan uttrycka sig så att det inte går att 

missförstå. Formulering och produktionskostnaden blir så hög för att helt utesluta möjligheten för 

missförstånd och de kostnader som det kan innebära för samtalet. Preece (2000) förklarar hur vissa 

deltagare på forum använder mjukare ord för att undvika missförstånd, så kallade linguistic 

softeners. Linguistic softeners används av de mer erfarna deltagarna för att göra fraserna mjukare 

och gå ett extra steg för att undvika aggressivitet och konflikter online. Ett exempel på en linguistic 

softeners är IMHO: “In my humble opinion” (Wallace, 1999, genom Preece, 2000). IP1 beskriver 

liknande hur vissa användare kan vara aggressiva och väldigt på hugget. Andra användare väljer, 

som IP1, att gå ett extra steg för att undvika missförstånd och aggressivitet genom att var extra 

tydlig och trevlig. IP1 tar även upp ett exempel när hen varit med om att deltagare misstolkat hens 

inlägg och svarat tydligt att personen har missförstått och att det inte var tänkt som ett påhopp, 

vilket brukar fungera, för att korrigera kostnaden för misstag som uppstått, det som Clark och 

Brennan (1991) kallar grounding cost, fault cost och reparation cost. IP1 och andra har hittat en 

metod för reparation cost som är lindrigare jämfört det som annars kan ske som i värsta fall startar 

ett flamewar. På temat linguistic softeners så är 4Chan ett intressant exempel som IP3 beskriver. 

4Chan har generellt en hög användning av vad som vanligtvis ses som aggressiva termer, men 
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istället för att använda strategier såsom linguistic softeners, så förlorar orden sin traditionella 

aggressiva mening. Det gör att det blir väldigt svårt för användarna att skriva någonting som upprör 

användare överhuvudtaget, vilket är en positiva aspekt, men det är svårt att säga ifall deltagarna inte 

blir berörda av språkanvändningen. Att ta bort udden på aggressiva ord är någonting som IP3 ser 

som positiv för diskussionen eftersom det inte finns någon risk att av misstag råka förolämpa någon 

i och med avladdningen av aggressiva begrepp och forumets anonymitet, vilket ses som en 

alternativ strategi till linguistic softeners för att hantera missförstånd. 

IP2 beskriver även hur vissa deltagare använder begränsningar i formatet med missförstånd som 

argument för sina egna ståndpunkter. Att deltagarna medvetet misstolkar andra personer eller 

använder retoriska tankefel. En förklaring till att den typen av metoder kan användas är för att 

kostnaden att reparera felen för deltagarna är för höga och att deltagarna istället väljer att inte svara, 

eller att svara på en annan del av inläggen istället. En annan förklaring är att diskussionen går 

snabbt så att göra ett retoriskt tankefel är mycket lättare att göra än att rätta till det, och att rätta till 

det snabbt. Många deltagare ser den här typen av fel och ser möjligtvis ned på dem, medans andra 

åskådare inte ser dem och ser istället ned på personen som inte svarar, vilket gör att det retoriska 

tankefelet tyvärr i vissa situationer kan används som ett lyckat argument i diskussionen. 

IP3 ser speciellt problem med väldigt långa och komplexa inlägg eftersom de skapar mycket 

förvirring. Utifrån Clark och Brennan (1991) grounding cost så tolkas det att längre och mer 

komplexa inlägg får en högre kostnad för mottagaren i form av Reception Costs och Understanding 

Costs, och både en form av kvantitativ och kvalitativ information overload så som Simpson och 

Prusak (1995 genom Eppler & Mengis, 2004) beskriver där koncis, kontinuerlig och överskådlig 

information summeras som aspekter för att göra informationen mer lättillgänglig. IP3 beskriver hur 

hen brukar skala bort den informationen som hen anser är orelevant, det vill säga, bearbeta 

informationen tills den blir mer lättillgänglig, och sedan kortfattat svara på den delen. IP3 beskrev 

hur användningen av metoden kan vara provocerande och hur hen sedan brukade få ett till A4:a 

inlägg som svar vilket är lika ostrukturerat. En förklaring till att personen blir provocerad är för att 

något missförståtts från det första inlägget. Det är svårt att se eftersom IP beskriver hur det generellt 

är få som frågar om förtydligande i diskussioner online, utan istället svarar med argument. Det 

svåra med långa inlägg är att de mest troligen försöker säga väldigt mycket men eftersom personen 

som skriver inlägget inte själv gjort bearbetningen för att hitta till kärnan i inlägget, alltså inte lagt 

tillräckligt mycket tid på formulering- och produktionskostnaden, personen lägger istället över det 

ansvaret på mottagaren i form av Reception Costs och Understanding Costs. Eftersom inlägget 

innehåller tvetydigheter så får mottagaren tolka dem och göra sin egen bearbetning (eller låta bli att 

svara på inlägget) men ifall tvetydighetens är många så lär missförstånd uppstå, vilket skapar 

frustration, och lär inte bli tydligare av mer tvetydig text som att deltagaren svara med ett till A4a. 

Inläggen leder till passivitet, aggressivitet eller höga bearbetningskostnader. CoFramer tillåter inte 

långa eller ostrukturerade inlägg, och lägger på möjlighet till extra tid för svar och tydlighet genom 

argumentationsträd för inlägg av separata argument så att delar av argumentet enkelt kan besvaras. 

5.3. Lurkers rättighet skapar många ögon på de aktiva deltagarna 
IP var generellt väldigt positivt inställd till lurkers, både för att de själva mest läser och inte aktivt 

skriver jämfört med hur aktiva de var tidigare, och även för att det generellt finns en positiv syn på 

lurkers på forum. IP och andra aktiva deltagare föredrar att lurkers som endast läser även skulle 

vara aktiva och höra deras åsikter men ser deras inaktivitet som att de observerar och försöker lära 

sig forumkulturen eller ifall de inte har något direkt att tillföra till diskussionen så finns det ingen 

poäng i att skriva. Lurkers själva får avgöra när de är redo att delta aktivt. 

Det finns flera argument som talar för att lurkers inte är aktiva på grund av att de krävs för mycket 

arbete för att de ska ha möjlighet att vara aktiva. Arbete i form av att bearbeta information som är, 
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till stor del orelevant, lång och/eller ostrukturerade. Clark och Brennans (1991) grounding cost, i 

olika former. Lurkers lär lägga en viss del av tiden för att komma över Reception Costs och 

Understanding Costs, eftersom de har ett intresse av att emellanåt läsa meddelanden. Däremot lär 

de inte komma över kostnaden för Formulation och Production Cost, väljer att inte publicera 

meddelandet för att undvika kostnaden för missförstånd eller att rätta till missförstånd, eller för att 

de inte kan betala de kostnaderna inom den tidsrymd som forumet anser som acceptabelt. IP3 

beskriver också hur hen oftast läser meddelanden på telefonen när hen är på skolan, och då skapar 

de tekniska förutsättningarna ett extra hinder att överkomma. 

Ackerman (2000) fastställer konceptet socio-technical gap, vilket innebär klyftan mellan kunskap 

som forskningen vet om vad som krävs för att hålla ett bra samtal F2F och vilka delar som inte 

stöds praktiskt genom tekniken. Två av de aspekterna som är relaterat till lurkers är shared 

understanding of information och närvarande deltagare. Social aktiviter är flytande och nyanserat, 

vilket gör det svårt att skapa system som inte blir för statiska. Som exempel så referar Ackerman 

(2000) man till Goffman (1961, 1971) hur många personer är väldigt nog med till vem och vilken 

typ av information de delar. I IT-system så saknas oftast delad historik och mening, speciellt ifall 

systemet delas av olika grupper inom en organisation. Det kan skapa problem eftersom system ofta 

utgår ifrån en “shared understanding of information” (Ackerman, 2000, s.68 genom Donelan et al. 

2010). Deltagarna kanske föredrar att endast dela information med några få deltagare, eller väljer att 

omformulera meddelanden i kontextet av andra deltagare med andra förkunskaper. Ifall för många 

eller okända deltagare är närvarande kanske situationen blir för komplex och deltagaren väljer att 

inte skriva. Erickson et al. (1999 genom Ackerman, 2000 genom Donelan et al. 2010) framhåller 

hur deltagare generellt föredrar att veta vilka andra som är närvarande i delade utrymmen. 

IP beskriver även hur de ser svårigheter att skriva på sidor med många deltagare vilket skapar 

motsättning. IP beskriver lurkers som positivt, men ser konsekvenserna av att ha en stor okänd 

mängd av okända personer som läser inläggen som negativt. Anledningen till att IP ser en svårighet 

med att skriva när många deltagare endast läser eller till största delen endast läser, kan vara för att 

de har svårt att uppnå det som Clark (1996) beskriver som common ground. När två personer håller 

ett samtal så är utmaningen med kommunikation att uppnå common ground mellan de två 

personerna. När ett samtal sker i grupp så ligger utmaningen att sträva mot common ground med 

deltagarna i gruppen. I forum så är målet att sträva mot common ground mellan deltagarna, 

problemet är att det är osäkert hur många deltagarna är och vilka de är. Rent teoretiskt så är det 

omöjligt att uppnå common ground med okända deltagare eftersom nya deltagare kan tillföras när 

balans uppnås mellan de tidigare. Det IP beskriver är att de istället förhåller sig till de gemensamma 

normerna på forumet. Dessa normer är mer explicita i forum av mindre storlek och med mer 

avsmalnande fokus. Större forum har en bredare användarbas och en större spridning av åsikter. IP 

beskriver hur Facebook är extra svårt eftersom den gemensamma referensramen mellan deltagare 

inte är baserad på intressen utan endast ifall deltagarna valt att lägga till varandra som vänner, eller 

ser inlägg genom vänners vänner. Med undantag där deltagarna är med i en grupp som mer har ett 

fokus liknande intresseforum som Wegner, McDermott & Snyder (2002) framhåller genom 

konceptet Communities of practice (CoP). 

5.4. Tillit för samtalsledaren online 
Lipman, Oscanyan och Sharp (1980) summerar hur samtalsledarenrollen i P4C är aktiv genom att 

leda samtalet. Samtalet leds genom att samtalsledaren fördelar ordet, ställer frågor ifall uttalanden 

är otydliga, be andra deltagare att formulera om inlägget, uppmärksammar inkonsekvent 

användning av begrepp, frågar gruppen efter gemensamma definitioner och uppmärksammar 

logiska felslut. Lipman (2003) betonar hur metoderna används för att skydda och stärka samtalet så 

att deltagare kan känna sig trygga och bygga upp en respekt till varandra. Det framgår inte av 

litteraturen men oftast så är samtalsledare personer med lång erfarenhet av att delta och leda 
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diskussioner. Samtalsledaren deltar inte aktivt i samtalet eller uttrycker sina åsikter, utan hjälpa 

deltagarna att tillsammans utforska frågan. 

Som IP3 beskrivit så inträffar det online att moderater missbrukar sin makt i forum. Det är svårt att 

säga hur vanligt maktmissbruk är på forum, generellt så har deltagarna stor respekt för 

moderatorerna, men det finns en medvetenhet kring frågan. Efter att IP3 får höra beskrivningen av 

CoFramer så uppmärksammade hen att samtalsledaren kan påverka samtal negativt som hade 

kunnat fungera acceptabelt utan någon samtalsledare. CoFramer ger väldigt noggranna verktyg till 

samtalsledaren. Meddelanden filtreras innan de publiceras (ex ante), samtalsledaren väljer ut en 

rödtråd genom att lägga inläggen på kö och deltagarna ser inte inlägg i kön. Vad gör att 

samtalsledarrollen i P4C får tillit från deltagarna medans tilliten till SL i CoFramer ifrågasätts?  

Det är en fördel för samtalsledaren att kunna läsa inläggen innan de publiceras jämfört med att välja 

deltagare innan de tydligt visat vad de vill säga, så som det sker i P4C. Nackdelen är att ifall SL har 

en viss bias i frågan så går det att göra mer genomgående när de kan läsa hela inlägget innan det 

publiceras. 

När inläggen läggs på kö, så finns det en osäkerhet för deltagarna när inläggen kommer att 

publiceras. I P4C så väljer SL vilka som ska tala, så deltagarna kan uppleva en liknande osäkerhet 

ifall många vill tala och SL sällan väljer ut de personerna. Det finns en poäng att fördela inläggen 

jämt mellan deltagarna utöver att också skapa en rödtråd i samtalet. I CoFramer så kan SL som 

missbrukar makten även filtrera inlägg baserat på innehållet, så ifall deltagare är misstänksamma så 

kan de enklare förklara avsaknaden av deras inlägg i flödet med censurering baserat på innehåll 

istället för att deras inlägg exempelvis inte passar in i det direkta argumentet i argumentations 

trädet. De flesta deltagare i F2F diskussioner förstår att ifall 10 deltagare håller en diskussion på en 

timme så har bara en deltagare möjlighet att prata i taget vilket gör att ifall samtalstiden är jämt 

fördelat så får deltagare uttrycka sig 1/10 av den totala samtalstiden. Tiden som finns tillgänglig 

behöver fördelas på något sätt och många ser fördelar med att en samtalsledare fördelar tiden 

jämfört med hur valet annars sker socialt. När deltagarna kommer från forum så är de inte vana att 

det finns någon tydlig begränsning på antalet inlägg som publiceras. Gränsen för hur många inlägg 

som samtalet klarar av är mycket mer flytande online där fler inlägg och ostukturerade diskussioner 

lägger en större kostnad för deltagarna att bearbeta informationen och risken för missförstånd att 

uppstå. Det är mest troligen otydligheten av var gränsen går för när samtalet online uppnått statusen 

“deltagare pratar i mun på varandra” vilket troligen är anledningen till att deltagarna kan uppleva att 

samtalet fungerat bra även utan en samtalsledare. Samtalsledaren kommer mest troligen göra att 

samtalet kräver mindre ansträngning i och med att information overload minskar, och gör att fler 

personer har möjlighet att delta, men i och med att gränsen inte är så tydligt så behöver deltagarna 

inte nödvändigtvis tydligt se fördelen. 

De andra deltagarna i CoFramer ser inte inläggen som ligger på kö vilket kan göra att en SL som 

missbrukar makten går obemärkt. I P4C så ser alla den aktivitet som alla andra deltagare och SL gör 

i samtalet. Informationen döljs i CoFramer på grund av information overload, men en av 

varianterna till samtalsledaren gör den informationen valfritt synlig.  

En annan orsak att deltagarna ifrågasätter tilliten högre på SL i CoFramer jämfört med SL i P4C 

kan vara kopplat till anonymitet och informationen som finns tillgänglig om deltagare eller 

samtalsledare. Eftersom det finns mindre explicit information tillgänglig online om vilka deltagarna 

är. Vem är personen som är SL? I F2F så ses det tydligt vem personen är, online så saknas den 

informationen. Däremot så kan information om tidigare samtal finnas lagrat. Information om 

samtalen sparas i sin helhet och det är möjligt att en tredje part granskar valen som SL har gjort i 

efterhand. Det är däremot ingenting som deltagarna enkelt kan se direkt i samtalet.  
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Sedan så utsätts online forum för mer extrema förhållanden jämfört med P4C. Online forum 

behöver vara mer stryktåligt, för att det är så många och olika typer av deltagare som interagerar på 

plattformen. Så tilliten kan mycket väl vara en fråga om användarbasen istället för en fråga om 

enbart strukturen på samtalsformatet. 

5.5. Teori diskussion 
Det var generellt problematiskt att hitta teorier och referensmaterial för arbetet. Främst för att 

arbetet är tvärvetenskapligt. Det finns mycket material inom de separata forskningsgrenarna; 

mycket inom aktiviteter på forum, de fokuserar däremot inte på diskussioner utan snarare på sociala 

interaktioner. Det finns en forskningsgren som försöker använda diskussioner över forum för att 

berika utbildningen i distanskurser. Sedan finns den mer tekniska tolkningen så som grafteori, vilket 

inte i passade arbetet. Även Philosophy for Children (P4C), vilket var en given teori redan från 

början, visade sig vara mer snårig än väntat. Exempelvis vad är skillnaden på den CoI som P4C 

använder och den CoI som Garrsion, Archer och Anderson (2000) använder sig av i online kursen? 

Eftersom det inte var tydligt hade endaste en sådan fråga behövt en egen uppsats för att redas ut 

ordentligt. 

Efter varje artikel som lästes i de olika forskningsgrenarna kändes det som att: ”ifall jag bara läser 

en artikel till inom det här ämnet så kommer allting att falla på plats”. Däremot så var känslan 

likadan även efter att fler artikel lästes. 

Det som främst söktes efter var interaktionsdesign kopplat till diskussioner på nätet. Just det 

hittades aldrig. Avsaknaden av referenser om interaktionsdesign för nätdiskussioner är den främsta 

anledningen till antaganden i tabellen som jämför P4C och forum. Mer utbredd teori bakom hur 

andra har resonerat kring design för plattform hade föredragits. 

Mycket teroi adderas inför steg 7. Concept Contextualization, så som MRT, grounding cost och 

mycket om CMC. Däremot så är även CMC och CSCW endast delvis relaterat till diskussioner på 

forum eftersom de till viss del fokuserar på röst eller videokommunikation och väldigt få av de 

texterna fokuserar på publika spontana samtal, utan istället fokuserade strukturerade arbeten inom 

exempelvis företag eller utbildning. De slutsatser som dras förutsätter att materialet är till viss del 

överförningsbart mellan användningsområdena vilket inte alltid behöver vara fallet. 

5.6. Metod diskussion 
Den första versionen av designkonceptet gjordes med flera antaganden. På grund av hur mångtydigt 

diskussioner på forum är och hur begränsade tillgång av empirin varit så har flera antaganden gjorts 

för att kunna dra någon form av slutsatser kring designkonceptets första version. Intervjuer utfördes 

sedan revidera antagandena. 

Det märktes tidigt att flera av faktorerna skulle vara omständliga att hitta referenser till, främst för 

att flera av punkterna grundade sig på den ena samtalsmetoden, till exempel P4C, och kunde därför 

vara ickeexisterande i den andra metoden, generellt forum. Dessa ”vakuumaspekter” är dock av 

intresse eftersom de pekar på olikheter. Det handlar inte bara om att samtalsmetoderna skiljer sig åt, 

utan flera av aspekterna är så pass olika att de över huvud taget inte reflekteras över. Även om det 

finns forum som inte passar in på beskrivningen som görs i tabellen pekar beskrivningarna på 

kontraster i generella strukturer mellan samtalsmetoderna snarare än specifika situationer. 

Antagandena nyanseras senare genom intervjumaterialet. 

Från början av projektet var planen att utföra fokusgrupper. Litteratur undersöktes och olika typer 

av potentiella frågor skrevs ned. Beslutet togs sedan att inte utföra fokusgrupper. Anledningen att 

fokusgrupper inte utfördes var främst för att det var utmanande att hitta deltagare till fokusgruppen 

samt svårare att hitta tider som skulle passa alla inblandade. En annan anledning var även att, en av 
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de största fördelarna med fokusgrupper anses vara att deltagarna har möjlighet att direkt svara på de 

andra deltagarnas uttalanden, till skillnad från intervjuer som är till större del baserad på forskarens 

förberedda eller spontana frågor. Eftersom flera intervjufrågor var väldigt omfattande så ansågs det 

tillräckligt krävande att reda ut de mest grundläggande omständigheterna, innan de mer 

komplicerade nyanserna kunde integreras mellan deltagarna. Intervjuer utfördes istället, även om 

både intervjuer och fokusgrupper gärna hade utförts, ifall möjligheten funnits. 

Under ett tidigt skede av arbetet övervägdes möjligheten att intervju intervjupersoner som haft 

begränsad användning av forumdiskussioner men som har ett intresse av motsvarande diskussioner i 

allmänhet. Ett sådant intervjumaterial hade varit användbart för att lyfte de aspekter som deltagare 

generellt anser är viktigt för diskussioner online. Intervjupersonerna som intervjuades under arbetet 

var personer som vid tidigare tillfälle aktivt använt online diskussioner. Det gör att 

intervjupersonerna motsvarar användare som hittat lösningar och vant sig vid de rådande 

omständigheterna som krävs för att delta aktivt i online diskussioner. Det hade varit berikande att 

även få perspektivet från deltagare som inte haft möjlighet, men som har ett intresse av att använda 

diskussioner på nätet. 

5.7. Vidareforskning 
Nedan följer förslag till vidare forskning: 

Vid en vidareforskning skulle en bredare litteraturundersökning utföras för att hitta mer av den 

forskning som bör finnas om diskussioner och diskussioner på publika plattform. Även en djupare 

undersökning av P4C kan göras för att jämföra flera av de andra nyanser som finns i konceptet. 

Eftersom studien endast ger ett förslag till konceptdesign och spontan feedback från 

intervjupersoner så är konceptet otestat. Mycket av den potentiella vidareforskningen handlar om 

metoder för att testa olika delar av konceptet.  

I inledningen görs ett försök att beskriva publika forum. Det hade varit användbart att ha en 

definition som beskriver publika forum och ett resonemang att luta sig tillbaka på. Publika forum är 

en av de termer som tas förgivet. Det hade varit bra att reda ut begrepp under arbetet, exempelvis 

publika forum, diskussioner och hur det relaterar till liknande koncept. 

Ett förslag som kom upp arbetet var att beskriva forum, P4C och designkonceptet som en 

kommunikationsmodell. Främst för att en lista med isolerade aspekter lätt blir svårgripbar och att 

det då är lättare att förstå beskrivningen av en, hur delarna relaterar till varandra och hur alla 

koncept som modell tydligare visar på olikheterna.  

Hur påverkar de tekniska uppläggen på olika plattform diskussionerna? Faceook, Reddit, Twitter, 

Youtube, Discord och så vidare? 

Flera av frågorna som ställdes under intervjun går att utforska mer i detaljer. Exempelvis: 

• Påverkas samtal av att det inte finns något tydligt slut? 

• Uppstår missförstånd under samtal på nätet? Hanteras de? Vad är det bästa sättet att 

förebygga missförstånd, och hur reds de ut bäst? 

• Påverkar storleken på forumet diskussionerna? 

• Har längden på samtal någon påverkan på samtalet? 

Sedan alla de frågorna som inte ställdes under intervjun, som står uppradade i jämförelsetabellen 

om P4C och forum.  
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Ett första implementeringstest kan göras på nuvarande tekniska plattform. Konceptet kan testas för 

att se ifall användarna får mindre kommunikationsproblem samt högre trygghetsupplevelsen jämfört 

med en kontrollgrupp som använder tidigare etablerade samtalsmetoder. Andra tankar kring vidare 

forskning kan vara att testa några få användare i en kontrollerade miljö av ett förkonstruerat samtal.  

6. Slutsats 
En jämförelse har gjorts mellan den filosofiska samtalsmetoden Philosophy for Children och 

antagande om hur samtal sker på forum. Utifrån jämförelsen har åtta design aspekter tagits fram 

Utifrån dessa designaspekter skapades designkoncept version 1 (DK1). Intervjuer har utförts för att 

fylla i luckorna i antaganden i jämförelsen av forum, för att få bakgrund av IP:s användning av 

diskussioner på forum, samt för att få IP:s spontana feedback på DK1. Utifrån intervjumaterialet 

gjordes en reviderad version av jämförelse tabellen av P4C och forum, samt punkter som låg till 

grund för DK2. 

Tabell 10 presenteras en summering av designaspekterna som CoFramer hanterar och ställer dem i 

kontrast till det material som hittats genom intervjuer med forumdeltagare. 

Tabell 10: CoFramers huvudprinciper och punkter från intervjuer om diskussioner på 

forum. 

CoFramer huvudprinciper Från intervjuer om diskussioner på forum 

Strukturerade början och slut Diskussion utan tydligt slut  

Begränsat antal deltagare Stor mängd deltagare 

Minimum antal deltagare  Många inaktiva åskådare 

Explicita deltagare Lite information om deltagare 

Gemensamma förutsättningar Otydlighet kring deltagarnas förutsättningar 

Informationstäthet per inlägg Långa inlägg och/eller Snabba inlägg 

Den röda tråden och parallella trådar Oftast parallella trådar 

Aktiv samtalsledare Outredda missförstånd 

 

Nedan presenteras en lista med punkter som intervjupersonerna (IP) nämnt under intervjuerna och 

på vilket sätt designkonceptet hanterar frågorna: 

Stor mängd deltagare – IP beskrev att antalet deltagare varierar kraftigt, små forum hade ungefär 

10–15 deltagare med 5 aktiva i diskussionen. Stora forum kan ha 50+ deltagare. CoFramer 

begränsar antalet deltagare till 10 aktiva deltagare för att minska risken för information overload. 



76 

 

Diskussioner utan tydligt slut – IP beskrev hur diskussioner på forum inte har något tydligt slut 

och att långa diskussioner brukar bli mer ostrukturerade, får fler missförstånd och blir mer 

otillgängliga desto längre samtalet går. CoFramer begränsar längden på diskussioner. 

Många inaktiva åskådare – IP beskrev att de har stor respekt för lurkers och anser det nödvändigt 

för community att deltagare i början ska kunna vara observatörer innan de blir mer aktiva. Samtidigt 

beskrev flera av IP att de ofta har problem att formulera inlägg på stora forum, med många ögon på 

sig. CoFramer tillåta endast deltagare som deltar i samtalet att läsa meddelanden.  

Liten information om deltagarna – IP beskrev att informationen de har om andra deltagare 

kopplat till diskussionen är begränsad, bortsett från inlägg de tidigare läst och det gemensamma 

intresset genom forumet. CoFramer hanterar låg information om deltagare genom att deltagarna 

presenterar sig själva kopplat till ämnet i början av diskussionen, och att färre deltagare deltar i 

diskussionen. 

Otydlighet kring olika deltagares förutsättningar – IP beskrev att de inte vet någonting om de 

andra deltagarnas förutsättningar för att delta i diskussionerna. Frågan behöver utredas mer, men 

informationen varken stärker eller motbevisar hypotesen att deltagare har väldigt olika 

förutsättningar för att delta i diskussioner. Vilket som så jämnar CoFramer ut olikheter av 

förutsättningar i diskussionen genom att endast publicera meddelandet enlig ett på förhand bestämd 

frekvens. 

Långa inlägg – IP beskrev hur längden på inlägg varierar mellan väldigt korta och väldigt långa 

inlägg och att långa inlägg oftast brukar vara ostrukturerade och skapa missförstånd. CoFramer 

hanterar långa inlägg genom att meddelandet måste delas upp i kortare argument som länkas 

samman. Endast ett argument visas i taget.  

Snabba inlägg – IP beskrev hur diskussioner går väldigt snabbt på nätet, några minuter mellan 

inläggen. IP värderar det höga flödet i diskussionen men påpekar att det höga tempot riskerar att 

påverka kvalitén på inläggen. CoFramer minskar risken för framstressad inlägg genom att lägga en 

frekvenstid där inläggen läggs på kö och ett viss antal publiceras vid en viss tid. 

Oftast parallella trådar – IP beskriver hur det oftast under samtalet uppstår flera parallella trådar, 

där deltagarna svarar om vartannat på vad som sagts. IP beskriver hur det oftast blir ostrukturerat 

ifall meddelandet inte postats i en trädstruktur likt Reddit. CoFramer sorterar inläggen genom en 

trädstruktur. 

Outredda missförstånd – IP beskrev att missförstånd sällan hanteras när de uppstår under 

diskussioner. CoFramer hanterar missförstånd genom att låta samtalsledaren ställa frågor om 

tydliggörande till deltagarna innan meddelandet postas i diskussionen. 
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Bilaga A: Intervjufrågor till samtalsdeltagare 

A.1. Bakgrund 
1. När var senaste gången som du deltog i eller läste en diskussion online, i ett forum eller 

annan plattform?  

a. Face to face (F2F)? 

2. Vad tänker du på för något när jag säger diskussion? 

3. Hur skulle du beskriva att forumkonceptet fungerar för någon som aldrig använt det? 

a. Finns det andra plattform som du använt? 

4. Vilken typ av sida brukar du läsa/delta i?  

a. Finns det andra sidor?  

5. Vad är det som intresserat dig att delta eller läsa en diskussion online? 

6. Vad är skillnaden mellan att hålla en diskussion online eller F2F? 

a. Vilka styrkor anser du de olika uppläggen ha? 

b. Vilka svagheter? 

7. Vad tycker du fungerar bra online?  

a. F2F? 

b. Vad kommer du ihåg för diskussioner som varit speciellt bra, intressanta eller 

givande? Varför tror du att det var så? 

8. Vad finns det för situationer som har frustrerat dig online?  

a. F2F? 

9. Brukar det förekomma att du diskuterar i ett jobb eller skolkontext? Online eller F2F? 

10. Hur brukar du tänka kring vilka trådar som är intressant att läsa närmare i och vilka som inte 

är det? 

11. Finns det tillfällen då du varit intresserad av att diskutera något eller att höra andras åsikter i 

frågan och det inte funnits möjlighet att göra det? 

A.2. Om Design Aspekter 

A.2.1. Deltagare 

1. Hur många deltagare brukar delta? 

2. I online diskussioner, brukar du känna till vilka deltagarna är? 

3. Förekommer det att du skulle säga dig ha lärt känna de andra deltagarna genom 

diskussionerna? 

4. Vad är din åsikt angående lurkers? 
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A.2.2. Frekvens 

1. Hur passar dina vardagliga rutiner in och hur påverkar dessa samtalet, om något?  

a. Ex när brukar du läsa eller skriva?  

b. Hur ofta?  

c. Hur länge?  

d. Vad vet du om andra deltagares förutsättningar att delta i samtalen? 

2. Hur skulle du jämföra den upplevda arbetsbördan att skriva ett inlägg på de olika forumen 

och jämfört med att ”göra ett inlägg” F2F? 

3. Hur brukar längden på diskussioner varier, hur tror du att det påverkar samtalet? 

a.  Brukar det existera ett tydligt slut på diskussionerna? 

b. Vad brukar vara startskottet för diskussionen?  

i. Brukar den baserat på ett tidigare material, så som 

nyheter/artiklar/videoklipp?  

ii. Märks det någon skillnad av vad som startat diskussion och hur den fortgår? 

4. Hur mycket text eller information brukar det vara per inlägg? 

5. Hur lång tid brukar det ta innan svar skrivs?  

a. Hur förhåller du dig till det? 

6. Är det oftast som du startat inlägg eller besvarat dem?  

a. Har du något exempel när du startat ett inlägg och varför?  

A.2.3. Rödtråd?  

1. Är det vanlig att flera trådar går parallellt och brukar alla inlägg besvaras? 

2. Brukar inläggen vara svar på tidigare inlägg eller vara nya infallsvinklar? 

A.2.4. Starkt 

1. Brukar det inträffa att deltagare ger uttryck för starka känslor? 

2. Är det tydlig när missförstånd uppstår, hur brukar dessa hanteras? 

3. Har det funnits moderatorer i samtalen? Hur aktiva brukar de var? På vilket sätt? 

A.3. Avslut 
1. Har du sett någon förändring av diskussioner övertiden, på de olika sidorna? 
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Bilaga B: Alternativ till designkonceptet 

B.1. Strukturerad början och slut 

B.1.1. När anmälan skapas – Den valda versionen har spontan anmälan ett spontant datum. 

Varianter på det kan vara att anmälningar görs spontant av användare men på ett förutbestämt 

datum, en gång i veckan. Alternativet att anmälan görs utan att användare får skriva upp på en lista 

att de är intresserad av att delta i samtal vissa tider, sedan slumpas vilka deltagare som deltar i vilka 

diskussioner vissa specifika tider, förslagsvis motsvarande samtalens längd, exempelvis en gång i 

månaden. Ett annat alternativ kan vara att anmälan görs ett spontant datum och att tråden startar när 

tillräckligt många är intresserad, alltså start även ett spontant datum. 

B.1.2. Spara samtalet efter slutet – Designkonceptet förespråkar att samtalet sparas men att det ej 

går att fortsätta skriva. Ett alternativ kan vara att samtalet sparas men blir untracked, det vill säga, 

det går inte att hitta samtalet i något index. Ifall någon som deltog i samtalet länkar samtalet, så kan 

andra läsa citat från samtalet. För att samtalet ska bli mindre permanent och fokusera på spontana 

diskussioner. Ifall samtalet ses som permanent kanske deltagarna är mer fokuserade på korrekthet, 

samt att samtalet refereras tillbaka till istället för att nya samtal förs. Likt det Hutchins (1995) 

skriver om avvägningen mellan öppenhet och möjlighet att lära av varandra samt att öppenheten 

leder till större kritik så att materialet riskerar att bli mer formellt. Ett annat alternativ kan vara att 

samtalet helt enkelt tas bort och det enda som sparas är det deltagarna väljer att summera och 

publicera om samtalet. Främst för att sammanfattningar är mer vänliga för användare att läsa i 

efterhand. Tanken är att nyanserna i skiljaktigheterna i samtalet ska syna genom att flera användare 

ger olika summeringar. 

B.1.3. Ett mjukt slut – I designkonceptet föreslås att samtalet avslutas vid ett fast datum. Ett 

alternativ är att inga nya spår tas upp i samtalet efter den utsatta tiden, så att de frågetecken som för 

tillfället är uppe får tid på sig att redas ut. Fram tills ett annat datum då diskussionen stängs ned ifall 

de frågorna fortfarande är ouppklarade. Anledningen är att det kan bli väldigt abrupt ifall allting 

bara avslutas mitt under diskussionen, på så sätt ges en viss avtrappning gällande avslutet. 

B.1.4. Öppningssamtal – Det finns även en tanke att starta samtalen med en träff där deltagarna 

kan presentera sig för varandra. Däremot ses det i slutänden endast som alternativa tillvägagångssätt 

eftersom det kan vara utmanande att ordna rent praktiskt. 

B.1.5. Alternativ längd på samtalet 

1. Kort och intensivt – Samtalslängden är en dag och frekvensen är 30 minuter. Varianten används 

ifall deltagarna vill spendera en full dag åt samtalet. Samtalet kräver hög aktivitet och kort totalt tid, 

eftersom samtalet avslutas efter dagen. 

2. Normal längd – Det alternativet som är i designkonceptet med samtalslängd på två månader och 

frekvens om två gånger i veckan. Alternativet ger mer rum för eftertanke jämfört med kort och 

intensiv, och ger deltagarna viss flexibilitet genom att de har 2–3 dagar att läsa och skriva inlägg. 

3. Lågintensiv – Samtalslängden är fyra månader och frekvensen är varannan vecka. Versionen 

används främst för personer som har svårt att hitta tid över under en vecka och därför garderar sig 

över två veckor. Versionen passar även bättre för samtal som kräver uppdatering över längre 

tidsperioder, att vissa händelser inträffa emellan träffarna, exempelvis för en bokcirkel. 
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B.2. Begränsat antal deltagare 

B.2.1. Antalet deltagare – Antalet maxdeltagare kan variera, främst baserat på hur aktiva 

deltagarna är. Den exakta gränsen bör baseras mer på tester, samt göra någon slags skala på aktivitet 

hos användare för att bättre kunna balansera olika mängd aktivitet hos deltagarna. 

B.2.2. Hoppa in mitt i samtalet – Regeln att antalet deltagare är fast efter det att anmälan är gjord 

och samtalet börjar kan i undantagsfall ändras ifall deltagare hoppar av och nya deltagare tas in. 

Däremot så bör maxantalet reflektera en viss buffert medräknat avhopp. Att nya deltagare tas in 

efter att samtalet startat kan vara extra användbart ifall samtalet håller på under en längre tid. För 

oftast kommer samtalen vara så pass korta att deltagaren lika gärna kan vänta och gå med nästa 

samtal som startas. 

B.2.3. Paneldebatt – Angående punkten att deltagare som inte deltar i samtalet inte kan skriva. Ett 

alternativ är att strukturera samtalet likt en paneldebatt. Där deltagarna i samtalet ses som 

personerna i paneldebatten och de som inte deltar i samtalet ses som publiken. Under vissa specifika 

steg av samtalet kan ”publiken” ställa frågor till de som deltar i panelen. På så sätt kan en slags 

begränsad kommunikation ske mellan de som är i samtalet och de som aktivt deltar. Det är 

fortfarande tydligt vilka som deltar i samtalet och uppluckrandet sker kontrollerat, men metoden 

tillåter också berikande av synpunkter från personer som observerat samtalet från åskådarplatsen. 

B.2.4. Observatörsdiskussion – Istället för att de som inte deltar i samtalet endast ger lite feedback 

till huvudsamtalet så kan de föra ett samtal baserat på det centrala samtalet. På så sätt kan varje 

enskilt inlägg ligga till grund för vidare diskussioner. Deltagarna för utlopp för sina åsikter och 

samtalet blir inte överflödat av en ström av olika åsikter. 

B.2.5. Privatsamtal – Istället för att samtalet publiceras så skulle det kunna vara helt privat. Privat 

menas här att endast de som deltar i samtalet kan läsa det som sägs i samtalet. Fördelar är att 

deltagarna inte behöver känna något yttre krav på prestation, likt de avvägningar som Hutchins 

(1995) observerat där uppöppnande riskerar ett mer formellt innehåll. Bara för att deltagarna hittat 

varandra på en öppen plattform behöver det inte nödvändigtvis betyda att allt som sägs behöver 

vara öppet för allmän beskådan. En fördel med att hålla samtalen privata är att det också ställer krav 

på deltagarna, ifall du vill ta del av det som sägs så förväntas du också bidra till samtalet i stort. Ifall 

samtalet summers efteråt skulle det vara något som kunde publiceras efter samtalet. 

B.3. Minimum antal deltagare och bestämma samtalsämnet 

Alternativ: Ren och Knut (2014) beskriver hur forumadministratörer kan kontrollera information 

overload på forumet genom att bestämma hur brett temat är för forumet. Ett bredare tema bjuder in 

en större mängd deltagare, vilket kan leda till för många deltagare och information overload. Ett för 

smalt tema på forumet kan istället leda till för få deltagare och stagnation. Därför anses det av vikt 

att hitta rätt balans. Här görs tolkningen att motsvarande stämmer för specifika samtalstrådar och tre 

alternativ presenteras nedan baserat på hur stort forumet. 

B.3.1. Helt öppet tema – Ifall forumet är litet och har få aktiva deltagare, så kan det vara svårt att 

hitta tillräckligt många som är intresserade av ett specifikt samtalsämne. Istället för att bestämma 

samtalsämnet på förhand läggs en anmälan upp utan tema eller samtalsämnen. Det är sedan upp till 

deltagarna att tillsammans rösta fram en fråga som de vill diskutera. Fördelen med alternativet är att 

det i alla fall kommer bli ett samtal. Nackdelen är att alla kanske inte kommer att vara 100 % 

intresserad av det samtalet som förs. Vilket i realiteten kan betyda att samtalet är deltagare kortare. 

Länge det byggs upp en kultur på plattformen att deltagarna stannar kvar i samtalet så lär 

alternativet fungera. Eftersom de deltagare som deltog i ett samtal som inte passade dem perfekt, 

nästa gång kanske de får delta i ett samtal om något som passar dem bättre. För att någon inte på 
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förhand är intresserad av ett samtal, så behöver det inte nödvändigtvis betyda att samtalet inte tar en 

vändning som de kan tycka är intressant under senare delen av samtalet. 

B.3.2. Bestämt tema med öppen fråga – Det när alternativet presenterades i det valda alternativet. 

Ett tema bestäms men deltagarna röstar fram den exakta frågan. Alternativet passar medel aktiva 

plattform. Eftersom tema är bestämt vet deltagarna på ett ungefär vad som kommer att diskuteras, 

men den exakta formuleringen ges ett visst spelrum baserat på deltagarnas intressen. 

B.3.3. Bestämd fråga – Alternativet passar bäst för väldigt stora forum med många deltagare. 

Eftersom frågan är formulerad när deltagarna anmäler sig så vet det mycket mer vad samtalet 

kommer att kretsa kring. Stora forum har generellt väldigt mycket inlägg som inte har någon 

aktivitet. Genom att först invänta deltagare kommer flera frågor aldrig att bearbetas, men samtidigt 

så minskar det överflödet av påbörjade men ej aktiva trådar. En nackdel med alternativet kan vara 

att flera frågor som kanske skulle fångat personers intresse när de kommit några inlägg in, för att de 

inte förstår poängen med frågan. De kommer inte att se intressanta ut eftersom de sållas bort innan 

de första kommentarerna kommit in.  

B.4. Explicita deltagare 

B.4.1. Mikro-kommentar – Det går även under samtalets gång att visa när deltagarna har läst ett 

inlägg och visa kortfattad information ifall de vill säga något, räcker upp handen eller säger något 

kort som att hålla med eller motargument. För att se hur de andra deltagarna reagerar utan att de 

behöver skriva ett inlägg om det. Möjlighet kan även finnas att uttrycka motsvarande genom 

emojies. 

B.5. Gemensamma förutsättningar 

B.5.1. Olika frekvenser – Två veckor är endast ett exempel på frekvensens tid. Exempel på andra 

frekvenser kan vara: en gång i timmen, två gånger i veckan, en gång i veckan och varannan vecka. 

Frekvensen påverkar samtalet väldigt mycket och ger samtalet olika särarter. Samma sak gäller 

vilken dag och tid publiceringstiden inträffar. Ska tiden vara på morgonen, vid lunchtid, eller på 

kvällen? Ska det vara på en vardag eller helg? Måndag klockan 19:00 är endast ett exempel, den 

exakta tiden bör bestämmas i samråd med deltagarna och testas fram. 

B.5.2. Samtalsledarens feedback mellan publiceringstiden – Ifall en samtalsledare deltar i 

samtalet kan hen ge feedback på inlägget innan den utsatta publiceringstiden så att inlägget kan 

redigeras av deltagaren innan det publicerats. Det gör att deltagaren som skrev inlägget kan få direkt 

feedback när inlägget postas.  

B.5.3. Lite information mellan frekvenscyklerna – Information kan visas när deltagarna har 

postat inlägg, utan vad inlägget innehåller. Information kan även visas som att deltagare håller på 

att skriva eller att de inte har möjlighet att svara just nu. För att ge deltagarna viss information om 

de andra deltagarnas aktivitet mellan frekvenserna. 

B.5.4. Frekvensändring genom diskussionen – Att frekvensen kan ändras baserat på hur långt in i 

diskussionen som deltagarna kommit. Ett exempel kan vara att börja med en i timmen, för att sedan 

gå över till en frekvens om dagen. Eller att ändra frekvensen baserat på vilken veckodag det är. 

Exempelvis en frekvens i timmen över helger eller en på förhand överenskommen dag, resterande 

dager en gång i veckan. Eller automatiskt ändra frekvensen till en gång i veckan under vissa 

högtider så som julen. 

B.5.5. Individuell frekvens – Att vissa deltagare kan välja att hålla ett lägre tempo än de andra 

deltagarna. Att de själva kan bestämma i just det samtalet, så att de får allt som har sagts en gång i 

veckan och att de andra vet att den personen endast kommer att ge svar efter att de inläggen har 

lästs. På så sätt kan varje deltagare tydligare signalera hur aktiv hen kommer att vara. Ett exempel 
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kan vara att deltagarna får välja mellan två frekvenser: 1.Normal och 2.don't have enought time. 

Normal kan vara två gånger i veckan, men två kan vara en gång i veckan. På så sätt kan deltagare 

fortsätta att delta i samtalet men under samtalet växla mellan frekvenserna baserat på andra saker 

som tar tid och visar sig dyka upp i vardagen. 

B.6. Informationstäthet per inlägg 

B.6.1. Mikro-kommentar – Iandoli, et al. (2014) beskriver hur en nackdel med CSAV är att 

metoden kan ses som opersonlig eller steril, eftersom allting som inte hör till argumentet skalas 

bort. Ett alternativ för att lösa det är så kallade mikro-kommentarer vilket endast förmedlar känslor, 

attityder och socialinformation, men inte innehåller något argument. På så sätt kan mikro-

kommentar suddas ut när deltagaren kollar på argumentationskartan i sin helhet. När användaren 

sedan zoomar in kommer mikro-kommentarerna fram och adderar den information som annars 

saknas i CASV strukturerade argumentationskartor. 

B.7. Den röda tråden och parallella trådar 

B.7.1. Handuppräckning – Deltagarna markerar att de vill säga något innan de skriver inlägget, 

samtalsledaren väljer ut en person som ger nästa inlägg till samtalet, personen skriver inlägget och 

sedan publiceras inlägget vid satt frekvens. Fördelen med varianten som använder handuppräckning 

är att användarna inte behöver skriv inlägg som inte kommer publiceras. Nackdelen är att 

samtalsledaren inte vet ifall svaret kommer att vara helt relevant till föregående inlägg och det finns 

inte heller någon kö med potentiella inlägg att publicera vid lägre aktivitet. Samtidigt så kan det 

potentiellt upplevas som stressfullt att får ansvaret att skriva ett inlägg och sedan kanske får 

problem med att formulera inlägget. 

B.7.2. Första lagret inlägg – I den valda metoden så blir det väldigt många inlägg som kommer att 

läggas på kö. Ifall mer än en person skriver något vid varje frekvens så kommer antalet inlägg att 

konstant öka. Därför finns det aldrig något utrymme att publicera äldre inlägg. Ett alternativ kan 

vara att publicera det första lagret av inläggen kopplat till ett specifikt svar. 

B.7.3. Deltagarna väljer den röda tråden – En annan metod kan vara att deltagarna själva väljer 

vilken som är huvudtråden, att alla inlägg postas, men att det endast går att svara på de som väljs. 

B.7.4. Subgrupper – Eller att vissa trådar som vissa personer är intresserade av men de andra 

känner sig klara med, att de som vill kan diskutera subtråden på sidan om över chatt eller 

videosamtal och sedan vara klara och återgå till huvudtråden. Att göra en tillfällig avstickare med 

subgrupper. 

B.8. Aktiv samtalsledare 

B.8.1. SL kommenterar inlägget publikt – Istället för att be deltagaren att formulera om inlägget 

innan inlägget publiceras så kan SL publicera inlägget med en kommentar så att andra andra får 

möjlighet att förhålla sig till original inlägget och till kommentaren. En exempelfråga kan vara ”hur 

skulle ni formulera det John försöker uttrycka?” Sedan fråga original talaren ifall meddelandet 

tolkats på rätt sätt. 

B.8.2. Alla SL:s kommentarer publiceras – Alternativen är ifall alla ska se det som SL 

kommenterar eller ifall kommentarerna endast är mellan deltagaren och SL och att endast 

slutresultatet publiceras. En demokratisk poäng finns i och med att alla kan se all kommunikation på 

sidan, även om vissa meddelanden endast bidrar till ökad information overload. Ifall det sker 

förolämpningar, behöver de inte läsas rent konkret. Däremot ifall samtalsledaren missbrukar sin 

makt kan det vara en poäng att låta andra deltagare se vad som händer, för att förhindra missbruk. 
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Kanske att endast slutprodukten visas först, men att deltagare kan trycka på en förtydligande knapp 

för att veckla ut och se mer av hur konversationen gått mellan originalskribenten och SL. 

B.8.3. Nybörjargrupper – För att kunna bidra med extra kompetens som kan krävas för nya 

medlemmar, kan specifika samtal ordnas där de samtalsledare som deltar är mer rutinerad och har 

möjlighet att lägga extra tid på att förbättra samtalet. 

B.8.4. Flera samtalsledare – Ifall ett samtal håller på en längre tid kan det vara värt att låta 

samtalet använda två eller flera samtalsledare. Främst för att de ska få möjlighet att fördela 

arbetsbördan men även för att vara mindre partiska. 
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Bilaga C: Ändringar av jämförelsetabellen 
Nedan följer en lista med ändringar i tabellen utöver de som presenteras under ”4.5.4. Förändringar 

i P4C och Forum tabellen”. 

• Deltagarna frågar om förtydligande – Sker sällan i praktiken. 

• Deltagarna är implicita – Punkten behålls som en paraplygrupp och delas upp i flera 

undergrupper för att förtydliga olika typer av skillnader som finns mellan dem. Punkterna 

som läggs till är dessa: 

o Tydligt vem som sagt ett inlägg – Tydligt vem som skrivit ett inlägg 

o Tydligt vilka som hör ett inlägg – Otydligt vilka som läst ett inlägg  

o Tydligt totala mängd deltagare – Otydligt totala mängd deltagare 

• Inget min- eller maxantal deltagare – Punkten delas upp i två separata punkter Minimum 

antal deltagare och maxantal deltagare. På maxantal läggs även texten till att “antalet 

påverkas av forumets totala storlek.” 

• Statiskt antal deltagare under diskussionen – Antalet är statiskt under samtalet. 

• Dynamiskt antal deltagare under diskussionen – Antalet kan förändras dynamiskt under 

samtalet. 

• Varierad deltagarkontinuitet – Vissa är aktiva genom hela samtalet, andra är tillfälligt 

aktiva under delar av samtalet. 

• Information om deltagare F2F – Det deltagaren presenterar om sig själv, hur hen ser ut, på 

vilket sätt hen pratar.  

• Ny punk: Ingen uttalade referensram P4C – Finns ingen uttalad gemensam referensram. 

• Forumets fokus är gemensam referensram – Forum har ett fokus, och gör att vissa 

deltagare söker sig till forumet, vilket skapar en gemensam referensram mellan de som är 

aktiva på forumet.  

• Stort antal ickeyttrade åsikter -> En låg övre gräns för antal yttrade åsikter. 

• Stor andel yttrade åsikter -> Ingen övre gräns för antal yttrade åsikter. 

• Stor mängd potentiella specialister -> en pool med potentiella specialister. 

• Dela upp strukturerad början och strukturerat slut till två punkter.  

• Bestämt krav och slut -> förutbestämda krav, ej förutbestämda krav . 

• Samtalen ofta korta -> Vissa samtal blir ej av eller väldigt korta. 

• Konstant samtalslängd – Punkten läggs till.  

Uppdaterad P4C och Forum tabell i sin helhet 

Nedan presenteras den uppdaterad tabell av P4C och forum i sin helhet.  
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Tabell 11: Uppdaterade Jämförelsetabell 1. Deltagare 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

1.1. Deltagarna är explicita – Deltagarna i 

gruppen är tydliga. Hur många deltagare är 

och vilka de är. Deltagarna ändras inte i 

någon högre grad under samtalet. Personer 

kan behöva gå tidigare eller komma sent, 

men sker i låg utsträckning. 

1.1. Deltagarna är implicita – Det är inte 

tydligt vilka deltagarna är i samtalet. Det 

syns vilka som svarat, men inte vilka som 

läser, har läst eller kan svara. Antalet 

deltagare är dynamiskt. Vilka deltagare som 

deltar är dynamiskt och det förändras under 

samtalets gång. 

1.2. Tydligt vem som gjort ett inlägg – När 

någon gjort ett inlägg så är det tydligt vem 

som sagt inlägget. 

1.2. Tydligt vem som skrivit ett inlägg – 

När någon skrivit ett inlägg så är det tydligt 

vem som har skrivit inlägget.  

1.3. Tydligt vilka som hör ett inlägg – När 

någon sagt ett inlägg så är det tydligt att alla 

som sitter i rummet har hört inlägget. Det 

kan finnas undantagsfall, ifall någon hör 

dåligt, men att alla närvarande hör alla inlägg 

är en förutsättning. 

1.3. Otydligt vilka som läst ett inlägg – Det 

är otydligt vilka som läst ett inlägg. Ingen 

information ges till deltagaren vilka som läst 

inlägget fram till dess att någon svarar på 

inlägget. 

1.4. Tydligt när någon hört ett inlägg – 

Alla hör inläggen direkt när det sägs. 

1.4. Otydligt när någon läst ett inlägg – 

Det är otydligt när någon läst ett inlägg. 

Ingen information ges när ett inlägg har 

lästs.  

1.5. Tydligt totala mängd deltagare – Den 

totala mängden deltagare är tydlig, vilket är 

alla som deltar i samtalet.  

1.5. Otydligt totala mängd deltagare – Den 

totala mängden deltagare är otydlig.  

1.6. Minimumantal deltagare – Antalet 

deltagare är minst 3–5 för att det ska bli ett 

samtal. 

1.6. Inget minimumantal deltagare – Det 

finns inget minimumantal deltagare för 

diskussioner. Alla som har en fråga har 

möjlighet att lägga upp den och hoppas att 

andra svarar. 

1.7. Maxantal deltagare – Antalet deltagare 

begränsas till 10 av praktiska skäl. För att de 

inte ska prata i mun på varandra och för att 

alla ska ha utrymme att uttala sig i frågan. 

1.7. Inget maxantal deltagare – Det finns 

inget maxantal för deltagare. Antalet 

påverkas av forumets totala storlek. 

1.8. 100% deltagarkontinuitet – Alla 

deltagare är med i samtalet från början och 

tills samtalet tar slut. Undantag inträffar men 

detta är standard. 

1.8. Varierad deltagarkontinuitet – Vissa 

deltagare kan vara med från början, flera har 

möjlighet att komma och går under samtalets 

gång. 

1.9. Statiskt antal deltagare – Antalet 

deltagare är statiskt under samtalet. 

1.9. Dynamiskt antal deltagare – Antalet 

deltagare är ett spektrum mellan statiskt och 

dynamiskt.  

1.10. Kontinuerliga deltagare mellan 

möten – Deltagarna är relativt stabila. 

Exempelvis ifall en deltagare är ny kommer 

en majoritet av de andra deltagarna att vara 

1.10. Skiftande deltagare mellan möten – 

Ifall det är ett stort forum kommer de flesta 

av deltagarna att vara olika mellan varje 

möte. För nya deltagare finns det ingen 
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de samma vid nästa möte. Ifall samtalet sker 

i skolan kommer alla att känna till varandra 

sedan tidigare. 

kontinuerlig kontakt som uppstår tidigt. 

Däremot kommer viss familjaritet att byggas 

upp över tiden. Små forum har mindre 

aktivitet och större mängd överlappande 

deltagare mellan olika samtal. 

1.11. Information om deltagarna – I början 

av samtalet är det kutym att ifall personerna 

ej träffats tidigare så presenterar de sig för 

varandra. 

1.11. Information om deltagarna – 

Personerna presenterar sig inte för varandra 

inför varje samtal. Det finns 

introduktionstrådar som är generella, 

däremot kan det variera hur gamla de är, det 

går inte smidigt att ställa följdfrågor eller att 

relatera till det nuvarande samtalet. 

1.12. Ingen uttalad gemensam 

referensram – Det finns ingen tydlig 

gemensam referensram vad gäller tema för 

deltagarna under samtalet. 

1.12. Uttalade gemensam referensram – 

De flesta forum har ett fokus och det ger 

mycket information om användarna för 

diskussionen. En slags gemensam 

referensram, med grundförutsättning av 

förståelser. 

1.13. Inga observatörer – Några kan vara 

mindre aktiva under diskussionen men oftast 

är deltagarna även de personerna som lyssnar 

på samtalet. 

1.13. Lurkers –Det är oftast en stor mängd 

observatörer, fler än de som deltar, som 

lyssnar men inte aktivt deltar i samtalet. 

1.14. En låg övre gräns för antal yttrade 

åsikter – Det är oftast fler personer som vill 

svara på ett inlägg än som har möjlighet att 

göra det. På grund av att endast en person 

kan prata i taget. Samt att de som pratar väljs 

genom handuppräckning och att 

samtalsledaren försöker skapa en rödtråd i 

samtalet. 

1.14. Ingen övre gräns för antal yttrade 

åsikter – Alla som har något att säga och 

postar det, har möjlighet att göra ge ett 

inlägg i samtalet. Det finns ingen tydlig 

övregräns som begränsar antalet inlägg i 

diskussionen.  

1.15. Konstant liten mängd specialister – 

Deltagarna deltar i ett samtal, väljer det i 

förväg och kan inte se andra samtal eller ifall 

de har användbar erfarenhet i den frågan. 

1.15. En stor pool med specialister – 

Eftersom en stormängd personer deltar på 

plattformen så har personerna mer möjlighet 

att välja var de vill delta. Exempelvis baserat 

på kompetens eller specialisering. 1/20 

deltagare kan läsa många inlägg och se var 

kunskapen behövs. 

1.16. Homogena förutsättningar – Alla 

som deltar i samtalet kan göra det i lika hög 

grad, eftersom alla som deltar är där. Ifall 

någon deltar är det generellt binärt: antingen 

så är personen där och deltar i samtalet eller 

så är hen inte det. Det finns undantag där 

personer går halvvägs igenom samtalen, men 

homogena förutsättningar är standard.  

1.16. Varierade förutsättningar – 

Deltagarna har olika förutsättningar för att 

kunna delta i samtalet. Faktorer som 

påverkar är hur mycket fritid personen har, 

vid just ett tillfälle i sträck och utspritt över 

flera dagar. För att kunna läsa och skriva 

långa inlägg eller se när uppdateringar 

kommer i samtalet. Plattformen som 

deltagarna interagerar igenom påverkar även 

deras förutsättningar, så som skillnaden 
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mellan mobiltelefon och dator med skärm 

och tangentbord.  

 

Tabell 12: Uppdaterade Jämförelsetabell 2. Början och slut 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

2.1. Strukturerade början – Samtalet har 

en strukturerad början, deltagarna vet på 

förhand när samtalet börjar.  

2.1. Spontan början – Samtalet har en 

spontan början. Ifall någon vill börja ett 

samtal kan de göra det vid ett spontant 

tillfälle. Ifall någon vill svara på samtalet så 

är det upp till dem.  

2.2. Strukturerade slut – Samtalet har en 

strukturerat slut, vilket avgränsar samtalets 

tid. Alla som deltar i samtalet vet på förhand 

hur långt samtalet kommer att vara och när 

det kommer att avslutas. 

2.2. Spontant slut – Samtalet har ett spontat 

slut. Samtalet fortsätter tills nya inlägg slutar 

att skrivas. När en deltagare går med i 

samtalet vet hen inte på förhand hur långt det 

kommer att vara eller när det kommer att 

avslutas.  

2.3. Konstant samtalslängd – Samtalen har 

en på förhand bestämd samtalslängd. 

2.3. Ej konstant samtalslängd – Samtalens 

längd är inte på förhand bestämd. 

2.4. Mottar information kontinuerligt – 

Deltagarna hör det som sägs i takt med att 

det sägs under samtalet. 

2.4. Mottar information vid individuell 

frekvens – Beroende på vilken frekvens som 

deltagarna loggar in och läser så finns det 

olika mycket nya inlägg att läsa baserat på 

hur aktivt forumet är. 

2.5. Vid sen ankomst: kort summering – 

Ifall någon kommer in sent i samtalet får de 

en kort summering. 

2.5. Vid sen ankomst: förväntats läsa 1:1 – 

De som inte deltar i början av samtalet 

förväntas läsa igenom samtalet 1:1 så som 

det sagts hittills, innan de kan deltar i 

samtalet. 

2.6. Fysisk begränsning på samtalslängd – 

Finns en fysisk begränsning på hur långa 

samtalen kan bli. 

2.6. Ingen fysisk begränsning på 

samtalslängden – Det finns ingen fysisk 

begränsning på samtal. Samtal kan bli 

väldigt långa, motsvarande flera dagars 

vanliga samtal. Långa trådar har en tendens 

att bli ostrukturerade enligt 

intervjupersonerna. 

2.7. Samtalen blir ej korta – Ifall samtalet 

skulle bli kort hittas någon ny vinkel vilket 

får samtalet att fortsätta. 

2.7. Vissa samtal blir ej av eller väldigt 

korta– Vissa samtal får inga svar och många 

samtal kan bli korta, bara några få inlägg. 

Vissa behöver inte bli längre. Andra kräver 

mer utrymme för att utforskas.  
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Tabell 13: Uppdaterade Jämförelsetabell 3. Samtalet 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

3.1. Sharing stimuli/ trigger event – 

Samtalen kan inledas med att deltagarna 

delar ett stimuli. Exempelvis att se en film, 

ett videoklipp eller läser en artikel. Det görs 

för att inspirera till frågeställningar till 

samtalet samt för att ge en delad 

referensram.  

3.1. Sharing stimuli/ trigger event – 

Diskussioner börjar ofta med nytt material så 

som nyheter eller användardrivet material. 

3.2. En fråga väljs gemensamt för 

samtalet – Deltagarna ställer flera frågor 

vilket skrivs upp, en väljs genom 

omröstningen som sedan diskuteras. 

Att ställa en fråga är ingen stor sak. Frågan 

kan vara något som person just börjat tänka 

på. Det finns en förväntan att varje person 

ska komma med minst en fråga, även om det 

inte är något direkt krav. 

3.2. Ingen fråga väljs, alla diskuteras – 

Alla som känner för att lägga upp sin fråga 

kan göra en egen tråd var och alla frågor 

diskuteras. Vissa frågor diskuteras kort ifall 

personer inte är intresserad av ämnet. Det är 

ovanliga att personer skapar nya trådar och 

görs som sista utväg efter att personen först 

sökt igenom forumet efter tidigare 

överlappande trådar.  

3.3. Samtalet sparas ej 1:1 – Det som sägs 

finns inte kvar 1:1, utan lagras var för sig i 

deltagarnas minne i en förkortad version 

under samtalet och kortare efter samtalet. 

3.3. Samtalet sparas 1:1 – Det som sägs 

finns lagrat 1:1 under samtalet och efteråt. 

Många forum har sökfunktioner så att 

deltagarna kan hoppa in mitt i ett arkiverat 

samtal, ifall hen söker efter något väldigt 

specifikt som nämnts i diskussionen. 

3.4. Summering och metadiskussion – I 

slutet av diskussionen sker en summering 

och metadiskussion. Deltagarna blir 

ombedda att summera samtalet eller dess 

slutsatser. Samtalsledaren ställer frågor om 

hur deltagarna tycker att samtalet har gått, 

för medvetenhet och förändring av 

beteenden. Ett så kallat metasamtal, ett 

samtal om samtalet. 

3.4. Ingen summering eller 

metadiskussion – Samtalet har inget tydligt 

definierat slut och det sker inte heller någon 

summering eller metadiskussion. 

3.5. Strukturerat eftersnack – Efter 

samtalet brukar deltagarna prata med 

varandra om någon del av samtalet, i mindre 

grupper, relaterade ämnen eller helt andra. 

Eftersom deltagarna är på samma plats och 

förhoppningsvis just varit med om ett 

intressant samtal. 

3.5. Inget strukturerat eftersnack – 

Samtalet har inget tydligt slut. Deltagarna 

kan kontakta varandra privat, samlas 

däremot inte på samma plats och kan prata. 

Däremot samlas deltagarna på så sätt att de 

vet att de andra är aktiva och intresserad av 

motsvarande samtalsämnen. 

3.6. Visuell assistering – Deltagarna kan rita 

på tavlan för att göra mer permanent/ 

uppmärksamma vissa uppdelningar. Det går 

även att skriva upp olika listor eller grafer. 

3.6. Visuell assistering typ – Hela 

konversationen sparas 1:1, vilket gör att 

samma behov av visuella sammanfattningar 

inte finns. Det går däremot att göra 

motsvarande tavelritning genom bilder och 

att deltagarna kan bygga vidare utifrån det. 
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Varierar hur ofta det görs mellan olika 

forum. 

3.7. Ämnet är ej 100 % baserat på intresse 

– Eftersom ämnet bestäms gemensamt så 

finns risken att samtalsämnet inte är speciellt 

intressant för vissa deltagare. Det lämnar 

även möjligheten öppen för att ett ämne som 

lät ointressant böjar att samtals och visar sig 

vara intressant, motsatt till den första 

spontana ingivelsen. 

3.7. Väljer intressant ämne och kan 

skippa resterande – Ifall deltagarna tycker 

att ämnet är ointressant har de ingen 

anledning att delta i samtalet. Därför väljer 

de endast de ämnen som de på förhand tror 

är intressanta. De får mer kontroll över 

materialet, men missar ämnen som låter 

ointressanta men kanske hade visat sig vara 

intressanta. 

 

Tabell 14: Uppdaterade Jämförelsetabell 4. Asynkront och synkront 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

4.1. Talaren får direkt information om 

mottaget uttalande – När talaren säger 

något vet hen att alla närvarande har hört vad 

som sagts. Däremot så är det otydligt ifall 

deltagarna lyssnat aktivt eller förstått 

uttalande, men de har åtminstone med 

säkerhet mottagit informationen. 

4.1. Talaren får asynkront lite 

information om mottaget uttalande – När 

ett meddelande har lagts upp är det otydligt 

hur många, vilka eller när inlägget läses. 

Fram tills någon svarar på inlägget. 

4.2. Synkrona svar – När ett uttalande görs 

kan deltagarna svara på det på direkten. 

4.2. Asynkrona svar – Asynkront. 

Deltagarna kan svara på direkten eller långt 

senare. 

4.3. Direkt utredning av missförstånd – 

Ifall det sker något missförstånd så kan 

deltagarna reda ut det på direkten. 

4.3. Asynkrona utredning av missförstånd 

– Sker ett missförstånd, kan det ta lång tid, 

eller fort beroende på ifall deltagarna ser 

inlägget och svarar. 

4.4. Kort svarsfönster – När en deltagare 

gör ett inlägg i samtalet så har de andra 

deltagarna kort tid att förbereda ett svar. 

4.4. Kort till långt svarsfönster – När 

deltagare skrivit ett inlägg så finns det kort- 

till långtid att förbereda ett svar. Standard 

svarstid varierar mellan olika forum. Tiden 

är längre än F2F, men eftersom hela svaret 

måste formuleras innan det skickas så går 

korta inlägg snabbare att skriva, och kan 

uppmuntras i en forumkultur med högt 

tempo. 

4.5. Starka känslor hanteras parallellt 

med samtalet – Ifall deltagarna får starka 

känslor och det blir skiljaktigheter så kan 

saken redas ut på direkten och deltagarna 

kan gå vidare med det fortsatta samtalet. 

Frågan är mer komplex, men lämnas för 

referens. 

4.5. Starka känslor hanteras ej parallellt 

med känslorna – Skiljaktigheter är svåra att 

reda ut på direkten och dialogen kommer att 

vara lagrad 1:1 för framtida referering. Ifall 

samtalet sker långsamt så kan informationen 

stå kvar till nästa dag eller motsvarande 

frekvens, när personerna inte har kvar 

samma starka spontana känslor och måste 
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svara på det som tidigare sagt. Eftersom 

samtalet sparas 1:1 så kan deltagare uppleva 

det som svårt att gå vidare.  

 

Tabell 15: Uppdaterade Jämförelsetabell 5. Samtalsformalia 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

5.1. Samtalsledare – Samtalet har en 

samtalsledare (SL). 

5.1. Moderator – Samtalet observeras av 

moderatorer. 

5.2. SL skapar rödtråd – Det finns en 

huvudtråd som samtalsledaren väljer genom 

att välja ut vilka deltagare baserat på ifall de 

räcker upp handen, innan de har sagt vad de 

planerar att säga. 

5.2. Spontan rödtråd och 

parallellförgrening – ”Huvudtråden” är 

spontan, det sker oftast flera parallella 

förgreningar eller trådar samtidigt. 

5.3. SL hanterar kränkningar – Ifall 

deltagare använder ett fult språk så kan 

samtalsledaren ingripa genom att låta andra 

prata eller själv kommentera det olämpliga 

beteendet. 

5.3. Moderator hanterar kränkningar – 

Ifall deltagare använder ett fult språk kan 

moderatorn ta bort inlägget, banna personen 

eller stänga ned samtalat. 

5.4. SL frågar om förtydligande – Ifall 

någon deltagare säger något otydligt/ 

mångtydig/ med otydlig relevans, så kan SL 

fråga om ett förtydligande. 

5.4. Deltagarna frågar om förtydligande – 

Det är upp till deltagarna att reda ut 

missförstånd, ifall det reds ut över huvud 

taget. Enligt IP så sker det sällan i praktiken. 

5.5. SL hanterar långa monologer – Ifall 

någon håller en lång monolog så kan 

samtalsledaren avbryta. 

5.5. Långa monologer – Ifall någon håller 

en lång monolog så kan deltagarna ignorera 

inlägget, och bara fortsätta på en annan 

parallelltråd istället för att svara på 

monologen.  

5.6. SL hanterar isolerade dialoger – Ifall 

två personer håller en dialog med varandra 

utan att andra får uttala sig, så kan SL välja 

andra som får prata. 

5.6. Isolerade dialoger – Ifall två personer 

håller en dialog fortsätter de. Ingen kan 

påverka något bortsett från att ignorera 

meddelandena, eller själva ge sig in i 

dialogen. 

5.7. SL kan slänga ved i elden – Ifall 

samtalat avtar kan SL ”slänga ved i elden” 

för att väcka liv i en ny del av samtalet. 

5.7. Samtalet självdör – Ifall samtalet avtar 

självdör det. Samtalet har spelat ut sitt syfte, 

eller att deltagarna själva slänger ved i elden. 

 

Tabell 16: Uppdaterade Jämförelsetabell 6. Övrigt 

Philosophy for Children (P4C) Generella diskussioner på forum 

6.1. Hög metainformation – Deltagarna får 

mycket mer information än de ord som 

uttalas. Deltagarna får information som 

kroppsspråk, tonläge och känslor. 

6.1. Begränsad metainformation – 

Deltagarna får mycket mer begränsad 

information. Det som finns är extra är 

smiles, caps, ”…” och så vidare. Deltagarna 
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kan även använda memes; likt internskämt i 

bildformat. 

 


