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FÖRORD 

Det här är stunden man drömt om mer än en gång under de senaste fem-sju-
nio åren. Att få sätta punkt för avhandlingsarbetet med den lilla text som  
någon kanske tror är det man skriver allra först: förordet. Tänk att det blev 
en bok till slut. Det är nästan ofattbart när man tänker tillbaks på hur vagt allt 
var när inte en enda rad ännu kommit på pränt. Tur att man inte förstod hur 
mycket arbete som då låg framför en. Har jag inte lärt mig något annat på att 
disputera, så har jag i alla fall insett att en sådan arbetsinsats klarar man inte 
av på egen hand. ”Bra karl reder sig själv” – tillåt mig småle. 

Förord i avhandlingar har en tendens att bli till tacktal. Det är ett bevis så 
gott som något på att varje avhandling är en mer eller mindre kollektiv pres-
tation. Jag tänker inte heller frångå detta tillfälle att ge de personer som har 
del i min avhandling all den uppskattning de ska ha. 

Störst uppskattning förtjänar min familj. När den ena föräldern jobbar på 
sin karriär, så förutsätter det att den andra föräldern backar upp på sådant sätt 
att barnen inte blir föräldralösa och hemmet en misär. Jag är enormt tacksam 
för den uppbackningen. Och tack mina barn för att ni fortfarande känner igen 
mig trots periodvis både fysisk och mental frånvaro. Det grämer mig bara att 
jag inte jobbade ännu intensivare så att också Gösta, Hanna och Ann-Britt 
fick vara med att fira att avhandlingen till slut blev klar. 

I grund och botten är det Lars-Åke Engbloms och Morgan Wilhelmssons 
förtjänst att jag överhuvudtaget kom in på den bana som ledde fram dit jag 
står idag. De såg till att jag sökte mig till magisterutbildningen i medie- och 
kommunikationsvetenskap på HLK i Jönköping. Det ledde in i ett forsk-
ningsprojekt där min D-uppsats kom till, handledd av Gert Z Nordström och 
med ekonomiskt bistånd från Herencos forskningsstiftelse för ortsmedier, 
där Karl Erik Gustafsson vid denna tidpunkt hade ett tungt vägande ord. 
Tack alla fyra. Uppsatsen beredde vägen för inträde på JMG:s forskarutbild-
ning hösten 1997. 

Kollegiet på JMG, där jag under några år innehade en doktorandtjänst, 
ska ha nästa tack och uppskattande ord. Maken till kompetent forskarmiljö 
och socialt tillmötesgående människor får man leta efter. Tack för alla inspi-
rerande år ni alla, från professorer till administrativ personal. Jag uppskattar 
också MKV-kollegorna på HLK i Jönköping. Tack för att ni berett mig tid 
och plats att bli klar. Tack också för ert intresse, era synpunkter och moralis-
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ka stöd. Den uppskattningen gäller också kollegor på lärarutbildningen och 
flera ur den övriga personalen. 

Förutom Herencos forskningsstiftelse har Ridderstads Stiftelse för histo-
risk grafisk forskning bistått ekonomiskt till förstudier för avhandlingsarbe-
tet samt Wahlgrenska stiftelsen till en viktig pilotstudie inför det egentliga 
avhandlingsprojektet. För igångsättandet av det som vi ser resultatet av  
i denna bok, är jag ett stort tack skyldig till Carl-Olof och Jenz Hamrins stif-
telse. Här ska Karl Erik Gustafsson ännu en gång nämnas, liksom Lars-Åke 
Engblom som styrde medel som bekostade slutförandet av avhandlingen.  

När det gäller avhandlingens form och innehåll mer konkret vill jag först 
tacka Göran Eriksson för en utmärkt opposition vid slutseminariet. Du peka-
de ut några illmariga fallgropar och gav texten sitt rätta fokus. Tack också 
Staffan Sundin för en nödvändig och noggrann genomläsning. Och stort tack 
till Henrik Örnebring, Färjestads ende supporter i London, för de kloka syn-
punkter som gav texten sin slutliga finish. För den engelska översättningen 
tackar jag Ebba Sundin. Tack också alla ni andra som läst och lyssnat tålmo-
digt. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Omslagsbilden är jag riktigt nöjd med. För den vill jag tacka min son  
Jesper, som överträffade mina förväntningar på vad han kan åstadkomma på 
det visuella området. Gör något av din talang, grabben. Stor del i omslaget 
har också Daniel Linder. 

Slutligen vill jag nämna den person som kanske skulle nämnts först: min 
handledare på JMG, docent Bengt Johansson. Ibland hör man om samarbets-
svårigheter i sådana här sammanhang, det ordet har inte funnits i vårt  
gemensamma lexikon. Jag tror det har med Bengts ödmjuka person att göra. 
Han är inte den som ställer krav, han får doktoranden att göra det själv. Han 
har också fått mig att känna att det är jag som är författaren och experten. 
När jag vid vissa tillfällen inte levt upp till denna nivå har han på sitt stilla 
argumenterande sätt styrt skutan rätt igen. Eller så har han vetat vem som 
kunnat bidra med hjälp. Tack ska du ha Bengt, jag samarbetar gärna med dig 
i andra framtida projekt. Just nu drömmer jag dock om lite mer ledigt till 
sommaren än de tre veckor jag fick den förra. 

 
  

Jönköping/Norrahammar i februari 2007 
Anders Svensson 
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1. INLEDNING 

enna bok handlar om diskuterande ishockeysupporters som säger sin 
mening om ishockey, om medierna, om sig själva och sin diskussion. 

Inte i massmedierna, för där kommer de sällan till tals. Man gör det med 
hjälp av den nya, som det brukar heta, informations- och kommunikations-
teknologin. Det är en teknologi som inte bara sänder från producent till kon-
sument utan också från konsument till producent – och från konsument till 
konsument1. Denna teknologi har inte bara gett oss ett globalt nätverk för 
information utan också ett nätverk för interaktion. Supportrarna producerar 
och kommunicerar sina åsikter och uppfattningar med hjälp av denna möj-
lighet till tid- och gränslös kommunikation.  

För att vara konkret handlar boken om den debatt som supporters till den 
svenska elitishockeyklubben HV71 bedriver om klubben i ett diskussionsfo-
rum på internet.2 Det handlar om vad man diskuterar – men framförallt hand-
lar det om hur man diskuterar. Supportrarna utnyttjar aktivt några av de  
demokratiska rättigheter vi har som medborgare, nämligen rätten att sluta sig 
samman för att utöva en annan rättighet, den att bedriva en fri och öppen 
diskussion. Man använder den offentliga arena som internet erbjuder och 
bedriver en diskussion om en kulturell företeelse som betyder mycket i sup-
portrarnas och det omgivande samhällets liv, en lokal elitidrottsklubbs fram- 
eller motgångar. Boken kommer att handla om till vilken grad denna disku-
terande sammanslutning kan kallas en offentlighet och diskussionen ett  
offentligt demokratiskt samtal. 

Hur det hela började 

Den undersökning som i det följande kommer att presenteras har sin upprin-
nelse i en annan undersökning av lokaltidningen Jönköpings-Postens press-
foton på elitishockeylaget HV71 under en hel säsong, 1996–1997. Det forsk-
ningsprojekt där studien ingick undersökte olika innehållsaspekter av  
Jönköpings-Posten. Det övergripande syftet var att beskriva och diskutera 
tidningens roll i och för det offentliga samtalet lokalt. Sportsidornas bilder 

                                                           
1 Alla de traditionella beteckningarna för att beskriva aktörerna i kommunikationsprocessen 
kommer idag på skam, vem är egentligen sändare och mottagare eller producent och konsu-
ment när de interaktiva medierna möjliggör kommunikation i alla riktningar? 
2 http://www.hvfantasten.com  

D 
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av HV71 var ett av många inlägg från tidningen i det lokala samtalet om,  
i detta fall, sporten i södra Vätterbygden. Här kom tidningens fotografer till 
tals, i reportagen också sportjournalister och representanter för HV71. Men 
var och när  kom i tidningen den stora ishockeypubliken till tals? Det var en 
fråga att fundera på medan manuset till projektets antologi3 skrevs klart. Mitt 
under detta arbete dök det upp något nytt på internet. En webbplats där man 
kunde diskutera HV71. Ett forum där idrottspubliken kom till tals. Sakta 
vaknade intresset för att undersöka om denna webbplats möjliggjorde för 
publiken att på ett annat sätt än tidigare delta i det offentliga samtalet om 
HV71.  

Sport som diskussionsämne 

Moderna elitidrottsfenomen som HV71 ger alla möjliga anledningar till  
offentlig diskussion. Inte bara om resultat, spelares form eller dåliga domar-
insatser. HV71 har vuxit till en kulturell institution med såväl symboliskt 
som ekonomiskt värde för en hel region. Företag och publik investerar mil-
jonbelopp i verksamheten och klubbens framgångar eller motgångar har en 
närmast socialpsykologisk betydelse för invånarna. Indirekt kanske även för 
dem som inte är intresserade av den sportsliga sidan av verksamheten.  

Om man betänker vilket publikintresse klubben ger upphov till, så står 
det snart klart att diskussionen handlar om södra Vätterbygdens idag kanske 
största kulturattraktion. Varje vecka under en elitseriesäsong bänkar sig  
i dagsläget över 7000 åskådare i Kinnarps Arena, detta sedan arenan bygg-
des ut till säsongen 2004–2005. I realiteten är publikgenomsnittet större än 
så eftersom det handlar om drygt en hemmamatch i veckan. Antalet hem-
mamatcher i grundserien är 25 stycken per lag.4 Grundserien avverkas van-
ligtvis på färre veckor än så. Det är bara kyrkobesökarna som kan mäta sig 
med HV71.5 Men då handlar det om besöken i samtliga kyrkor, såväl stats- 
som frikyrka. Och det är väl bara helt i sin ordning i Smålands Jerusalem. 
Samtidigt ska det inte glömmas bort att HV71 kan följas i beställ-tv och 

                                                           
3 Nordström, Gert, Z (red.) (1998) En lokaltidning och det offentliga samtalet. Jönköping: 
Jönköping University Press. 
4 Från och med säsongen 2006–2007 gäller 27–28 hemmamatcher. 
5 Siffrorna bygger på Göran Åbergs årliga statistik över samtliga kyrkobesök i Jönköpings 
kommun på Domsöndagen. Statistiken publicerades fram till 2000-talets början  
i Tro & Vetande, och har därefter årligen presenterats i Jönköpings-Posten under veckan mel-
lan jul och nyår.  
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ganska ofta i Canal+. Om hänsyn tas till detta då hamnar också kyrkan på 
efterkälken när det gäller publikens intresse och uppmärksamhet.  

Även om diskussionen om HV71:s göranden och låtanden eventuellt har 
fler teman idag, har den helt säkert bedrivits av supporters och publik så 
länge klubben funnits till. Det har inte saknats medier som gett, och ger, ett 
underlag för en sådan diskussion. Men publikens tillträde till andra medier 
än internet har varit starkt begränsad. Fysiska platser har det emellertid inte 
rått någon brist på. Diskussioner har ägt rum, och äger naturligtvis rum, på 
arbetsplatser, skolor, torg, allmänna färdmedel och nöjeslokaler. Till dessa 
fysiska platser måste naturligtvis också räknas arenan. Men ingen plats eller 
något medium kan potentiellt föra debatten till en sådan offentlig nivå som 
internet. Offentlig, ännu så länge, i betydelsen att diskussionen kan nås från 
en dator när som helst och oberoende av var datorn befinner sig på vårt jord-
klot. 

N Y A  M E D I E R  O C H  O F F E N T L I G H E T  

Stora förhoppningar har de senaste tio åren knutits till de nya informations- 
och kommunikationsteknologiernas möjligheter att återskapa en offentlighet 
med arenor för medborgardiskussioner och större deltagande i det demokra-
tiska livet. De nya medierna har betraktats som ett möjligt ljus i en i övrigt 
”förmörkad” offentlighet. Enligt en sådan pessimistisk syn har den från bör-
jan resonerande offentligheten ersatts av en envägskommunicerande medie-
offentlighet. Först av pressen, på 1800-talet, och senare televisionen, på 
1900-talet (se bl.a. Dewey, 1927; Habermas, 1984). Istället för att aktivt del-
ta i offentliga samtal har den moderna människan förvandlats till en passiv 
konsument av välregisserade debatter i medierna. I detta medialiserade sam-
hälle har journalistiken makten över offentligheten. Den som vill få en plats 
på nyhets- eller underhållningsscenen måste anpassa sig till mediernas vill-
kor (Asp, 1986; 1990). De mest pessimistiska samtidskritikerna menar dess-
utom att den politiska debatten kommit i skymundan för skvallerjournalistik 
och dokusåpor där gränsen mellan det privata och offentliga blivit alltmer 
oklar (t.ex. Boëthius, 1997). 6 Människornas minskade engagemang tar sig 
uttryck i ett minskande valdeltagande och föreningsliv. Medborgarrollen har 

                                                           
6 Nu finns det inte bara pessimistiska uppfattningar om dagens underhållande och tabloidise-
rade offentlighet. Se bl.a. Thompson, 1992; Street 1998; och Jönsson & Örnebring, 2001. För 
att nämna några exempel på motbilder. 
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alltmer ersatts av rollen som konsument (Eliasoph, 1998), bland annat av 
statlig och kommunal service.  

De nya informations- och kommunikationsmedierna är för all del inte så 
nya längre utan framförallt många. De flyter också ihop på nya sätt, även 
med de gamla massmedierna. Det nya medium, kanske rättare sagt kommu-
nikationssystem7, som fött de flesta optimisterna är internet (bl.a. Poster, 
1997; Slevin, 2000; Sassi, 2001). På internet kan människor skaffa informa-
tion på egen hand och gå förbi journalistikens urval och representationer, 
sprida information som de annars aldrig hade haft möjlighet att göra via tra-
ditionella medier, ta kontakt med partier, politiker och myndigheter utan  
beroende av tid eller plats. På internet kan människor också samtala och dis-
kutera med varandra via bloggar, chatkanaler, mailinglistor, nyhetsgrupper 
och diskussionsfora och på så vis uppträda i en mer aktiv roll än bara passiva 
mediekonsumenter. 

Medborgarens renässans på internet? 

Internet inger därmed förhoppningar om att medborgarrollen ska kunna åter-
upprättas. Det gäller inte bara den medborgarroll som människor har gent-
emot det representativa politiska systemet. Här handlar det om att erbjudas 
mer information och granskning av makten, få bättre kontakt med politikerna 
och kanske så småningom delta i val till olika politiska församlingar digitalt. 
Det gäller också en mer aktiv och deltagande medborgarroll genom de möj-
ligheter till interaktivitet som erbjuds (bl.a. Kitchin, 1998; Hague & Loader, 
1999).  

Vissa menar att internets horisontellt decentraliserade struktur inger för-
hoppningar också om en helt förändrad medborgarroll. Man menar då att 
denna roll inte bara är något som har med den traditionella politiken att göra, 
dvs. den formella partipolitiken och dess institutioner. Medborgarrollen ser 
man också utövas i mer vardagliga och alternativa offentliga nätverkssam-
manhang som stärker identiteten som medborgare (Dahlgren, 2000; 2004; 
Olsson, 2002b). Den empiriska forskning som gjorts på offentligheter av 
detta slag visar att det då rör sig om offentligheter av typen sociala rörelser 
och NGO:s, dvs. utomparlamentariska organisationer (bl.a. Jensen  
& Helles, 2005; Holmqvist, 2006). Samtliga sådana rörelser och organisatio-
ner är minst sagt politiska till syfte och karaktär. 

                                                           
7 Nygren (2005: 83 f ) 
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Men internet består av en oändlig mängd sammanslutningar och diskus-
sionsgemenskaper utöver dessa politiskt alternativa exempel. Oavsett vilka 
intressen människor har – politiska, kulturella eller ingetdera – så finns det 
antagligen någon gemenskap på internet där man kan utbyta tankar och erfa-
renheter eller samtala och diskutera med likasinnade eller oliktänkande.  
Internet påminner en hel del om 1830-talets Förenta Stater, som Tocqueville 
(1835/1997) beskriver den unga nationen: 

”Amerikaner i alla åldrar, i alla samhällsställningar och av alla slags 
läggning bildar ständigt sammanslutningar. De har inte bara kommer-
siella och industriella sammanslutningar i vilka alla deltar, utan andra 
av tusen olika slag: religiösa, moraliska, allvarliga, struntaktiga, 
mycket allmänna och mycket särpräglade, väldigt stora och helt små.” 
(s. 149) 

Det brukar särskilt framhållas att sammanslutningar bland medborgarna har 
interna effekter på medlemmarna. Det delade ansvaret för kollektiva projekt 
sägs skapa samarbetsvana, solidaritet och samhällsanda. Samtliga dessa 
egenskaper har en klart demokratisk karaktär. Sammanslutningar befrämjar 
också demokratisk utveckling, om man ska tro teorin. Putnam (1996) påpe-
kar att dessa effekter inte kräver något uttalat politiskt syfte hos en sam-
manslutning. Självdisciplin och samarbetsglädje kan man få och känna också 
i sångkörer och fågelskådarföreningar. Tocquevilles uppfattning var att ing-
enting egentligen förtjänade mer uppmärksamhet än Amerikas intellektuella 
och moraliska sammanslutningar. De politiska och industriella sammanslut-
ningarna fångade lätt blicken, menade han, medan de andra kunde gå obe-
märkta förbi när man studerade vad som var avgörande för en stabil och  
effektiv demokrati (Ibid: 154). 

Forskningsperspektivet 

HV-fantastens webbplats är en i mängden av moderna digitala sammanslut-
ningar på nätet. I detta fall är det ishockeyintresserade som möts och bland 
mycket annat bedriver en potentiellt offentlig diskussion. Det är en till synes 
helt opolitisk webbplats och diskussion, i någras ögon till och med inskränkt 
och struntaktig. Just en sådan som kan gå obemärkt förbi när man vill stude-
ra vad som är avgörande för demokratin. Det är en sammanslutning som man 
kanske inte i förstone skulle välja att studera ur ett offentlighetsperspektiv 
när internets möjligheter att stärka offentligheten och medborgarrollen 
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kommer på tal. Just därför, på Tocquevilles och Putnams inrådan, kommer 
HV-fantastens diskussionsforum att studeras ur ett offentlighetsperspektiv. 

Att diskussionsforumet analyseras med begrepp hämtade från offentlig-
hetsteorin utesluter inte att det lika väl skulle kunna analyseras som till  
exempel kultur eller fält. Förutom att vara en möjlig offentlighet kan diskus-
sionsforumet samtidigt mycket väl ses som en kultur och ett fält. Kulturbe-
greppet skulle dock sätta fokus på diskussionsforumet som ett ”strukturerat 
system av betydelser och symboler inom vilket social interaktion sker”  
(Geertz, 1971). Habermas (1995) talar om ett ”vetandeförråd ur vilket kom-
munikationsdeltagarna förser sig med tolkningar när de kommunicerar om 
något i världen” (s. 131). Interaktionen handlar då främst om kommunika-
tion av kulturspecifika betydelser som identifierar kulturen och gör världen 
begriplig för kulturens bärare. Den kulturella koden skulle därmed hamna  
i analysens blickpunkt. Fältbegreppet skulle i sin tur sätta fokus på diskus-
sionsforumet som ”ett system av relationer mellan positioner besatta av spe-
cialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemen-
samt.” (Broady, 1991: 266). Interaktionen handlar då om en strid om centra-
la värden för fältets existens och aktörernas maktrelationer och positioner  
i fältets tolkningshierarki. Diskussionens deltagare och deras relationer skul-
le därmed hamna i analysens blickpunkt. Offentlighetsbegreppet sätter fokus 
på diskussionsforumet som ”ett område i vårt sociala liv i vilket något som 
närmar sig allmän opinion kan formeras” (Habermas, 1979: 198). Varje 
konversation där privatpersoner sluter sig samman sig för att bilda en publik 
konstituerar en del av offentligheten. Interaktionen handlar i detta fall främst 
om åsikts- och opinionsbildning genom offentlig diskussion. Diskussionsfo-
rumet som ett offentligt rum och deltagarna som en resonerande och 
granskande publik hamnar därmed i analysens fokus. Det är just den aspek-
ten som får vara den primärt intressanta när det gäller frågan om teoretiskt 
perspektiv för analysen av HV-supportrarnas diskussionsforum. Det är den 
aspekten som tar fasta på diskussionen som en öppen och fri debatt, vilket 
också är webbplatsens uttalade syfte. 

U N D E R S Ö K N I N G E N S  S Y F T E  

Huvudsyftet med undersökningen är att beskriva diskussionen i ett internet-
baserat diskussionsforum för ishockeysupporters utifrån ett offentlighetsper-
spektiv. Det är således ingen allmän och förutsättningslös beskrivning utan 
det är en beskrivning av de speciella karaktärsdrag som framkommer när 
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diskussionen analyseras med hjälp av teorier och begrepp som inom sam-
hällsvetenskapen arbetats fram för att begripliggöra hur offentliga diskussio-
ner är beskaffade och hur de idealt sett bör bedrivas för att möjliggöra öppna 
och fria resonerande samtal. Teorierna och tillhörande begrepp har gett krite-
rier som använts som analysverktyg på det empiriska materialet. Materialet 
för undersökningen är ett urval diskussionsinlägg postade till HV-fantastens 
diskussionsforum mellan åren 1999–2002.  

Alla de kriterier som används som analysredskap är idealtypiska till sin 
karaktär. Det innebär att om de skulle visa sig uppfyllas så skulle diskussio-
nen uppvisa de mest ideala drag som en offentlig diskussion överhuvudtaget 
kan ha. Så idealiskt fungerar sannolikt inte många, om ens några, diskussio-
ner i verkligheten och resultatet kan troligtvis bara bli att det kan sägas till 
vilken grad det undersökta diskussionsforumet tenderar uppfylla de här an-
vända kriterierna för offentlig diskussion.  

Varför analyseras då endast ett diskussionsforum och inte flera – varför 
en beskrivande analys och inte en jämförande? Ett argument för att nöja sig 
med ett fall är att inga beskrivande analyser tidigare gjorts av diskussionsfo-
ra för lagidrottssupporters. Varken från ett offentlighetsperspektiv eller från 
något annat perspektiv. Man måste rimligtvis göra en beskrivning innan man 
jämför. Ett andra argument för att nöja sig med ett fall är att teorierna och 
analysbegreppen är av en så pass generell karaktär att de gör beskrivningen 
intressant och meningsfull samt i viss mån generaliserbar utan vidare jämfö-
relser med andra diskussionsfora. Ytterligare ett argument, och det är kanske 
det tyngsta, är att tillämpningen av använda analysbegrepp på det undersökta 
fallet görs i avsikt att utveckla ett sätt att studera diskussionsfora på internet. 

Detta leder således fram till ytterligare ett syfte med undersökningen, 
nämligen att pröva en ansats för analys av offentlig diskussion, framförallt 
på internet. Utgångspunkten är generella teorier vars begrepp används i en 
prövande ansats som testas på ett fall ur verkligheten. På så sätt blir under-
sökningen, förutom ett bidrag till kunskap om diskussioner om sport på nä-
tet, ett metodologiskt bidrag till analys av diskussionsfora på internet.  

Offentlighetsperspektivet 

Analysen av ishockeysupportrarnas debatt från ett offentlighetsperspektiv 
innebär att fyra aspekter av diskussionen kommer att undersökas. Dessa fyra 
aspekter går från diskussionens yttre inramning och grundläggande förståel-
searbete till dess övergripande karaktär och inre kvaliteter som offentligt 
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samtal. Aspekterna handlar om olika nivåer och dimensioner av det offentli-
ga samtalet. Tillsammans ger de en betydligt mer allsidig belysning av detta 
slag av aktivitet än vad de gör var och en för sig. Den yttre inramningen är 
diskussionens struktur som en offentlighet. Denna aspekt fångar in hur till-
gänglig den offentliga arenan är, hur deltagarnas ställning och status inverkar 
på diskussionen samt vad man diskuterar.  Men denna aspekt ger ingen insyn 
i själva diskussionen; hur den bedrivs, dess karaktär och kvalitet. Vi kan slå 
fast om forumet är en offentlighet enligt en historisk definition men inte säga 
om diskussionen är kommunikativ, demokratisk eller deliberativ. Därför 
analyseras diskussionen från fyra håll istället för endast ett. 

Det grundläggande förståelsearbetet handlar om diskussionens potential 
för kommunikativt handlande. Denna aspekt vänder blicken in mot diskus-
sionen och hur deltagarna hanterar faktorer som inverkar på möjligheterna 
att ömsesidigt förstå varandra. Denna förståelse eftersträvas i alla former av 
konversation. Det är rent av en språkets inneboende kommunikativa rationa-
litet (Habermas, 1996). Därför analyseras diskussionens övergripande karak-
tär i syfte att slå fast vilken form av konversation som tenderar bedrivas  
i HV-fantastens diskussionsforum, om den är socialt gemenskapande eller ett 
problemlösande demokratiskt samtal. Diskussionens inre kvaliteter, slutli-
gen, är en fråga om till vilken grad den också är att betrakta som en delibera-
tiv diskussion. Med detta menas hur öppna deltagarna är för varandras  
argument, hur mycket man integrerar andras argument i sin egen argumenta-
tion, och hur mottagliga argumenten är för kritik. 

Detta leder fram till ytterligare ett syfte med undersökningen, nämligen 
att pröva en ansats för analys av offentlig diskussion, framförallt på internet. 
Utgångspunkten är generella teorier vars begrepp används i en prövande  
ansats som testas på ett fall ur verkligheten. På så sätt blir undersökningen, 
förutom ett bidrag till kunskap om diskussioner om sport på nätet, ett meto-
dologiskt bidrag till analys av diskussionsfora på internet. 

Analysaspekter och frågeställningar 

Här följer nu en kortare och översiktlig genomgång av dessa fyra teorier och 
de frågeställningar de avser att besvara. Allt detta kommer att utvecklas mer 
och djupare från och med kapitlet om analysmodeller och begrepp som  
använts i undersökningen. 

Den första analysaspekten utgår från de idealtypiska grundförutsättning-

arna för en offentlighet. Dessa grundförutsättningar kallar Habermas (1984) 
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för institutionella kriterier som är gemensamma för olika offentligheter även 
om dessa skulle skilja sig åt i vissa avseenden ifråga om publikens samman-
sättning, debattklimat och vilka frågor som är diskussionstema. Kriterierna 
är  baserade på interpersonell offentlig kommunikation och därför speciellt 
tillämpliga på en diskuterande sammanslutning av HV-fantastens karaktär. 
De institutionella kriterierna är tre stycken och stipulerar att (1) alla ska kun-
na vara delaktiga i diskussionen; (2) ingen statusskillnad ska föreligga mel-
lan deltagarna i diskussionssituationen; (3) man ska problematisera områden 
som dittills inte satts ifråga. Kriterierna gestaltar en idealtypisk offentlighet 
som kanske inte fullt ut var en realitet ens under den Upplysningens epok 
som de är hämtade ifrån. Såväl begränsat tillträde som verksam status inver-
kade många gånger på vilka områden som i verkligheten problematiserades  
i den historiska offentligheten. Detta är dock inget som hindrar att kriterierna 
kan användas som analysverktyg för beskrivning av nya möjliga offentlighe-
ter. De institutionella kriterierna ligger till grund för följande tre frågeställ-
ningar om diskussionens grundförutsättningar för att kallas en offentlighet: 

  Vilka hinder finns för ett fritt deltagande i diskussionen? 

  Påverkar deltagarnas status diskussionen i något avseende? 

  Tar man upp nya områden eller perspektiv till debatt?  

Den andra analysaspekten är också hämtad från Habermas och innehåller 
fyra stycken kvaliteter som måste uppfyllas mellan deltagare i en dialog eller 
diskussion för att det som yttras ska kunna bli fullt ömsesidigt accepterat av 
de inblandade (1995). Kvalitéerna benämner Habermas giltighetsanspråk.   

När vi yttrar oss i syfte att uppnå samförstånd reser vi samtidigt anspråk på 
att det som sägs är giltigt. Om giltigheten ifrågasätts tvingas vi lösa in de 
anspråk vi reser. Habermas menar att när vi talar så förhåller vi oss, förutom 
till språket som sådant, till tre världar till vilka olika anspråk på giltighet är 
knutna. När vi talar om att något överensstämmer med fakta, talar vi om den 
yttre objektiva världen. När vi talar om normer och värderingar, talar vi om 
den sociala världen. När vi talar om våra förhoppningar och våra känslomäs-
siga upplevelser, talar vi om den subjektiva världen. När vi talar om de tre 
olika världarna reser vi giltighetsanspråk på sanning, normmässig riktighet 
respektive sannfärdighet. Vi kan då tvingas lösa in dessa anspråk genom att 
bevisa att vi talar sanning, genom att argumentera för våra värderingar eller 
genom att verifiera att vi menar det vi säger. För att detta ska vara möjligt 
krävs dessutom att det vi yttrar är språkligt begripligt. Detta grundläggande 
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samförstånd är en förutsättning för att nå samförstånd eller samsyn i sak.  
I vart fall för att förstå den andre i sak. Om och hur deltagarna problematise-
rar dessa anspråk, något som i sin tur antyder vilken potential till kommuni-
kativt handlande diskussionen har, undersöks genom följande fyra fråge-
ställningar: 

  Hur hanteras anspråk på språklig begriplighet? 

  Hur hanterar deltagarna anspråk på förmedling av fakta? 

  Hur hanteras anspråk på trovärdighet? 

  Hur hanterar deltagarna konflikter om den normativa riktigheten? 

Den tredje analysaspekten utgår från tre stycken begreppspar som identifie-
rar diskussionens karaktär, om den är ett gemenskapande socialt samtal eller 
en problemlösande diskussion. Begreppsparen är en bearbetning av  
Schudsons (1997) polarisering av karaktärsdrag som definierar dessa två helt 
olika samtalsformer. Det första begreppsparet karaktäriserar social konversa-
tion som jämlik och problemlösande diskussion som ojämlik, därför att den 
senare kräver kunskap om bestämda samtalsnormer. Det andra begreppsparet 
karaktäriserar social konversation som spontan och problemlösande diskus-
sion som ordnad, därför att den senare bygger på någon form av förutbe-
stämd struktur som vägleder diskussionen. Det sociala samtalet är förutsätt-
ningslöst och den problemlösande diskussionen resultatinriktad. Det tredje 
begreppsparet, slutligen, karaktäriserar social konversation som oberoende 
av medier och problemlösande diskussion som medieberoende, både för sitt 
genomförande och sin förmedling, därför att den är av ett mer allmänt intres-
se än privat social konversation. Det är den problemlösande karaktären som, 
enligt Schudson, är utmärkande för det offentliga demokratiska samtalet. 
Frågan om vilken typ av konversation som tenderar överväga i diskussions-
forumet undersöks därför med följande frågeställningar: 

   Kräver deltagandet kunskap om speciella samtalsnormer eller inte? 

  Är diskussionen ordnad och resultatinriktad eller inte? 

  Är diskussionen medieberoende eller inte? 

Den fjärde analysaspekten, slutligen, utgår från Wilhelm (1999), som ställer 
upp fyra kriterier som utmärker en deliberativ demokratisk diskussion. Krite-
rierna användes för att analysera diskussionen i politiska nyhetsgrupper på 
Usenet och politiska diskussionsfora på America Online. Deliberation ska, 
för det första, utmärkas av öppenhet för andras synpunkter. Detta undersök-



Inledning 

 21

tes genom analys av deltagarnas informationsinhämtning från medierna och 
andra deltagare. Nästa kriterium för deliberation är reflektion över och be-
svarande av andras ståndpunkter. Detta undersöktes genom analys av delta-
garnas interaktion med andra deltagare. Deliberation ska, för det tredje, ut-
märkas av beredskap att ändra på eller överge egna ståndpunkter. Detta un-
dersöktes genom analys av åsiktshomogeniteten bland diskussionernas del-
tagare, dvs. genom att mäta i vilken utsträckning deltagarna tog parti för en 
viss linje eller politisk kandidat. Det fjärde kriteriet för deliberation är an-
vändandet av argument för att underbygga yttranden. Detta undersöktes ge-
nom analys av förekomsten av rationella argument i diskussionerna. Huruvi-
da diskussionen på HV-fantasten visar drag av ett deliberativt samtal under-
söks med följande, från Wilhelms undersökning, härledda frågeställningar: 

  Efterfrågar deltagarna information och initierar debatt? 

  Reflekterar man över och svarar på varandras uppfattningar? 

  Till vilken grad är deltagarna homogena i sina åsikter? 

  Presenterar man skäl och argument för sina ståndpunkter? 

Genom att i stort följa Wilhelms tillvägagångssätt och genom tillgången till 
Wilhelms resultat kan ett jämförande moment föras in i den beskrivande un-
dersökningen av HV-fantasten. Detta blir en jämförelse av graden av delibe-
ration hos en opolitisk diskussion med graden av deliberation hos politiska 
diskussioner på internet. Det blir således en jämförelse av deliberationen  
i den kulturella och politiska offentligheten. 

Bokens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som ger en faktabakgrund till 
det undersökta diskussionsforumet och den kontext som omger det. Det in-
nebär en genomgång av internet som offentligt rum samt sportwebbplatser 
av HV-fantastens karaktär. Därefter presenteras webbplatsen HV-fantasten 
samt dess diskussionsforum, framväxten av HV71 och supporterkulturen 
kring klubben samt förändringarna som inträffade under undersökningsperi-
oden på den mediemarknad där HV71 bevakas.  

I kapitel tre redogörs för forskningsläget på de områden som är relevanta 
för undersökningen ifråga. Först redogörs för forskning generellt om dator-
medierad kommunikation och speciellt om diskussioner på internet. Därefter 
följer forskning allmänt om kommunikativt deltagande idrottspubliker samt 
specifikt om idrottspubliker som diskuterar online. 
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Efter de tre inledande kapitlen kommer tre teoretiska kapitel. Kapitel fyra 
målar en bredare teoretisk fond på temat den diskuterande medborgaren. 
Diskussionsforumet får en historisk koppling till intresseföreningar, folkrö-
relser och tidiga diskussionsklubbar. Idrottsrörelsens särdrag som en folkrö-
relse med åskådare diskuteras med sikte på supporterns förändrade roll från 
aktivt deltagande medlem till kommunikativt deltagande åskådare. Detta 
leder vidare till begreppet medborgarkultur och slutar i en problematiserande 
diskussion om civilsamhället och ett utvidgat medborgarbegrepp.  

Nästa teoretiska avsnitt, kapitel fem, lägger grunden för en uppfattning av 
diskuterande sammanslutningar som offentligheter. Inledningsvis diskuteras 
nödvändigheten att komplettera Jürgen Habermas teori om den borgerliga 
offentligheten med begrepp som möjliggör analys av opolitiska diskussioner. 
Därefter diskuteras hur begreppen politisk och kulturell offentlighet, opini-
onsbildning och självreflektion samt starka och svaga offentligheter kan rela-
teras till varandra. Detta ligger sedan till grund för en tänkt samhällsmodell 
där HV-fantasten sammanlänkas med det idrottsliga systemet.  

Kapitel sex diskuterar ingående fyra övergripande teoretiska aspekter på 
offentlig diskussion: grundförutsättningarna för en offentlighet, giltighetsan-
språken för ömsesidig förståelse, diskussionens karaktär samt det deliberati-
va samtalet. Dessa fyra aspekter och till dem hörande begrepp, ligger till 
slutlig grund för analysen av HV-fantastens diskussionsforum. 

Undersökningens genomförande redovisas i kapitel sju. Huvudmaterial, 
urval och övrigt material presenteras liksom använda metoder för analys och 
analysverktyg. Slutligen diskuteras den operationella utformningen av un-
dersökningens fyra analysmodeller. 

Kapitel åtta till tolv redovisar resultaten av analyserna av HV-fantastens 
diskussionsforum. Inledningsvis, i kapitel åtta, redovisas några generella 
resultat och bastabeller som ger en övergripande bild av diskussionsforumet, 
dess deltagare och de diskussioner dessa för. Därefter beskrivs i kapitel nio, 
diskussionen i ljuset av kriterierna för en offentlighet; i kapitel tio, diskus-
sionen betraktad i ljuset av giltighetsanspråk för ömsesidig förståelse, i kapi-
tel elva, diskussionens övergripande karaktär samt, i kapitel tolv, diskussio-
nen i belysning av kriterier för ett deliberativt samtal.  

Kapitel tretton till femton är i tur och ordning diskussionskapitel, sam-
manfattning på engelska samt bibliografi. 

Analysschema och kodinstruktioner återfinnes i Appendix. 
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2. EN BAKGRUNDSBESKRIVNING  
Internet, supportrarna och HV71 

Detta kapitel tecknar en bakgrund till HV-fantastens diskussionsforum och 
dess diskussionsobjekt, HV71 och ishockey i allmänhet. Beskrivningen bör-
jar med en generell översyn av utvecklingen på internet, framförallt som en 
offentlig interaktiv arena för diskussioner mellan användare. Därefter  
behandlas internet som en arena för sport, dvs. information om sport, hemsi-
dor för idrottsklubbar och diskussioner för fans och supporters. Här presente-
ras också undersökningens huvudobjekt, webbplatsen HV-fantasten och dess 
diskussionsforum. Beskrivningen går sedan över till HV-fantastens konkreta 
lokala och mediala kontext. Först presenteras HV71:s utveckling från folkrö-
relseförening till en företagslik professionell organisation. Därefter beskrivs 
den lokala supporterkulturens framväxt på 1970-talet, nedläggning på  
1980-talet och återfödelse på 1990-talet. HV-fantasten har undersökts mellan 
åren 1999–2002. Under denna period har också en stark tillväxt av medier 
generellt sett dagens ljus.  

I N T E R N E T  S O M  O F F E N T L I G  A R E N A  

De traditionella massmedierna – press, radio och television – kan mycket 
förenklat sägas utmärkas av informationsöverföring från en sändare till 
många mottagare. När internet kommersialiserades och började göras till-
gängligt för allmänheten, under första delen av 1990-talet, fick människor 
tillgång till ett medium1 som inte längre bara förmedlar information utan 
också ger en rad möjligheter till interaktion, förenklat sagt tvåvägskommu-
nikation. Inget medium har en sådan kapacitet för lagring och sekundsnabb 
överföring av färsk information som internet. Därför återfinner vi idag de 
flesta traditionella massmedierna på nätet. På så vis har dessa medier också 
blivit interaktiva i så motto att läsarna, lyssnarna och tittarna enkelt kan 
komma i kontakt med redaktionerna, diskutera olika frågor och, i vissa fall, 
reagera på och kommentera artiklar och inslag på massmediernas webbplat-
ser. Sedan internet blev en realitet har de traditionella massmedierna också 
drivits att utveckla interaktiva funktioner i sina vanliga kanaler och program 
(Carlsson, 2002: 301 f.) 
                                                           
1 Det har diskuterats huruvida internet är ett medium, en plattform för medier, ett nätverk av 
nätverk eller ett kommunikationssystem (Bl.a. Dahlgren, 2000; Slevin, 2001;  Nygren, 2005). 
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Internet har inneburit att de gamla enkelriktade vertikala informationsflö-
dena från medieföretag till en passivt mottagande publik har fått konkurrens 
av nätets horisontella informationsflöden. Internet har inget centrum, ingen 
central kontroll. De forna mottagarna kan vara sändare lika väl som de forna 
sändarna mottagare av kommentarer, kritik och information. Interaktiviteten 
på internet ser Nygren (2005) inte bara som aktiva enskilda användare utan  
i form av nätverk som bygger på konversation. Denna interaktion mellan 
människor består av ”såväl små som stora konversationer som flödar fram 
och tillbaka på nätet.” (2005: 87). Inte minst möjligheterna till kollektiv 
konversation har tagits för intäkt att se internet som en ny offentlighet. 

Nätoffentlighet som grund för ökad demokrati 

Internets horisontella nätverksstruktur och kapacitet för publicering och in-
teraktion har väckt stora förhoppningar om att mediet skulle kunna bidra till 
ett ökat medborgarinflytande över politiken och därmed demokratin  
(Sandström, 2002). Under de år då undersökningen av HV-fantastens diskus-
sionsforum inleddes, talades det på regeringshåll om att Sverige skulle vara 
en ledande IT-nation och ett informationssamhälle för ”alla”. Vidare att ”nya 
möjligheter för insyn och dialog, direktdemokrati och medborgarkontroll” 
öppnades med internet, liksom ”nya vägar för medborgare eller grupper av 
medborgare att sluta sig samman.” 2 Åtskilliga arbeten författade av auktori-
teter på området, Bellamy & Taylor (1998) är bara ett exempel, utgjorde ett 
stöd för visionerna genom att framhålla internets möjligheter till tvåvägs-
kommunikation och möjligheterna för den tidigare informationskonsume-
rande medborgaren att bli deltagande. Andra rapporter (Ohlin, 1998) såg 
internet som en ny möjlighet för medborgarna att effektivt utkräva ansvar. 
Framförallt hade flera akademiska företrädare väckt en debatt om möjlighe-
terna för medborgarna att utöva direktdemokrati över internet (se bl.a.  
Kitchin, 1998; Street, 1999; Hague & Loader, 1999). Det handlade dock inte 
om att ersätta den representativa demokratin med direktdemokrati. Istället 
skulle de valda församlingarnas makt kunna minskas och medborgarnas in-
flytande över besluten ökas med hjälp av den nya tekniken.  

Demokratiutredningen kom till liknande uppfattningar om vad internet 
kunde betyda för medborgarinflytande och demokrati. I slutbetänkandet 
(SOU 2000:1) undveks begreppet direktdemokrati. Istället användes begrep-

                                                           
2 Proposition (1999/2000:86:18 ff.) 
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pet deltagardemokrati. Medborgarna skulle tillsammans med de folkvalda ha 
inflytande över de politiska besluten, inte ta över den representativa demo-
kratins funktioner. Frågan är hur Demokratiutredningens visioner förverkli-
gats på 2000-talet? IT- och telekomaktiernas fall på börsen under åren  
2000–2001, bidrog till en mer realistisk och sansad syn på internets ekono-
miska möjligheter (Dahlgren, 2002: 15). Frågan är om börskraschen också 
bromsade visionerna om medborgarnas deltagande byggd på internets två-
vägskommunicerande interaktivitet? 

Interaktivitet på internet 

Interaktivitet kan ses på flera olika sätt. Fornäs (1998) talar om tre aspekter: 
social interaktion mellan medieanvändare; teknisk interaktion med mediet; 
kulturell interaktion med medietexten. Den tekniska och kulturella interak-
tionen kan, lite förenklat uttryckt, sägas gälla ”alla” medier. När det gäller 
dessa interaktionsformer på internet handlar det till exempel om att navigera 
sig fram på nätet, hitta rätt information, ladda ned filer, handla på virtuella 
handelsplatser, göra bankärenden, läsa nyheter och publicera sig via hemsi-
dor eller bloggar. Det är tydligt att det framförallt är den tekniska och kultu-
rella interaktiviteten som människor utövar på internet (Se bl.a. Meldré, 
2002 och Bergström, 2005). Men den typ som står i centrum för den följande 
undersökningen är densamma som Nygren beskriver, den sociala, använda-
rens interaktivitet med andra användare. Vilka möjligheter till detta fanns på 
internet vid tiden för undersökningen av HV-fantastens diskussionsforum? 

Av den svenska befolkningen mellan 9–79 år, som hade internet hemma, 
var det 65 procent som skickade eller tog emot e-post en vanlig dag år 2000.  
Det är troligt att en del av e-postandet inte bara haft med personliga kontak-
ter att göra utan också skett när man sökt information och uträttat ärenden. 
Ett annat sätt att interagera är att spela spel över nätet med andra användare. 
15 procent av dem som hade internet i hemmet gjorde detta en vanlig dag år 
2000. Det är en något större andel än de som begagnade de återstående sät-
ten att från hemmet interagera med andra användare, nämligen i diskussions- 
eller chatgrupper. Tio procent uppgav att de en vanlig dag år 2000 deltog  
i chatsamtal eller diskussioner  (Mediebarometern, 2000).  

Utan att på något sätt nedvärdera spel över nätet får det stå åt sidan jäm-
fört med de övriga interaktiva funktionerna därför att konversationen inte är 
det centrala utan själva spelandet. Däremot kan e-post, chat och diskussions-
grupper karaktäriseras som ”flöden” av konversationer. Här står konversa-
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tionen i centrum, det är den som är själva spelet i detta fall. Vad karaktärise-
rar då dessa tre typer av interaktivitet? 

Ett sätt att ytterligare skilja de olika funktionerna åt är att se vilken grad 
av samtidighet som finns i interaktionen. Här kan skiljas mellan synkron och 
asynkron interaktion. Chat är samtidig och därmed synkron. Den utspelar sig 
som ett telefonsamtal mellan två eller flera användare som är uppkopplade 
samtidigt i en chatkanal eller ett chatrum. Därför är konversationen ofta 
ganska snabb och språket liknar talspråket. E-post och inlägg i diskussions-
grupper och -fora är inte nödvändigtvis samtidiga. Denna typ av interaktion 
betecknas därför som asynkron. Deltagarna behöver inte vara uppkopplade 
och inloggade samtidigt. Därför har man god tid på sig att såväl läsa som 
skriva e-postmeddelanden och diskussionsinlägg. Konversationen kan vara 
mer eftertänksam och språket liknar skriftspråket.3 

E-post och inlägg i diskussionsgrupper är således lika vad gäller asynkro-
nin. Men de skiljer sig åt såtillvida att inlägg i diskussionsfora är av primärt 
offentlig karaktär medan e-post oftast är en privat angelägenhet för de an-
vändare som kommunicerar på detta sätt. Såvida inte ett e-postmeddelande 
skickas till en mailinglista. Dessa kan vara privata listor med bekanta, det 
kan vara arbetsrelaterade listor som används i specifika professionella sam-
manhang och det kan vara listor som upprättas av organisationer eller intres-
segrupper. På detta sätt närmar sig e-postmeddelanden diskussionsinlägg och 
gör att åtskillnaden mellan privata e-postmeddelanden och offentliga diskus-
sionsinlägg blir svår att upprätthålla. Det gör det också troligt att inte alla de 
65 procent av internetinnehavarna som från hemmet hanterade e-post-
meddelanden på internet en vanlig dag år 2000, skickade och tog emot e-post 
av rent privat natur. Säkerligen skickade vissa e-post till olika listor och fick 
kanske också svar på sina meddelanden på liknande sätt som de skulle ha fått 
i en diskussionsgrupp. 

Nyhetsgrupper på Usenet 

Hur ser då utvecklingen ut när det gäller specifika arenor för asynkron dis-
kussion på internet, dvs. diskussion i sådana miljöer som liknar  
HV-fantastens diskussionsforum? Diskussioner hade redan tidigt en egen 
domän på internet, nämligen på Usenet News. Usenet är indelat i olika ny-

                                                           
3 Se Svenningsson m.fl. (2003: 38 ff.) för fler exempel på interaktiva funktioner på internet 
och en uppdelning av dem baserad på samtidighet och deltagandets omfattning. Övriga funk-
tioner är emellertid inte principiellt olika e-post, chat och diskussionsgrupper. 
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hetsgrupper för olika diskussionsämnen. Varje nyhetsgrupp styrs av en  
nyhetsadministratör som också är ansvarig för gruppen. Administratören 
läser och godkänner diskussionsinläggen före publicering samt rensar bort 
inlägg när de legat ute i nyhetsgruppen en viss tid. Han eller hon fungerar 
således både som vaktmästare och censor. 

Det är inte bara den stränga styrningen av de enskilda nyhetsgrupperna 
som är karaktäristiskt för Usenet. Nyhetsgrupperna är hierarkiskt ordnade, 
dels i mainstreamgrupper och alternativgrupper, dels är varje ämne i sin tur 
ordnat i över- och undergrupper. Mainstreamgrupperna tillhör Usenets origi-
nalgrupper och omsvärmas av en rad regler. Innan en sådan grupp kan startas 
krävs det en omröstning och tillräckligt många intresserade. För att starta en 
alternativgrupp räcker det att rent tekniskt veta hur man gör. Mainstream-
grupperna är mer stabila och håller länge, kanske beroende på den stränga 
kontrollen av grupperna (Hahn & Stone, 1994).  

Från att ha börjat som en elektronisk anslagstavla på två amerikanska 
universitet 1979 växte Usenet, under 1980- och början av 1990-talet till-
sammans med övriga internet, till ett globalt konferenssystem, dock med 
starkast fäste i Nordamerika, Australien och Japan (Ibid.). År 1994 fanns det 
ca 12500 nyhetsgrupper på Usenet och en mätning publicerad i z.magazine, 
våren 1995, visar att drygt en kvarts miljon användare postade nästan en och 
en halv miljon diskussionsinlägg, under två veckor i november och decem-
ber 1994. Slår man ut dessa siffror på ett år, betyder det att under 1994 pos-
tade drygt sex och en halv miljon användare omkring 38 miljoner diskus-
sionsinlägg till olika nyhetsgrupper på Usenet. 

Diskussionsfora på webben 

År 1992 lanserades hypertextsystemet World Wide Web (www), det som vi 
till vardags uppfattar som det egentliga internet. Året därpå kom den första 
grafiska webbläsaren, Mosaic, ut på marknaden (Dahlgren, 2002). Detta 
gjorde internet tillgängligt för allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare. 
Det var nu som människor började ”surfa på nätet”. Man kunde också lägga 
upp egna hemsidor och berätta om sig själv, vad man intresserade sig för 
eller om sådant man tyckte att andra människor borde känna till och engage-
ra sig för. Applikationer som kunde integreras på hemsidor kom efterhand ut 
på nätet, som kommersiella produkter eller för gratis nedladdning. En sådan 
här applikation var gästböcker där besökare på folks hemsidor kunde skriva 
synpunkter och hälsningar. Möjligheten att kommentera andra besökares 
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synpunkter gjorde att gästböcker kunde användas som diskussionsfora.  
Usenet fick med detta konkurrens från webben som en arena för diskussion. 
På webben kunde man nå potentiellt fler människor med ett gästboksbaserat 
diskussionsforum än genom att starta en nyhetsgrupp på Usenet. Man var 
inte heller nödvändigtvis styrd av konventioner och regler som de på Usenet. 
Dessa har dock till viss del och efterhand överförts till webben. Förutom det-
ta blev gästboken mer än bara en nyhetsgrupp. På hemsidan omgavs den av 
annan information och andra funktioner som hörde till hemsidans intresse-
område. Diskussioner började från och med mitten av 1990-talet uppstå på 
webben, som är mer allmänt lättillgänglig jämfört med Usenet. Fler männi-
skor än tidigare fick potentiellt möjlighet att delta. Fördelen dock med dis-
kussion på Usenet jämfört med webben är att det är enklare att hitta rätt 
bland nyhetsgrupperna på Usenet, än det är bland alla hemsidor på webben. 
Hemsidor med diskussionsfora är inte på samma sätt listade och sökbara som 
nyhetsgrupperna på Usenet. 

År 1995, när uppskattningsvis närmare 40 miljoner diskussionsinlägg 
torde ha publicerats på Usenet, användes internet minst en gång i veckan av 
fyra (!) procent av den svenska befolkningen mellan 15–80 år (Riks-SOM, 
1995). Två år senare, 1997, hade detta användande av internet nästan fem-
dubblats, till närmare 20 procent av befolkningen (Riks-SOM, 1997). 

Webbplatser för sportintresserade 

En av internets populära innehållskategorier är webbplatser för sportintresse-
rade. Det är bl.a. en följd av att massmedierna intagit webben och eftersom 
sport är en väsentlig innehållskategori i dessa medier utgör sporten en vä-
sentlig del av deras webbplatser. Det finns också webbplatser med sportjour-
nalistik och information som bara finns på nätet. Idrottssystemets aktörer, 
från förbunden och proffsklubbarna ned till småklubbarna, finns på internet. 
Kring större klubbar har det växt upp en flora av olika hemsidor. Många av 
dessa görs av beundrare och andra intresserade kring klubbarna. Supporter-
rörelser finns också representerade på nätet. Liksom hemsidor gjorda av 
supporters för andra supporters, som mycket liknar de fanzines som ges ut  
i tryckt form. Många sportrelaterade sidor är rent kommersiella, andra har en 
mer kritiskt inriktad karaktär. De förra är ofta knutna till storklubbarna, de 
senare har mer en anknytning till publiken. Mitt emellan dessa finns mass-
medierna. 
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Under senare delen av 1990-talet hade det blivit allt vanligare att klubbar 
och supportersidor hade lyckats etablera diskussionsfora av skiftande storlek 
och kvalitet. Det fick till följd att medierna allt oftare rapporterade om att det 
förekom kränkningar och verbala överfall mot spelare och ledare i olika dis-
kussionsfora. Men också att olika supportergrupper angrep varandra i något 
som liknande en verbal huliganism. Det fanns under åren omkring det senas-
te sekelskiftet tendenser till en moralisk panik kring den okontrollerade dis-
kussionen på olika hemsidor knutna till klubbars och supportrars hemsidor. 
Hösten 1999 stängde i tur och ordning Villa Lidköping, GIF Sundsvall och 
Kalmar FF sina diskussionsfora, sedan verbala angrepp på motspelare och 
publik blivit alltför starka.4 Massmedierna rapporterade händelserna med 
kommentarer som visade att man inte trodde på denna form av fri debatt 
bland supportrarna. Dessutom ansåg journalister att informationen i diskus-
sionerna var otillförlitlig och aldrig skulle kunna användas på nyhetsplats på 
sporten.5 

HV- F A N T A S T E N  

Vid mitten av 1990-talet var det fortfarande relativt ovanligt att man hittade 
hemsidor på webben som gav besökarna möjlighet att skriva in sina syn-
punkter i en gästbok och därmed delta i en diskussion. Det gäller såväl gene-
rellt som hemsidor om ishockey. En sida som hade en gästbok som fungera-
de som ett diskussionsforum var DIF.net.6 Tidiga användare av internet 
bland HV-supporters diskuterade här HV71:s matcher mot Djurgården och 
ishockey i allmänhet, innan man hade en egen webbplats med möjlighet till 
diskussion. Förutom denna möjlighet till en medierad diskussion fanns en 
sällan utnyttjad insändarspalt på sportsidorna i den lokala morgontidningen, 
Jönköpings-Posten. Jämfört med nätet ställdes där betydligt större krav på 
språkriktighet, samtidigt som tempot i interaktionen var ganska låg. En 
replikväxling på ett par tre debattinlägg kunde ta upp till en vecka på grund 
av pressläggningstider och postgång.  

                                                           
4 Se Svensson (2001: 168 f.) för en mer ingående beskrivning. 
5 Ibid.: 172. Uppgiften bygger på intervju med en sportjournalist på Jönköpings-Posten i maj 
2000. Ett år senare publicerade tidningen minst tre artiklar på nyhetsplats som spekulerade  
i rykten om spelarövergångar till HV71, av liknande karaktär som förekommer i diskussions-
fora på internet. Detta är numera vedertaget på tidningens sportsidor. 
6 Webbplatsen var knuten till supporterkulturen kring stockholmsklubben Djurgårdens IF. 
Denna sida försvann från webben omkring år 2003. Skall inte förväxlas med den amerikanska 
webbplatsen dif.net. 
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Det fanns således behov av ett lokalt förankrat medium på internet. Det 
var utifrån dessa förutsättningar som HV-supportern Henrik Gustavsson  
våren 1997 började planera en webbplats där HV-supporters och andra in-
tresserade kunde mötas för att diskutera ishockey och HV71. Den 19 april 
slog HV-fantasten upp sina virtuella portar på internet. Det som framförallt 
skulle visa sig dra besökare till webbplatsen var det faktum att den hade en 
gästbok. HV-fantasten var, och är, en oberoende webbplats. Den är helt fri-
stående från HV71 och från supporterklubben North Bank Supporters. 

 Det fanns andra HV-relaterade webbplatser 1997. Det får vara osagt om 
HV-fantasten var först med ett diskussionsforum. I vilket fall sköt en diskus-
sion om HV71 och ishockeyrelaterade teman fart på webbplatsen. Efter  
HV-fantastens öppnande såg flera HV-relaterade webbplatser dagens ljus. 
Under det första året som diskussionsforumet har undersökts, 1999–2000, 
fanns ett tiotal sådana sidor som uppdaterades med olika intervall. Flera av 
dessa webbplatser tillhandahöll fora för diskussioner om HV71.  
HV-fantasten hade således ganska stor konkurrens om publiken i undersök-
ningens inledning.  

Fram till hösten år 2000 saknade supporterklubben North Bank  
Supporters diskussionsforum på sin hemsida och höll därför till på  
HV-fantasten. När de öppnade sitt eget diskussionsforum påverkade detta 
inte HV-fantasten negativt, snarare tvärtom. Supporterklubbens medlemmar 
stannade kvar på HV-fantasten men förde över sina mer interna frågor, som 
kanske inte intresserade alla, till det egna forumet. Inte heller övriga konkur-
rerande diskussionsfora lyckades etablera någon långvarig debatt eller vinna 
över deltagare från HV-fantastens forum. Under det sista och tredje året för 
undersökningen, 2001–2002, fanns bara någon enstaka av dessa webbplatser 
kvar på internet. 

Detta påminner om marknadskrafter liknande dem som konstaterats på 
tidningsmarknaden. HV-fantasten var först med något som dittills saknats på 
marknaden. Det gjorde det svårt för nya medier att slå sig in i samma nisch. 
Att starta en diskussion på nätet är också förknippat med en del barnsjukdo-
mar som måste överlevas. En sådan är att vissa människor postar inlägg som 
endast har till syfte att förstöra diskussionen. Det gäller då att diskussions-
gemenskapen är så etablerad att man kan stå emot sådana sabotage. Om inte, 
kan de seriösa deltagarna börja lämna diskussionen som då kanske dör ut. 
HV-fantastens forum blev snabbt etablerat och därmed mindre känsligt för 
attacker. Följaktligen fick diskussionen snart ett positivt rykte om sig att hål-
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la en hög kvalitet. Detta i sin tur drog ytterligare seriösa och kunniga debat-
törer till diskussionen. HV-fantastens diskussionsforum blev ett ”inneställe” 
för dem som ville diskutera HV71 eller bara vara uppdaterade med vad som 
diskuterades. Detta är en utveckling som kan karaktäriseras som en positiv 
spiral. 

En webbplats har lyckats etablera en diskussion, om än med stort besvär. 
Det är HV71:s officiella hemsida hv71.se. Problemen med verbala sabotage 
var så stora att diskussionsforumet stängdes under en månad 2001. Diskus-
sionen har sedan stabiliserats, mycket kanske tack vare att den utspelar sig 
på en webbplats som i övrigt ger ett seriöst och professionellt intryck samt 
att det faktiskt är klubbens officiella hemsida och skyltfönster utåt. Det är 
nog också så att HV-fantasten och hv71.se drar lite olika publiksegment till 
sina diskussionsfora. 

Fram till och med undersökningsperiodens slut, våren 2002, var  
HV-fantastens diskussionsforum helt öppet och tillgängligt utan krav på  
registrering. Hösten 2002 infördes registrering7 av deltagarna och debattens 
struktur modererades därefter enligt ett trådsystem. Varje diskussionsinlägg 
skall nu postas till den debattråd där det temamässigt hör hemma.  

HV-fantastens lokala kontext 

Efter denna bakgrundsbeskrivning av internet som diskussionsarena och 
HV-fantastens diskussionsforum följer nu en beskrivning av den elitishock-
eyklubb som är upphov till diskussionen. Därefter följer en bakgrundsteck-
ning till supporterkulturen kring HV71 och slutligen en beskrivning av för-
ändringarna i den medieoffentlighet där publiken kunde följa HV71 under 
den tid som denna undersökning täcker. 

HV71 

När Huskvarnaklubben Husqvarna IF och Jönköpingsklubben Vätterstads 
IF8 i maj 1971 gick samman till HV719 så var det en sammanslagning av två 

                                                           
7 Deltagarna skall registrera användarnamn och e-postadress. Övriga uppgifter är frivilliga 
och kan läggas in i en profil. Forumet hade därmed tagit ett steg mot att bli en community. 
Våren 2003 hade 600 deltagare registrerat sig. Hösten 2006 är antalet registrerade över 1500 
personer. 
8 Att Vätterstad helt och hållet var en Jönköpingsklubb är en sanning med modifikation. 
Klubben var i sin tur resultat av en sammanslagning 1967 mellan Jönköpingsklubben  
Vättersnäs IF och IK Stefa från Stensholm på höjderna ovanför Huskvarna (Engblom, 1996). 
Stefa var således på sätt och vis en Huskvarnaklubb, dock inte från den egentliga staden. 
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konkurrentklubbar i mer än en bemärkelse. Konkurrensen var inte bara  
idrottslig utan också kulturell. Osämjan mellan Huskvarna och Jönköping 
var djupt rotad sedan långt tillbaks i tiden, men ishockeyintresset och viljan 
till nytändning för sporten gick den här gången före. Lagen hade också delat 
ishall i åratal och lärt sig att umgås, de gamla lokalpatriotiska motsättningar-
na till trots. 

Den nya konstellationen över stadsgränserna blev också snabbt en succé, 
snabbare än någon kanske vågat hoppas. Redan 1974 nådde HV71 lite ovän-
tat kvalserien till den högsta divisionen och var ytterst nära att ta steget upp. 
Säsongen därpå började grunden läggas till ett blivande elitlag. Då gjorde 
HV 71 sin första uppmärksammade värvning av en riktigt etablerad spelare. 
Mer eller mindre namnkunniga spelare dök därefter upp i HV-dressen och 
bidrog till ishockeyns utveckling. Satsningarna resulterade i avancemang till 
elitserien i mars 1979. Sejouren blev denna gång bara ettårig. Fem år senare 
avancerade man återigen och har legat i elitserien sedan dess.  

Sedan dess HV71:s egna produkter med jämna mellanrum spelat  
i Tre Kronor, till och med i VM-turneringar och Olympiska spel. Framgång-
ar kom till slut också för klubben som lite oväntat spelade till sig SM-guldet  
i ishockey 1995. Att elitishockeyn inte längre blott och bart var en idrottsan-
gelägenhet, utan en samhällsangelägenhet för hela regionen, framstod med 
all önskvärd tydlighet när kanslidirektören detta år fick utmärkelsen Årets 
smålänning. 

Klubbens professionalisering 

Elitidrotten hade, under tiden från HV71:s tillblivelse till SM-guldet, sakta 
börjat förändras från folkrörelse till underhållningsindustri. SM-guldet för-
vandlade HV71:s logotype från klubbmärke till varumärke och klubben  
utnyttjade konsekvenserna av detta fullt ut. HV 71 påbörjade härmed en pro-
fessionalisering som skulle komma att förvandla klubben till något som bör-
jar likna ett affärsdrivande företag i upplevelsebranschen. Professionalise-
ringen innebar en ny och företagslik arbetsfördelning. Som kronan på verket 
anställdes till slut också en verkställande direktör.  

                                                                                                                                        
9 Den 24 maj 1971 bildades klubben under namnet Husqvarna/Vätterstad 71. På årsmötet den 
7 september samma år antogs namnet HV71 (Sandström, 2002). Året därpå gick  
Norrahammars GIS upp i föreningen som säsongen 1972/73 gick under namnet HV71/NGIS 
(Svensson, 1996). Från och med spelåret 1973/74 har namnet på klubben varit HV71. 
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Som ett led i professionaliseringen köpte klubben i slutet av 1990-talet 
Rosenlundshallen av Jönköpings Kommun. När affären var i hamn fick 
klubben ett sponsoravtal med kontorsmöbelföretaget Kinnarps som möjlig-
gjorde ersättandet av Rosenlundshallen med en ny arena, Kinnarps Arena, 
som var färdig att tas i bruk till den första elitserieomgången i september 
2000. 

HV71 blev först av de svenska elitishockeyklubbarna med att bygga en 
egen arena. Helt i enlighet med småländsk försiktighet, när det gäller inve-
stering av pengar, byggdes den inte för stor men med möjligheter till  
utbyggnad av publikkapaciteten. Den egna arenan har också gett klubben 
möjligheter att tjäna pengar på annat än ishockey i och med att man har en 
stor och attraktiv lokal för uthyrning till andra evenemang. Sedan arenan 
kom till och anpassningen i denna fullbordats, har klubben avancerat också  
i sportslig bemärkelse. HV71 är idag en av de ledande klubbarna i svensk 
elitidrott. 

S U P P O R T E R K U L T U R E N  

Som en följd av HV71:s tidiga framgångar inträffade förändringar på läktar-
na i Rosenlundshallen vid mitten av 1970-talet. Delvis inspirerad av brittisk 
fotboll via televisionen växte en spontan och ovanlig läktarkultur fram. Nya 
grupper attraherades som inte bara var intresserade av ishockey utan också, 
och ibland främst, av den karnevaliska sektionen på den s.k. norra ståplats 
(Åkerberg 1996).10 Med oroligheterna inom den allsvenska fotbollen  
1969–7011 i färskt minne, förhöll sig klubbledningen skeptisk till fenomenet. 
Även om hemmasupportrarna uppförde sig väl kunde deras ramsor, sånger 
och upptåg provocera gästande supportergrupper till våld, var ett av argu-
menten. 

                                                           
10 Enligt kärntruppen själva började företeelsen i slutet av 1974 med att man tog med musik-
instrument till Rosenlundshallen, vilket nog förklarar namnet Klapp & Klang, som ingen rik-
tigt minns vem som kläckte. Nästa steg i utvecklingen till en läktarkultur blev ett lakan som 
dekorerades med bokstäverna HV och som blev gruppens första visuella uttryck och samlande 
symbol. Ledaren Bamse började därefter uppträda i en 'förstorad' cylinderhatt, också den de-
korerad med HV, i gult och blått. Vid vissa tillfällen ingick också frack och dirigentpinne  
i utstyrseln. Att denna musikaliska läktarkultur var ett ovanligt fenomen vid den här tiden 
framgår tydligt när gruppen vägrades ta in sina instrument på Frölundaborg i Göteborg vid en 
kvalmatch till den nya elitserien mellan IFK Bäcken och HV 71 vårvintern 1975. 
11 1969 hade Stadsparksvallen i Jönköping varit plats för kravallscener vid den allsvenska 
fotbollsmatchen mellan Jönköpings Södra och IFK Göteborg. 1970 var Göteborgssupporters  
i elden igen i Örebro (Andersson & Radmann, 1998) . 
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Klapp & Klang 

Till större delen oorganiserad och med namn efter ett barnprogram i radion, 
Klapp & Klang, fick läktarkulturen snart kultstämpel. Den var genomgående 
av karnevalisk karaktär, åtminstone tills upphovsmännen började dra sig ur.  
I slutet av 1970-talet dominerade en yngre och mera aggressiv generation 
med problem som följd, inte minst vid resorna till bortamatcher. För att inte 
bli utestängd från Rosenlundshallen blev kravet en organisering inför klub-
bens första, och tillfälliga, säsong i elitserien 1979/80.  

Organiseringen blev en lyckad utveckling. Supporterklubben Klapp  
& Klang blev under början av 1980-talet ett oförglömligt inslag i svensk  
ishockeykultur.12 Mellan 1980–1985 utsågs man fyra gånger till ”Sveriges 
bästa ishockeypublik”.13 

Efter HV71:s avancemang till elitserien 1985 hade tiden blivit mogen för 
en ombyggnad av Rosenlundshallen för att motsvara komfort- och säker-
hetskrav för en elitseriearena. Det fanns dock ytterligare ett viktigt syfte från 
klubbens sida, nämligen att bygga upp nya och finansiellt definierade rela-
tioner med publiken. Rent konkret innebar detta att de billiga ståplatserna 
minimerades. Resten av arenan kom att bestå av säsongsabonnerade sittplat-
ser och VIP-bås avsedda för sponsorer och finansiellt starka grupper. Resul-
tatet blev en reduktion av åskådarantalet men de förskottsinbetalade inkoms-
terna från sittplatsabonnemang och VIP-bås kompenserade detta väl.  

Det dramatiska frånfället 

Ombyggnaden blev en besvikelse för Klapp & Klang. Man hade tagit för 
givet att man utgjorde en viktig del i klubbmärket HV71 som skapare av den 
goda stämningen i Rosenlundshallen och skulle få ha ett ord med i laget  
i utformandet av ombyggnaden. Denna innefattade ju en permanent förflytt-
ning av supporterklacken från den klassiska läktarsektionen ”norra ståplats”. 
Varken klubben, kommunen eller byggmästaren såg några som helst möjlig-
heter att ändra i projektet. Problemet var att supporterklubbens stöd var  
finansiellt omätbart. Inkomsterna från årsabonnemang på sittplatser och den 

                                                           
12 Under SM-slutspelet 1995 var Håkan Loob expertkommentator i TV4 och kallade då 
HV71:s klack för Klapp & Klang, trots att denna supporterklubb vid det laget varit nedlagd i 
nio år! 
13 Utnämningen till Sveriges bästa publik baserades på en årlig omröstning bland spelare och 
domare i elitserien och division ett (som då var serien närmast under elitserien) sammanlagt 
ca 400 aktiva. 
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finansiellt starka VIP-publiken däremot var något mätbart och som klubben  
i realiteten stod och föll med. Måste något offras var det den bräckliga rela-
tionen till supporterklubben.  

Klapp & Klang svarade med att demonstrativt lägga ned sin verksamhet. 
Det skedde som en politisk demonstration vid den första hemmamatchen 
hösten 1986. Supportrarna intog sina nya platser på den östra kortsidan men 
följde matchen under total tystnad. De enda uttrycksformer man använde sig 
av var plakat med protestyttringar som flankerade en jättelikt uppförstorad 
dödsannons som meddelade supporterklubbens frånfälle (Berlstedt 1996). 
De närmaste åren fanns det ingen organiserad supporterkultur kring HV71. 

North Bank Supporters  

I slutet 1980-talet växte en ny läktarkultur spontant fram på östra ståplats. År 
1992 var tiden inne för organiserandet av ny supporterklubb. Liksom sin  
föregångare valde man sitt namn helt oberoende av klubben man stödde. 
Namnet, North Bank Supporters14, associerar till gamla Klapp & Klangs 
kamp för norra ståplats i Rosenlundshallen 1986. Det är också en händelse 
som ser ut som en tanke att fotbollsklubben Arsenals supporters kämpade för 
att behålla the North Bank på hemmaarenan Highbury i London 1991  
(se Watt, 1993). När den nya supporterklubben flyttade in i egna lokaler  
i samma stadsdel som Rosenlundshallen 1994, fick man en mer kontinuerlig 
samlingsplats och display utåt än de tillfälliga kollektiva sammankomsterna 
på läktaren. 

Relationen mellan HV71 och den gamla supporterklubben Klapp  
& Klang blev aldrig riktigt bra. Kanske låg det fortfarande i tiden att miss-
tänka supporterkollektiv för att inte kunna uppföra sig. Men också en tving-
ande ekonomisk utveckling är förklaringen. Klapp & Klangs idealism klara-
de inte av att anpassa sig till den krassa och allt annat än idealistiska ekono-
miska verkligheten. Kanske tillhörde också ledarna i HV71 en äldre genera-
tion vars ledarskapsfilosofi var lite främmande för kompromisser i nya rikt-
ningar. När det gäller relationen till den nya supporterklubben tycks båda 
parter ha lärt av gamla misstag. Under 1990-talet har en yngre generation 
HV-ledare mer och mer fått ett ansvar, också för kontakterna med support-
rarna. Dessa ledare har vuxit upp med den produktiva moderna läktarkultu-
ren. Flera av dem har varit spelare i de HV-upplagor som hejats fram av 

                                                           
14 På svenska: Norra Ståplats Supportrarna 
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Klapp & Klang. Och när supportrarna visade att man i praktiken tog avstånd 
från bråk och oegentligheter på läktarna, genom att utbilda medlemmar till 
supportervärdar, låg vägen öppen för ett ökat samarbete mellan HV71 och 
supporterklubben. North Bank Supporters har idag fått mycket från klubben 
som den gamla supporterklubben på sin tid önskade att man skulle ha fått. 

M E D I E R N A  

Under de tre säsonger som undersökningen av HV-fantastens diskussionsfo-
rum omfattar spelade HV71 första säsongen i gamla Rosenlundshallen och 
de två sista säsongerna i den nya Kinnarps Arena. Rosenlundshallens pu-
blikkapacitet var i slutet 4200 åskådare. I Kinnarps Arena steg kapaciteten 
till drygt 6200 åskådare. Den sista undersökningssäsongen var publikgenom-
snittet över 6000 närvarande åskådare per match. HV71:s publik är alltså 
inte liktydig med North Bank Supporters som under åren för undersökning-
en, 1999 till 2002, hade mellan 600 och 700 medlemmar. Publiken är mycket 
större än de 6000 som varje vecka, ibland två gånger i veckan, bänkade sig  
i Kinnarps Arena. Arenapubliken kom inte, och kommer inte, uteslutande 
från södra Vätterbygden. HV71:s upptagningsområde är mycket vidare än 
så. Hur stor HV71:s reella publik faktiskt är, går knappast att uppskatta. Vad 
som emellertid går att säga är att den publik, eller ska vi säga intresserade, 
som inte kan eller vill ta sig till arenan, under undersökningsperioden fick 
allt större möjligheter att följa HV71 via olika medier. 

Säsongen 1999/2000 fanns följande utbud massmedialt: Förutom bevak-
ningen i kvällspressen och i lokala medier som Jönköpings-Posten och Radio 
Jönköping samt i P4:s, SVT:s och TV4:s sportnyheter, visades i sistnämnda 
kanal programmet Hockeykväll en gång i veckan. Samtliga dessa kanaler 
och program sände elitishockey i efterhand. Undantaget var P4:s Radiospor-
ten som sände kortfattade direkta matchinslag. Ville man följa en hel match 
från elitserien live var enda alternativet Canal+. Här kunde man dock inte 
räkna med att HV71:s matcher visades mer än en gång i månaden ungefär. 
Man kunde också följa laget via text-tv:s resultatrapportering som uppdate-
rades efter varje mål. På webben fanns liknande resultatservice att tillgå,  
i första hand på Svenska Ishockeyförbundets hemsida swehockey.se. HV71:s 
hemsida var i början av säsongen ingen fungerande hemsida. Ett steg mot en 
sådan togs i oktober 1999 när klubben gav supportersidan Blue Bulletin  
i uppdrag att arbeta upp en professionell hemsida åt HV71. 
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Två år senare, säsongen 2001/2002, var utbudet avsevärt bredare: bevak-
ningen i lokala medier som Jönköpings-Posten och Radio Jönköping samt  
i P4:s, SVT:s och TV4:s sportnyheter fanns kvar, liksom programmet  
Hockeykväll. Man sände fortfarande i efterhand, precis som Radiosporten 
sände kortfattade direkta matchinslag. Kvällstidningarna hade nu speciella 
sportbilagor och Aftonbladet erbjöd matchresultat direkt till mobiltelefonen. 
Canal+ sände ett urval hela matcher som två år tidigare. Men under säsongen 
gavs två nya möjligheter att följa HV71:s matcher live. Först ut var  
Svenska Hockeyligan som tillsammans med Telia sände webbradio från 
samtliga arenor. Publiken kunde välja vilken arena man ville logga in på. 
Från och med december 2001 kunde man också hos kabel-tvoperatören  
Com Hem, se HV71 via beställ-tv. Under våren 2002 sände Färjestad och 
Bredbandsbolaget webb-tv från Löfbergs Lila Arena på försök. Resultatser-
vice kunde man nu också få på åtskilliga andra webbplatser än Ishockeyför-
bundets. HV71:s hemsida hade utvecklats till en fullvärdig hemsida för en 
elitserieklubb.  

Vissa tidningar öppnade speciella supporterhörnor på sina webbplatser, 
några etermedier satsade på specialsidor om elitishockeyn där aktiva ishock-
eyspelare anlitades som krönikörer. Frågan är om det motsvarade ett verkligt 
intresse från publiken, eller mediernas önskebild av intressets storlek. Grun-
den till det hela står kanske att finna i det faktum att tillgången till och  
användandet av internet tycktes öka i en allt högre utsträckning i vårt land.  

Tvärtemot denna trend gick den helt dominerande lokaltidningen på 
HV71:s hemort och klubbens primära bevakare i pressen, Jönköpings-
Posten. Tidningen saknade webbupplaga, och gör så fortfarande innevarande 
år 2007. Jönköpings-Posten når därmed inte HV-publiken i förskingringen, 
om inte dessa prenumererar på tidningen eller läser den på biblioteket på de 
orter där de befinner sig. 
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3. FORSKNINGSLÄGET 
Idrottens publiker och datormedierad kommunikation 

Kapitlet presenterar en översikt av den forskning som är gjord på avhand-
lingens område, datormedierad kommunikation och idrottspublik. Eftersom 
undersökningen av diskussionen på HV-fantasten utgår från ett offentlig-
hetsperspektiv utgår forskningsöversikten från studier som undersökt fall där 
offentlig medborgardiskussion på nätet stått i fokus. Inledningsvis handlar 
det om studier av försök att demokratisera den representativa politiken ge-
nom att möjliggöra för medborgare att delta i offentlig diskussion, därefter 
forskning om möjligheterna för offentliga diskussioner online att fungera 
som deliberativa samtal. Slutligen också forskning som redovisar allmänna 
erfarenheter från diskussioner på internet. Översikten på dessa områden har 
sin tyngdpunkt på forskning gjord före och under tiden när den undersökta 
diskussionen på HV-fantasten utspelade sig, fram till undersökningens avslu-
tande 2002.1 Det som hänt senare summeras bara kortfattat. Det innebär att 
forskningsöversikten inte är heltäckande. Istället ligger fokus på de viktigas-
te positionerna som fanns, och för all del finns, inom den forskning som be-
fattat sig med diskussioner på internet. Dessa positioner kan förenklat sägas 
tagit fasta på möjligheterna respektive problemen med diskussioner på inter-
net ur ett offentlighets- och medborgarperspektiv. Den andra delen av forsk-
ningsöversikten, forskningen om den speciella publik som intresserar sig för 
sport och deltar i diskussioner om sport, har en något mer heltäckande ambi-
tion. Tyngdpunkten har ofrånkomligt blivit på fotbollspublik och supporters, 
både dess praktiker och som begrepp. Här finns en hel del forskning gjord. 
Ishockeyns publiker och supporters däremot har fått betydligt mindre upp-
märksamhet. Mest outvecklad är forskningen på idrottspublik som diskuterar 
sport på internet 

D A T O R M E D I E R A D  K O M M U N I K A T I O N  

Begreppet datormedierad kommunikation pekar på datorns användning för 
kommunikation mellan användare. Det är således den tvåvägskommunice-
rande aspekten som avses, inte enkelriktad förmedling och inhämtning av 
information. Den tvåvägskommunikation som avses är när datorn används 

                                                           
1 Det innebär att denna forskning i vissa fall är publicerad senare än 2002. 
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till att föra dialoger med andra användare. Konkret avses mailinglistor, ny-
hetsgrupper och diskussionsfora. Presentationen av forskning på området 
inleds med resultat från försök med diskussionsfora för demokratiska ända-
mål och medborgarinflytande. Därefter redovisas forskning som mer speci-
fikt studerat möjligheterna till deliberativa samtal på nätet. Slutligen kon-
centreras sammanställningen till forskning om generella erfarenheter från 
diskussioner online. 

Demokratiska försök med medborgardiskussioner online 

En grupp danska forskare (Olsen m.fl., 2002) har sammanställt internationell 
och skandinavisk forskning om nätdemokrati ur ett lokalt perspektiv fram till 
och med första halvåret 2002. I det följande presenteras forskning som inte 
finns med i den danska litteraturstudien. Avstampet görs dock i den nämnda 
litteraturöversikten. I denna framkommer att Jensen m.fl. (2000) studerat ett 
lokalt nätverk som redan 1989 startades i Santa Monica i Kalifornien. Ett av 
flera syften var att det skulle utgöra ett forum för möten och diskussioner om 
gemensamma angelägenheter. Översikten nämner dock inte att projektet 
också studerades av Raab m.fl. (1996) och Schmitz (1997). Deras undersök-
ningar visar på två positiva resultat. För det första, blev medborgarnas delta-
gande i politiska angelägenheter generellt högre. För det andra, deltog tidiga-
re marginaliserade medborgare i debatten och andra aktiviteter. Inte minst 
inkluderades många av de hemlösa i Santa Monica. Tekniken överbryggade 
den sociala och fysiska skillnaden, genom att denna blev betydligt mindre 
framträdande än vid fysiska möten, var Schmitz slutsats (1997: 99). Senare 
på 1990-talet tycks det dock som om diskussionerna mer eller mindre ebbat 
ut på grund av för mycket oseriösa inlägg (Jensen m.fl., 2000). Det påminner 
till viss del om utvecklingen av det digitala nätverket i Buenos Aires under 
den ekonomiska krisen 2001-2002, som Finquelievich (2004) beskriver. An-
ledningen där till falnande diskussioner var inte oseriösa inlägg utan att det 
politiska läget ändrades. De konkreta frågorna blev färre när de fick en lös-
ning eller inte gick att förverkliga. Det kan vara en liknande utveckling  
i Santa Monica men att diskussionens frekvens inte minskade utan istället 
dess innehåll och kvalitet. Också i nätverket Den Digitala Staden 
 (Amsterdam) under 1990-talets slut, var diskussionerna beroende av kon-
kreta och angelägna politiska frågor att diskutera (Lovink & Riemens, 2004). 
IPERBOLE-projektet i Bologna visar dessutom att medborgarna använde 
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diskussionsgrupperna mer för praktiska/privata syften än politis-
ka/samhälleliga (Olsson, 1999). 

Förutom lokala nätverk kan hemsidor utvärderas från ett demokratiskt 
deltagarperspektiv med avseende på vilka möjligheter eller inte de ger med-
borgarna att diskutera politiska angelägenheter, sinsemellan eller med berör-
da politiker. Hale m.fl. (1999) tittade på amerikanska kommunala hemsidor 
och fann att kommunerna då ännu var dåliga på att inbjuda till medborgerligt 
deltagande. Internets möjligheter till interaktivitet och dialog utnyttjades 
inte. Istället användes webbplatserna som anslagstavlor där kommunen  
informerade medborgarna utan att dessa i någon högre utsträckning kunde ge 
någon respons eller föra en dialog. 

Åström (1999) kom till liknande slutsatser om svenska kommunala hem-
sidor som de amerikanska. Under 1990-talets senare del hade åtminstone inte 
Sundsvalls, Sölvesborgs eller Ronnebys kommuner i någon större utsträck-
ning börjat använda internets möjligheter att alternera den traditionella en-
vägskommunikationen i kommunernas kontakter med medborgarna. Service 
och informationsspridning var det som Åström fann på dessa kommuners 
hemsidor, inte politisk dialog. SKTF:s (2001) undersökning av ”demokratis-
ka processer och offentlig service på Sveriges kommuners hemsidor” bekräf-
tar i mångt och mycket Åströms slutsatser. Undersökningen visade också 
kalla fakta. Endast 15 procent av Sveriges kommunala hemsidor hade år 
2000 ett debattforum. Det var en siffra som då motsvarade övriga Europa 
och USA (Grönlund, 2001). I Danmark hade 21 procent av kommunernas 
hemsidor fora för elektronisk debatt (Olsen m.fl., 2002). Andelen svenska 
kommunala hemsidor med möjligheter till diskussion och dialog hade ökat 
till omkring 30 procent 2003 (Åström, 2004). 

Deltagandet var dock i regel generellt inte högt i kommunernas och nät-
verkens diskussionsfora. En viktig förklaring till detta sägs i flera studier 
vara huruvida politiker deltar eller inte. Politikers närvaro och deltagande 
befrämjar deltagande från medborgarna som upplever att diskussionen är 
angelägen, att berörda lyssnar och tar medborgarna på allvar. Den erfarenhe-
ten gjordes redan i Den Digitala Staden (Amsterdam) på 1990-talet, enligt 
Lovink & Riemens (2004). Grönlund (2001) kommer till samma slutsats när 
han jämför förutsättningarna för kommunala allmänna diskussionsfora med 
andra modeller för medborgerligt deltagande i den politiska diskussionen  
i de svenska kommunerna Älvsjö, Bollnäs, Kalix och Nynäshamn. 
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Problemet låg, och ligger, kanske inte alltid enbart hos kommunerna och 
politikerna utan också hos medborgarna. Ranerup (1999; 2001) kommer 
fram till att intresset för deltagande i debattfora på kommunala hemsidor är 
relativt svagt. Hon visar också att det inte enbart beror på ointresse utan har 
ett visst samband med vem som bestämmer frågeställningarna, kommunen 
eller medborgarna. I de fall intresset var lågt hade kommunerna valt diskus-
sionsämnen. I de fall där deltagandet var högt, debatten livlig och dessutom 
pågick med en viss kontinuitet, hade medborgarna själva haft tillfälle att väl-
ja ämnen att diskutera. Dessa förhållanden visade sig i undersökningen av 
Göteborgs stadsdelar och Ranerup ansåg också att de frågor medborgarna 
valt sannolikt inte var desamma som politikerna skulle ha valt som diskus-
sionsämnen i forumen. 

Sandström (2002) redovisar resultaten från intervjuer med ledande politi-
ker och tjänstemän ansvariga för kommunens webbinformation, i Växjö 
kommun. Studien visar att också denna kommun, i början av 2000-talet,  
följer det kända mönstret att använda sin hemsida, i första hand för informa-
tionsspridning om kommunens service och tjänster. Ambitionen fanns också 
att använda hemsidans diskussionsforum för att få höra medborgarnas syn-
punkter när ett ärende var ute på remiss. I sådana fall var forumet öppet  
under remisstiden på cirka fyra veckor. Därefter stängdes det och diskus-
sionsinläggen skrevs ut och lades till de aktuella handlingarna som inkomna 
synpunkter. Härmed använde Växjö kommun diskussionsforumet till en  
bestämd fråga åt gången under en begränsad tidsperiod. Diskussionens inne-
håll och utsträckning styrdes alltså helt av politikerna som inte heller deltog  
i debatten.  

Om medborgarna uppfattar att politikerna i sådana här fall åtminstone tar 
hänsyn till synpunkterna i den kommande behandlingen av de remissbehand-
lade frågorna, kan det kanske befrämja deltagandet. Forskningen pekar emel-
lertid på att viktigare för medborgerligt deltagande i kommunala diskus-
sionsfora tycks vara att medborgarna har visst inflytande över vilka frågor 
som ska diskuteras, att dessa frågor är konkreta och angelägna, att politiker 
och makthavare deltar samt att diskussionsforumet är modererat för att hålla 
diskussionen på en seriös nivå. 

Men det finns också empiriska studier som har andra förklaringsmodeller 
till det låga medborgardeltagandet i till exempel politiska diskussioner  
online. I sin intervjuundersökning av 15 LO-familjers användande av datorn 
som medborgerligt redskap kommer Olsson (2002a) fram till att det i denna 
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grupp familjer med arbetarklassbakgrund, är deltagandet lågt därför att själ-
va tekniken upplevs som besvärlig och att tiden inte räcker till för att via  
datorn delta i medborgerliga aktiviteter. 

Diskussioner online och möjligheterna till deliberation 

När internets möjligheter att bidra till demokratisk debatt och deliberation 
kommer på tal, har traditionellt uppstått två läger, för och emot. Rydh (2003) 
presenterar i sin licentiatavhandling en kort men kärnfull litteraturöversikt 
med gott om forskningsrön som talar såväl till fördel som till nackdel för 
möjligheterna till deliberativa samtal på nätet. Som fördelar nämns att inga 
sociala statusmarkörer eller fysiska företräden är synliga. Det råder heller 
ingen kamp om repliktiden. Närheten är om den definieras annorlunda lika 
god som i verkliga livet. Deltagare vågar tack vare anonymiteten vara mer 
självutlämnande. Personer som av olika skäl har svårt att verbalt uttrycka sig 
och är inaktiva i diskussioner blir aktiva på nätet. Deltagandet blir heterogent 
vad gäller klass, kön, etnicitet och andra sociologiska faktorer. Som nackde-
lar nämns att osynligheten skapar problem för identiteten och källkritiken. 
Osynligheten förhindrar också kommunikationen av känslomässiga uttryck, 
något som inte anses kunna kompenseras med så kallade emoticons2. Värre 
är kanske risken för åsiktshomogenitet eftersom diskussioner sker i speciali-
serade diskussionsfora där likasinnade människor möts. Diskussioner online 
visar också ofta på dålig anknytning till tidigare inlägg. 

Dessa senare två negativa rön fann också Wilhelm (1999) i en innehålls-
studie av tio politiska nyhetsgrupper på Usenet och America Online. Bara en 
liten del av diskussionsinläggen var svar på tidigare inlägg och en bibehållen 
replikväxling på ett ämne var ovanligt. Likaså anslöt merparten inlägg till 
den dominerande inställningen till en politisk fråga eller kandidat. Han kon-
staterade dessutom att merparten diskussionsinlägg var korta meddelanden 
som inte eftersökte svar från andra. Däremot gav oväntat många diskussions-
inlägg skäl till de påståenden som gjordes. Wilhelm tror att detta kan bero på 
att internetanvändare har gott om tid på sig att formulera sina inlägg. 

Tidsfaktorn anger också Dahlberg (2001) som en fördel med diskussioner 
online. Det ger deltagarna möjlighet till reflexivitet. Med det menas förmå-

                                                           
2 Emoticon är en grafisk ikon som beskriver känslor eller kommunicerar uttryck som inte är 
verbala. Att man skojar eller flirtar kan t.ex. illustreras med en emoticon som grafiskt illustre-
rar en blinkning: ;-) eller förenklat: ;). En emoticon kan skapas, som i de två exemplen, med 
hjälp av tangenttecken eller genom att infoga ikoner:   
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gan att betrakta den egna uppfattningen, kritiskt granska den och ändra åsikt 
när man ställs inför bättre argument. Dahlberg menar att diskussioner online 
skapar förutsättningar för ett sådant beteende av flera skäl: att skriva kräver 
större ansträngning än att säga något, man har tillgång till tidigare diskus-
sionsinlägg och man har gott om tid att skriva sitt inlägg. Men det finns ock-
så klara nackdelar i sammanhanget. Diskussioner online består av många 
fåordiga inlägg, det pågår flera konversationer samtidigt och replikväxlingen 
är i realiteten ofta snabb. Därtill kan deltagare med stor enkelhet lämna  
debatten när den känns besvärande. Det bidrar inte till att skapa förståelse 
mellan olika ståndpunkter. 

Till en skeptisk hållning angående internets deliberativa potential ansluter 
sig också Ekström (1999). Han har studerat diskussioner på nätet med an-
slutning till tv-programmet Aschberg och Co. under senare delen av 1990-
talet. Ekström menar att diskussionerna som följde på programmen prägla-
des av ironiska inlägg som övergick till hånfulla kommentarer samt kritiska 
förhållningssätt som övergick till misstro och cyniskt förakt för allt som hade 
med etablissemanget att göra, såväl politik som journalistik. Ekströms slut-
sats är att den demokratiska möjligheten till fri diskussion på nätet inte nöd-
vändigtvis befrämjar demokratiska ideal. 

Allmänna erfarenheter från diskussioner på internet  

Det finns en hel del viktiga generella erfarenheter som framkommit från 
forskning på diskussioner utanför de politiska sammanhangen. Baym (1998), 
har strukturerat innehållet i en nyhetsgrupp där såpafans kunde diskutera sitt 
favoritprogram online. Hon fann att den studerade diskussionen hade fyra 
huvudsakliga funktioner för deltagarna. Man deltog i diskussionen för att 
informera sig om de gångna avsnitten, spekulera i händelseutvecklingen, 
kritisera storyn och göra omarbetningar av den populärkulturella texten. Det 
är tänkbart att detta är generella praktiker som kan förekomma i vissa typer 
av nätdiskussioner. Baym noterar också att nätets hastiga tillväxt samt att det 
blivit en hemvist för fankulturer, tillsammans med medieproducenternas 
växande intresse för fansens diskurser, ökar sannolikheten för att fansen  
i ökad grad påverkar och influerar fenomenen kring vilka de formerar sig, 
lika väl som sina egna sociala liv. 

Så positiva utkomster av diskussioner online bland mediefans rapporterar 
inte all forskning. Genom studier av mailinglistor fann MacDonald (1998) 
att hierarkier från den fysiska sociala världen replikeras och anpassar sig till 
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den virtuella tillvaron. MacDonalds observationer från en fangemenskap  
visade att det fanns deltagare som, självutnämnda eller inte, fungerade som 
tolkningsföreträdare. Framför allt visar hon hur kvinnliga fans förpassades ut 
från diskursens centrum. Detta trots att, för det första, kvinnor utgör ett 
mycket stort inslag i gemenskaper och diskussioner bland mediefans, för det 
andra, datormedierade rum logiskt sett skulle ha alla förutsättningar att vara 
icke-hierarkiska. Kulturella konversationsnormer som nedvärderar kvinnligt 
prat befanns dock vara starkare än båda dessa förutsättningar. 

Tolkningsföreträdare är ett uttryck för att eliter skapas i diskussionsfora 
på nätet. Elitstatus kan man få genom att man vet mycket om det som disku-
teras. Rheingold (2000) har visat hur elitpersoner styr debatten så att de själ-
va och likasinnade kommer att dominera diskussionen. Nykomlingar accep-
terar oftast sakernas tillstånd därför att de inte vill stöta sig med eliten. Det 
förekommer också att eliten bildar en ”clique” som startar e-postlistor där 
bara de är med. Baym (2000) fann i det diskussionsforum hon undersökte att 
var det tio procent av deltagarna som skrev hälften av alla inlägg. Vidare att 
när ett forum blir populärt och växer deltagarmässigt överges diskussionen 
av många som var med i början. Motivet har visat sig vara upplevelser av 
bristande respekt från nykomlingarna samt att dessa sänker nivån på diskus-
sionen. 

Många människor deltar passivt i diskussionsfora genom att endast läsa 
det som postas. Kawakami m.fl. (1993) fann att faktiskt de allra flesta som 
besöker diskussionsfora tillhör denna kategori. Anledningen till att man inte 
postar inlägg visade sig vara många: ovilja att diskutera med folk man inte 
känner, att ingå i en grupp man inte varit med att utforma, att få sina uppfatt-
ningar bedömda av ett stort antal människor, att avslöja sina åsikter, oro för 
att bli missförstådd samt rädsla för att få offentlig kritik. Dessa upplevda 
olägenheter kan sannolikt vara ytterligare en förklaring till att medborgarna 
inte alltid deltar i någon större utsträckning i debatter på kommunala hemsi-
dor där möjligheten att diskutera erbjuds. Å andra sidan är det sannolikt så, 
med den japanska undersökningen i minnet, att många ändå läser det som 
skrivs i diskussionsforumen.  

Netikett – normer och regler för diskussionens överlevnad 

Enbart kommunikationen i sig räcker inte för att skapa gemenskap i ett dis-
kussionsforum, hävdar Watson (1997). Han anser att framför allt tre faktorer 
skapar föreställningen bland deltagarna i forumet att det är en virtuell  
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gemenskap: uppriktighet, närhet och normer. I det av Watson undersökta 
forumet för musikfans var inte uppgivandet av kön eller etnicitet något krite-
rium på uppriktighet. Långt viktigare var kunskap om musiken, hög närvaro 
i samtalen och stora musiksamlingar. Vad närheten beträffar var det delta-
garnas upplevda närhet som skapar föreställningen om en virtuell gemen-
skap. Normerna slutligen, kom inte som direktiv uppifrån utan hade vuxit 
fram ur deltagarnas uttryckliga behov. 

Varje diskussionsforum utvecklar säkert sina lokala normer för diskus-
sionen. Men det finns också normer som är globala. McLaughlin m.fl. 
(1995) undersökte vid 1990-talets början fem nyhetsgrupper på Usenet för 
att se om det fanns någon gemensam normbildning för hur man skulle upp-
träda i diskussionerna. Man kategoriserade sådant som alla användare ansåg 
vara ett felaktigt uppträdande. Resultatet blev sju grupper av fel som samti-
digt konstituerar en första global netikett: felaktigt användande av teknolo-

gin, t.ex. upprepade postningar av samma inlägg; slöseri av andras tid, t.ex. 
alltför långa inlägg; generella konventionsbrott, t.ex. att göra reklam för pro-
dukter; specifika konventionsbrott, t.ex. att i diskussionsgrupper för medie-
fans inte förvarna om att man tänker berätta om en episod som inte alla har 
sett; etiska brott, t.ex. förvanska någon annans inlägg; felaktigt språk, t.ex. 
grova svordomar; samt faktafel.  

Anledningen till att deltagarna höll hårt på netiketten var, enligt McLa-
ughlin m.fl., att nyhetsgruppen kunde förstöras och förlora sina besökare. 
Risken finns ständigt eftersom tonen ofta är skarp och kritisk i diskussioner 
online. Anledningen är att användarna många gånger tycker att diskussio-
nerna är viktigare än relationerna. För att delta i diskussionsgrupper på inter-
net underlättar det om man känner till den globala netiketten, läser på even-
tuella lokala normer och är lyhörd för andra eventuella outtalade samtals-
normer i den fortlöpande diskussionen. Det är ett sätt att snabbt bli accepte-
rad som samtalspartner och deltagare samt bidra till att repressiva åtgärder 
inte behöver tillgripas för att diskussionen ska överleva. 

Internet, demokrati och offentlighet efter 2002 

Internet har sedan 2002 förändrats som offentlighet genom tillkomsten av de 
mer individuellt baserade mötesplatserna som benämns bloggar. Ett nytt be-
grepp, bloggsfären, har vuxit fram som metaforiskt beskriver bloggarna som 
en alternativ journalistisk offentlig sfär. Fenomenet får en initial systematisk 
beskrivning av Våge m.fl. (2005). Forskningen försöker därmed hålla jämna 
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steg med förändringen och utvecklingen av den medieteknologiskt baserade 
offentligheten. Den lokala och kommunala demokratin har fortsatt studerats  
i det år 2006 avslutade danska Modinet-projektet på vars hemsida flera ar-
betsrapporter finns publicerade. Från projektet kommer också den brett upp-
lagda innehållsanalysen av webben som politisk resurs (Jensen & Helles, 
2005) liksom Hoff & Storgaard (2005) som innehåller en fallstudie av nätets 
potential för debatt. I Sverige har Tobias Olsson publicerat två rapporter om 
informations- och kommunikationsteknologi och partipolitiskt aktiva ung-
domar (2004) samt ungdomar i alternativa rörelser (2005). Holmqvist (2006) 
rör sig också bland alternativa rörelser och har undersökt svenska socialpoli-
tiska hemsidor ur ett deliberativt offentlighetsperspektiv. Djerf-Pierre (2006) 
slutligen, har gjort en övergripande genomgång av nätet som den nya offent-
liga möteslokalen och dess konsekvenser för den representativa valdemokra-
tin. 

I D R O T T E N S  P U B L I K E R  

Den föreliggande undersökningen är inte gjord på ett webbaserat diskus-
sionsforum i största allmänhet. Den publik som diskuterar är en idrottspu-
blik. Det är ett speciellt intresseområde som strukturerar diskussionen inom 
vissa ramar. Och det är en diskussion som drar till sig en speciell publik. 
Den följande presentationen ska belysa vad forskningen känner till om denna 
publikkategori och till sist presentera vad som är gjort av studier på ishock-
eypublik som diskuterar sitt intresse online. 

Den destruktiva fotbollssupportern 

Förutom psykologins intresse för idrottspublikers fascination för sport är 
forskningen om idrottens publiker generellt sett tämligen begränsad. Undan-
taget är den brittiska fotbollsforskningen. Där har publikforskningen gått  
i två huvudfåror. En socialhistorisk med bred repertoar, och en sociologisk 
som ägnat huliganismen stor uppmärksamhet. Vid mitten av 1970-talet ana-
lyserades huliganismen för första gången, då utifrån ett Cultural Studies-
perspektiv. Fotbollshuliganerna sågs som subkulturella aktörer bakom ett 
berättigat motstånd mot en allt mer förborgerligad fotbollskultur. Inom  
Cultural Studies-forskningen var huliganismen länge starkt knuten till den 
från 1960-talet framväxande ungdomskulturen och betraktades som ett ’nytt’ 
fenomen i samhällsutvecklingen. När Robins (1984) undersökte fenomenet  
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i en kontext av allt våldsammare subkulturellt ’motstånd’ hade han antagit en 
mer kritisk hållning mot fenomenet.  

Den socialhistoriska inriktningen ser inte huliganismen som ett nytt  
fenomen. Det nya är att åskådargrupper ger sig på varandra. Tillbud av huli-
gankaraktär har förekommit så länge den regelstyrda fotbollen funnits. Den 
uppstod när publiken skildes från spelet, något den inte var i den oreglerade 
mob-fotbollen som spelats i England sedan medeltiden. De som kom att  
attackeras av den nyreglerade fotbollens publik var desamma som i den ore-
glerade folkfotbollen, nämligen motspelarna. Dessutom blev från början den 
nyskapade övervakaren av reglementet, domaren, utsatt frö publikens miss-
nöje. Den socialhistoriska inriktningen anlägger, till skillnad från Cultural 
Studies’ subkulturperspektiv, ett civilisationsperspektiv på fotbollen och 
dess publik. Huliganismen förklaras med att vissa figurationer av arbetarbe-
folkningen påverkats i liten utsträckning av det omgivande samhällets civili-
sering (Murphy, Williams & Dunning, 1990). 

Den kommunikativa fotbollssupportern 

I mitten av 1980-talet i det närmaste tystnade den Cultural Studies-inriktade 
supporterforskningen. Detta kan möjligen förklaras med att den brittiska fot-
bollen samtidigt genomgick en så omfattande kommersialisering att det hade 
en desillusionerande effekt på företrädarna för den kulturradikala riktning-
en.3 Men om forskarna tappade sugen så kan man inte säga samma sak om 
supportrarna. Andersson (1994: 20) menar att fotbollskulturen sedan  
1980-talets slut, ställd mot en minskande huliganism, kännetecknas av en 
växande supporteraktivism. Detta har återväckt forskningen och intresset för 
supporterkulturerna, nu framför allt inom ramen för Popular Cultural Studi-
es. Ett tidigt exempel är Jary m.fl. (1991). Ett annat är Haynes (1995) som 
genom sin djupstudie av fotbollens fansproducerade magasin höjer blicken 
över ”fotbollshuliganismens sociologi” till en breddning av forskningen som 
innefattar den nya supporterkulturens kulturella produktion. Magasin produ-
cerade av fans började dyka upp vid 1980-talets mitt och utvecklingen form-
ligen exploderade omkring 1990. Dessa egenproducerade magasin kan ses 

                                                           
3 Andersson (1994) förklarar det också med de tragiska händelserna i maj 1985. Först branden 
på fotbollsstadion i Bradford då närmare 100 människor innebrändes på en läktare därför att 
de inte kunde rädda sig ut på planen  på grund av kravallstängsel. Kort därefter omkom nästan 
40 personer när brittiska supporters stormade läktaren med italienska supporters vid Europa-
cupfinalen mellan Liverpool och Juventus på Heyselstadion i Bryssel. 
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som en offentlighet där publikens ”dolda historia” kan formuleras. Olika 
magasin var ledande för den nya oppositionsrörelsen mot höjda biljettpriser 
och nedmonterade ståplatsläktare i slutet av 1980-talet och början av  
1990-talet. Haynes menar att fansens magasin representerar en försvarskultur 
inom en högkommersialiserad, mediegenomsyrad sport. Men fansen har inte 
bara gett ut massdistribuerade magasin. Fotbollssupporters har bidragit till 
tecknandet av sin egen historia, som Taylor (1992). En mindre historiskt ut-
blickande Oral History har också formats av supportrar, som Hornby (1992). 
Till och med före detta huliganer, som Ward (1989), har bidragit till doku-
mentationen av den brittiska fotbollspubliken.  

Nya perspektiv på supportern 

Av den brittiska forskningen framgår således att publiken under hela fotbol-
lens historia, från och till, gett sig på motspelare och domare. Senare har 
man attackerat varandra, och då uttryckligen benämnts huliganer, för att där-
efter också ägnat sig åt en kommunikativ motståndskamp mot sportens 
kommersialisering. Till detta pussel kan läggas Brännbergs (Bl.a. 1996)  
kategorisering av lagidrottspublikens förändrade roll och relation till klubben 
över tid. Från början, menar Brännberg, var publiken medlemmar i klubbar-
na och på så vis deltagande. När publiken växte var allt färre medlemmar. 
Därmed upphörde publiken som deltagare och åskådandet vidtog. Suppor-
tern föddes. Vissa supportergrupper utvecklades också till mer engagerade 
fans. Slutligen har man blivit deltagande igen genom karneval på läktarna 
eller huliganuppträden. 

Brännbergs kategorisering är historisk. Giulianotti (2002) gör en katego-
risering som är mer rumsligt förankrad. Han tycker sig se att supportern 
egentligen har fyra olika identiteter beroende på hur man idag identifierar sig 
med fotbollens professionella storklubbar. Identiteterna benämns supporters, 
efterföljare, fans och flanörer. Trenden är, enligt Giulianotti, att identifika-
tionens karaktär idag rör sig från supporterns intensiva förhållande till den 
lokala klubben i riktning mot flanörens mer oengagerade och konsumentori-
enterande förhållande till storklubbarna. King (2000) har studerat lokala sup-
porters kring en av Europas storklubbar inom fotbollen, Manchester United, 
från början en lokal klubb i den brittiska textilstaden. Insikten att klubben, 
mer än bara en engelsk klubb, idag är en europeisk klubb, har inte lett till 
någon övereuropeisk nationalism utan snarare förstärkt den lokala identite-
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ten. Den lokala manchestersupportern tycks alltså inte helt motsvara  
Giulianottis oengagerade flanör. 

Den senaste i raden som ger perspektiv på fotbollens supporters är  
Sandvoss (2003). En av hans mer intressanta iakttagelser, byggd på observa-
tioner av och intervjuer med fotbollssupporters i England, Tyskland och 
USA, är supportrarnas projicering av sig själv på klubben. Han skiljer utifrån 
dessa slutsatser supporters och musikfans åt. De förra ger uttryck för vem de 
tror sig vara, de senare för vem de vill vara. Sandvoss diskuterar också sup-
portern i förhållande till den offentliga sfären. Han menar att den klassiska 
synen på offentligheten, som diskussionsinriktad och baserad på övervägda 
åsikter, utesluter idrottens publiker från denna offentlighet eftersom enga-
gemanget på läktarna och framför tv:n handlar om känslor. På klassiskt brit-
tiskt kulturskolemanér vill han ha en utvidgad uppfattning av offentligheten 
som kan möta sådan slags kommunikation. Det är säkert riktigt att många 
begrepp och kategorier som har med den offentliga sfären att göra, är föråld-
rade och alltför idealiserade. Åtminstone om man nöjer sig med att suppor-
ters offentliga kommunikation inskränker sig till kollektiva uttryck på läk-
tarna och framför tv-apparaterna. Sandvoss har uppenbarligen missat feno-
menet med sportrelaterade diskussionsfora på Internet. 

Fotbollspubliken i Sverige och Skandinavien 

Vad svensk fotbollsforskning anbelangar finns framför allt fyra akademiska 
arbeten som berör också publik och fotbollssupporters. Andersson  
& Radmann (1996) är speciellt inriktade på skandinaviska fotbollsfans mel-
lan sekelskiftet och år 1995. Den svenska fotbollskulturens historia behand-
las av Andersson & Radmann (1998) och tar även upp den svenska fotbolls-
publiken. Denna publik får sin bästa belysning i Andersson (2002). Här  
ansluter författaren till den brittiska forskningstradition som ser huliganis-
men som en gammal företeelse som ändrat inriktning i modern tid.  
Andersson går grundligt igenom publiken i svensk fotbollskultur såväl vid 
tiden för fotbollens genombrott under tidigt 1900-tal, under mellankrigstiden 
och under guldåldern omkring 1950. Det fjärde vetenskapliga arbetet av 
Brännberg (1994) ägnas uteslutande åt den moderna formen av huliganpro-
blematik vid fotbolls-EM i Sverige 1992. 

En viktig aspekt som samtliga dessa arbeten lyfter fram är mediernas roll 
för supporterkulturer och publik. Andersson visar hur pressen när seklet var 
ungt rent av kunde underblåsa oroligheter och lokal osämja. Brännberg lyfter 



Från norra ståplats till cyberspace 

 50

fram mediernas ibland helt avgörande roll i och ansvar för att s.k. huligan-
oroligheter uppstår. Han menar att medierna ”skriver” pjäsen Huliganism. 
Ett manus ligger bildligt talat klart och sedan väntar man bara på att någon 
skall besätta rollerna. Radmann pekar på televisionens avgörande roll för den 
moderna svenska supporterkulturens uppkomst vid tiden för den svenska 
fotbollens publika kris. De engelska tipsmatcherna som började sändas 1969 
gav en ny generation fotbollspublik, som inte varit med om fotbollens guld-
ålder på 1950-talet, inblick i engelsk läktarkultur. Andersson & Radmann 
menar också att, om man skall studera ishockeyns supporterkulturer, så har 
dessa i sin tur sina rötter i den moderna svenska fotbollssupporterkulturen 
och i förlängningen tv-programmet Tipsextra. 

Ishockeyns publiker 

När det gäller ishockeypublik specifikt finns inte mycket forskning gjord. Av 
vetenskaplig kaliber är det främst de kanadensiska sociologerna Gruneau  
& Whitson (1993) som till viss del behandlat ishockeyns publik. De påvisar 
bland annat att den kanadensiska nationalsporten lokalt varit viktig för små-
samhällens överlevnad, men framförallt en angelägenhet att slå vakt om för 
arbetarklassens män. Den lokala uppslutningen bakom klubbarna har också 
inneburit ishockeypublikens delaktighet i en nationell gemenskap och tillfäl-
len till kunskap om internationella sammanhang. Denna jämförande kunskap 
nämns som en av supporterskapets attraktioner. Gruneau & Whitson beskri-
ver också hur ishockeyns årscykel skapar en återkommande rytmiskt fram-
skridande berättelse. Varje säsong slutar i möjligheten till ett positivt klimax, 
favoritklubben kan ju nå större framgångar än föregående säsong. Denna 
rutiniserade igenkänning är en annan av supporterskapets attraktioner. En 
tredje är att drömmen om positiva nyheter ständigt har stora möjligheter att 
infrias. En fjärde attraktion är att sporten upplevs som ett avbrott i ett inrutat 
vardagsliv. Man går på ishockey, inte bara för att se spelet, utan för att bli 
uppfylld av känslor. Att älska och hata, att bli rörd av det man ser. Gruneau 
& Whitson rundar av med det pessimistiska konstaterandet att de professio-
nella ishockeyklubbarna i Kanada, som idag kan lämna en ekonomiskt olön-
sam ort för en annan, har förvandlat supportrarnas roll från medborgare eller 
lokala klubbmedlemmar till lojala konsumenter. Något som ligger i linje 
med Giulianottis karaktärisering av den moderna supportern som flanör. 

Crawford (2001) lägger sitt fokus på ishockeypublikens sociala samman-
sättning. Vid två tillfällen har hans forskningsteam enkätintervjuat nästan 
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1500 personer som bevistar den brittiska ishockeyklubben Manchester 
Storms matcher. Klubben är en av de största utanför Nordamerika och is-
hockey är publiksporten nummer två efter fotbollen i Manchester. Crawford 
visar att ishockeypubliken starkt avviker i sin sociala sammansättning jäm-
fört med fotbollspubliken som är mer blandad. Ishockeypubliken utgörs 
främst av lokala vita familjer med medelhöga och höga inkomster. 

Svensk ishockeypublik 

När det gäller svensk ishockeypublik finns för närvarande ingen publicerad 
vetenskaplig forskning. Man tvingas gå till olika föreningars publikationer, 
bl.a. jubileumsböcker, för att få en bild av publiken på ishallarnas läktare. 
Det är arbeten som sällan har tillkommit i en vetenskaplig kontext och den 
publik som figurerar skildras övervägande positivt i jubileumsskriftens anda 
(Se bl.a. Szemberg, 1994). Fylligast behandlas ishockeypubliken i den av 
HV71 utgivna Triumfmarschen (Berlstedt, 1996). Ett helt kapitel ägnas åt 
den tidiga supporterklubben fram till dess nedläggning 1986. Ytterligare ett 
kapitel är skrivet ur ett publikperspektiv (Åkerberg, 1996) och försöker för-
stå hur klubben på en säsong i början av 1970-talet blev kommunens särklas-
sigt största idrottsliga publikmagnet. 

I D R O T T S P U B L I K  D I S K U T E R A R  O N L I N E  

Andersson & Radmann (1998) ger några smärre exempel på hur fotbollssup-
porters använder nätet för gemensamma aktioner på såväl nationell som  
internationell nivå. De har även uppmärksammat hur internet på lokal nivå 
kan fungera som en av flera nya samtalsarenor, bl.a. för att användas för 
övervakning av spelarnas moraliska leverne. Iakttagelserna bygger dock inte 
på några systematiska undersökningar. I övrigt finns inga vetenskapliga  
arbeten på svenska om idrottssupporters som diskuterar online. 

Ishockeypublik och datormedierad kommunikation 

Vetenskaplig forskning som hittills publicerats är två nordamerikanska un-
dersökningar av ishockeypublik som diskuterar online. Båda fokuserar på 
supportrarnas upplevelser av flytten av den lokala proffsklubben till andra 
orter. Den första studien, Mitrano (1999), handlar om flytten av Hartford 
Whalers, från Hartford i Kanada till Charlotte i North Carolina i USA. Den 
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andra studien, Lewis (2001), handlar om fyra proffsklubbars förflyttning till 
annan ort.4  

Mitrano undersökte hur supportrarna använde metaforer när de brottades 
med förlusten av något de älskade och i vissa fall var beroende av, att gå på 
ishockey och hålla på Hartford Whalers. Studien visar hur metaforer använ-
des för att uttrycka sorgen och samtidigt förstå katastrofen. Han visar också 
hur metaforer exponerar kulturella föreställningar och historiskt förankrade 
värderingar. Gamla metaforer blev dock meningslösa och krävde omtolk-
ningar för att förstå den nya situationen. Ett exempel på nytolkning var den 
traditionella familjemetaforen. Tidigare hade laget uppfattats som en vän till 
familjen, efter beskedet om flyttning beskrev supportrarna klubbledning och 
spelare som hallickar och prostituerade i sina diskussioner online. 

Lewis fokuserade på supportrarnas lojalitet efter omflyttningen. Sakna-
den och önskan att få tillbaks laget var lika för alla, oavsett sport eller ort. 
Skillnader mellan supportrarna visade sig i var man projicerade sin lojalitet 
på klubben. Vissa fortsatte vara supporters på avstånd, andra kämpade för att 
få en ny klubb till staden. De senares lojalitet låg på så vis mer hos sporten 
eller själva stämningen i arenan. 

Såväl Mitranos som Lewis undersökningar undersöker supportrarnas för-
hållande till klubbarna som dessa relationer kommer till uttryck i diskussio-
ner online. Man undersöker således inte själva diskussionen som sådan,  
i termer av datormedierad kommunikation eller deliberation. De båda är allt-
så undersökningar av vissa aspekter av supporterskapet snarare än undersök-
ningar av principerna för offentlig diskussion online. 

                                                           
4 Även denna studie behandlar Hartford Whalers omflyttning men också Winnipeg Jets flytt 
till Phoenix samt Quebec Nordiques flytt till Denver. Alla tre lagen spelar i NHL, den nord-
amerikanska proffsligan i ishockey. Den fjärde klubben är Houston Oilers som omflyttades 
till Nashville. Klubben spelar i NFL, den nordamerikanska proffsligan i amerikansk fotboll. 
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4. DEN DISKUTERANDE MEDBORGAREN 

HV-fantastens diskussionsforum är en virtuell mötesplats för människor som 
från olika håll strålar samman för att diskutera eller bara lyssna till denna 
diskussion. Man träffas inte för att samtala förutsättningslöst om vad som 
helst, drivkraften att mötas är ett gemensamt intresse. Intresset ifråga har 
funnits länge och gett upphov till möten och sammankomster av tillfällig 
karaktär. Så sker även nu när HV-supporters träffas på läktaren, arbetsplat-
sen, skolan eller puben. Med en plats på webben, har dessa sammankomster 
fått en utvidgad och permanent karaktär med möjlighet till deltagande var-
helst supportrarna befinner sig i tid eller rum. Diskussionsforumet har för-
vandlat sammankomsterna till en sammanslutning, en virtuell förening av 
människor som är angelägna om att få diskutera och driva ett gemensamt 
intresse. HV-fantastens virtuella förening har inte kommit till genom något 
påbud uppifrån, från någon myndighet eller makthavare. Den är ett initiativ 
bland vanliga människor i deras vardagliga livsvärld. Det påminner till viss 
del om de folkliga initiativ som, med inspiration från den Nya Världen, bör-
jade ge sig tillkänna i Sverige och Skandinavien vid mitten av 1800-talet. 

D E  S V E N S K A  F O L K R Ö R E L S E R N A  

Jansson (1982) beskriver de tidiga svenska borgerliga sammanslutningarna, 
eller associationerna, som uppifrån skapade främjandeföreningar utan någon 
egentlig mötesverksamhet eller demokratisk organisationsstruktur. Efter 
1850 började förändringar sakteliga inträffa när det gäller karaktären på 
sammanslutningar i vårt land. Med läskunnigheten spred sig förmågan bland 
vanligt folk att själva läsa Bibeln. Denna, tillsammans med psalmboken och 
katekesen, var den huvudsakliga litteratur som för 150 år sedan var tillgäng-
lig för folk i gemen. Eller, om vi går till brevväxlingen mellan en bokhandla-
re i Växjö och förlagsfolk i Stockholm, det var den litteratur som allmogen 
föredrog (Furuland, 1980). Kanske var det i protest mot världsliga folkböck-
er och borgerlighetens romaner och allmänt materialistiska livsstil. Allmo-
gen började med läskunnigheten skapa sig en egen värld vid sidan av den 
världsliga (Se bl.a. Ericsson & Harnesk, 1994 och Aronsson, 1990). I denna 
värld tog man sig friheten att lyssna på lekmannapredikanter, läste själv och 
köpte eller fick sin litteratur bestående av sånghäften och småskrifter på kris-
tet tema som spreds av Traktatagenturens kringvandrande kolportörer 
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(Åberg, 1978). När P. P. Waldenström 1872 publicerade sin för väckelsefol-
ket banbrytande artikel, "Vad står skrivet?", i den nationella kristna tidning-
en Pietisten, så var det en uppmaning i demokratisk anda till alla väckta att 
utnyttja sin kunskap att läsa och sin rätt att bilda sig sin egen uppfattning,  
i detta fall om vad som stod i Bibeln (Hallingberg, 1980). Waldenströms lin-
je utmynnade i det år 1878 bildade Svenska Missionsförbundet som från för-
sta början byggde på en demokratisk struktur. Total jämlikhet rådde med lika 
rösträtt oavsett klasstillhörighet eller kön. Den ideologiska legitimeringen 
var att Gud är fadern och alla människor hans barn. Den spirande frikyrkan, 
åtminstone i Missionsförbundets tappning, höll fram demokratiska ideal och 
uppmanande sina följeslagare att läsa och reflektera själva över ordet, under-
förstått att ifrågasätta traditionella tolkningsmonopol. 

Också den nykterhetsrörelse som grep omkring sig bland allmogen på 
1880-talet förde nya föreningsprinciper med sig från det stora landet i väster. 
Precis som väckelserörelsen grundade från början den amerikanska nykter-
hetsrörelsen, IOGT1, sitt arbete på ”Guds faderskap och alla människors bro-
derskap” (Hjort & Ericsson, 1978: 10). I Godtemplarnas andra grundprincip, 
”erkännandet af hela mänskligheten såsom ett brödraskap”, var senare den 
religiösa aspekten nedtonad till förmån för jämlikhetstanken (Josephson, 
1996: 34). Det gemensamma tilltalet i ”brödraskapet” (sic) var broder och 
syster. Jämlikheten tog sig också uttryck i att samma ritualer och anvisningar 
gällde alla och envar liksom att förtroendeuppdragen cirkulerade mellan 
medlemmarna i logen varje kvartal. Organisation enligt demokratiska princi-
per var Godtemplarnas kännetecken. 

Förutom jämlikhetstanken präglades den nya nykterhetsrörelsen tidigt av 
en vilja till studiearbete, folkbildningsverksamhet och diskussionslusta. Den 
sjunde Jönköpingsavdelningen av IOGT, logen nr 36 Heimdal, var först med 
att ta upp föreläsningstanken. Under sitt andra verksamhetsår, 1882, bildade 
man dessutom litteraturföreningen Bildningens Vänner som ordnade kurser  
i ”deklamation, tal, skriftliga framställningar och ett frimodigt uppträdande” 
(Hjort & Eicsson, 1978: 23). Denna verksamhet tycks delvis motsvara vad 
IOGT-handboken 1898 tar upp i kapitlet Till ordens fromma, som handlar 
om logetidningar, diskussionsövningar, frågelådor och olika tävlingar i syfte 
att träna medlemmarna i närvaro, punktlighet och ordentlighet. Godtemplar-

                                                           
1 International Organisation of Good Templars, ursprungligen Independent Order of Good 
Templars, sedermera Independent Organisation of Good Templars. Grundades 1851 I USA, 
kom till Sverige 1879. 
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orden var således inte bara ett nykterhetsprojekt utan i kanske ännu högre 
grad ett bildningsprojekt. 

Diskussionspunkten 

Den s.k. ”programpunkten”, som från början finns med i IOGT:s ritual och 
som ibland kallades ”till ordens fromma” eller ”till ordens bästa”, blev så 
småningom den viktigaste punkten på logernas möten. Ambjörnsson (1998) 
har i sin undersökning av norrländsk arbetar- och nykterhetsrörelse visat hur 
denna punkt efterhand allt mer kom att upptas av diskussioner. Mötesproto-
kollen vittnar om hur s.k. diskussionsövningar, lika lätt som ofta, kunde 
övergå till seriösa och i vardagsverkligheten aktuella och förankrade ämnen. 
Vi är då framme i början av 1900-talet. På 1920-talet är diskussionsaftnarna 
det genomgående inslaget i många nykterhetslogers program.  

Hjort & Ericson (1978) presenterar utdrag ur några småländska logers 
program. Av Nykterhetsorden Verdandis i Tranås 13 veckomöten under april 
till och med juni år 1927, var sju möten direkta diskussionsaftnar och ett av 
de övriga sex en presentation med följande diskussionspunkt. Två av de  
övriga mötena, kritisk granskning av det gångna kvartalet i april samt årsmö-
tet i juni, utmynnade möjligen också i diskussioner. Övriga tre samman-
komster var ren underhållning. Diskussionerna kunde spänna från hårmoden 
till existentiella problem. Programpunkten den 11 april 1927 var en fråga på 
rörelsens eget problemområde och visar att diskussionen förpliktigade till 
aktivt deltagande från logens medlemmar: 

”Diskussion: Vilket är olyckligast för ett hem: en supande man eller 
en trätgrinig hustru? Inl. Ester Pettersson. Under disk. berättar varje 
medlem en historia med tillämpning på frågan. 10 öres böter för den 
som tiger.” (Hjort & Ericson, 1978: 25) 

Som vi sett förespråkade de tidiga svenska folkrörelserna jämlikhetstanken, 
läsandet och rätten till tolkning. Nykterhetsrörelsen gynnade dessutom en 
allmän bildning på det intellektuella området. Det gäller inte minst förmågan 
och modet att delta i diskussioner och därmed formulera argument.  

Diskussionsklubbar 

Josephson (1996) har uppmärksammat att ordet diskussion, så sent som 
1889, ännu inte fanns i Svenska akademins ordlista. Det fanns däremot med  
i en lista över 40 främmande ord i Godtemplarnas handbok från 1887. En 
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jämtländsk godtemplarveteran berättar att man redan 1878 startade ”ett slags 
studiecirkel, kallad diskussionsklubben” i hans hembygd (Josephson, 1996: 
28). Många gånger hade nykterhetsloger och arbetarklubbar sitt ursprung  
i diskussionsklubbar, ibland kallade diskussionsföreningar och till och med 
diskussionsskolor.  

Mral (1994, 1996a och 1996b) har studerat diskussionen i en arbetarföre-
ning, Domnarfvets arbetareförbund, och i en diskussionsklubb, Malmö 
kvinnliga diskussionsklubb, åren strax före och efter det förra sekelskiftet. 
Mral anser att arbetarföreningens tvekan att ansluta sig till det socialdemo-
kratiska partiet, trots lock och påtryckningar från centralt håll, bland annat 
berodde på att man lät diskuterandet i sig vara resultatet och poängen med 
klubbens arbete. Diskuterandets bildande inverkan var viktigare än att ge sig 
in i en hierarkisk organisation där man inte hade överblick över skeendet. 
Mral menar att centralorganisationen handlade strategiskt, medan arbetarna  
i Domnarvet-Borlänge handlade kommunikativt. Det är ett drag hon också 
ser i den kvinnliga diskussionsklubben. Mötesprotokollen från kvinnornas 
sammankomster, åren 1900–1904, låter oss veta att det inte var ett alldeles 
renodlat kommunikativt handlande som gällde. Detta handlande var dock så 
framträdande att Mral ställer frågan om inte tidig svensk folkrörelses hand-
lingsorientering och samförståndsanda, gör det kommunikativa handlandet 
till ett ”svenskt” ideal (Mral, 1994: 22 f.).  

Kommunikativt handlande som svenskt ideal eller inte, kanske drar Mral 
för stora växlar av sina begränsade inblickar i den tidiga folkrörelsens dis-
kussioner. Vad som emellertid klart framträder är diskuterandet som ett slags 
ideal – den diskuterande medborgaren. Mrals diskussionsklubbar är långt 
ifrån ensamma, det vimlar av dem under slutet av 1800- och början av 1900-
talet. Det finns exempel också i HV-fantastens lokala historiska kontext. 
Jönköpings Kristliga Ynglingaförenings diskussionsklubb, June, var verk-
sam åtminstone under år 1906. Året dessförinnan finns dokumenterad en 
diskussionsklubb bland gjutarna i Huskvarna.2 Det tycks som om diskus-
sionsklubbar och -föreningar var lika vanliga vid det förra sekelskiftet som 
diskussionsfora på internet är vid det senaste. Den diskuterande medborga-
ren lever vidare, nu med hjälp av andra medier. 

                                                           
2 Protokoll från dessa två diskussionsklubbar finns arkiverade hos Jönköpings läns folkrörel-
searkiv i Jönköping. 
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I D R O T T S R Ö R E L S E N  –  F O L K R Ö R E L S E  M E D  Å S K Å D A R E  

Svenska folkrörelsers styrelser och medlemmar har genom åren genomfört 
oräkneliga möten, diskussioner och aktiviteter samt fattat beslut om den egna 
verksamheten. Det har varit en angelägenhet för dem som tillhört rörelsen  
i första hand. Periodvis har väl nästan samtliga människor på vissa orter till-
hört någon av folkrörelserna, ofta flera av dem samtidigt. Ambjörnsson 
(1998) beskriver det senare fenomenet. Vid kampanjer för att värva med-
lemmar, såsom tältmöten, torgmöten och nöjesarrangemang, har folkrörel-
serna dragit till sig också människor utanför medlemsleden. Men ingen av 
rörelserna kan förmodligen mäta sig med idrottsrörelsen i detta fall. Den  
tidiga idrottens åskådare var kanske övervägande medlemmar, men så små-
ningom har publikens karaktär ändrat form. Brännberg (1996: 30) har före-
slagit en historisk utvecklingstablå för lagidrotternas åskådare från tävlings-
idrottens absoluta barndom fram till våra dagar3: 
 

Tidsperiod Relation Karaktär Aktivitet 

Begynnelsen Medlem Åtskillnad Deltagare 

1930– Supporter Avskiljande Åskådare 

1970–1980 Fan Särskiljande Åskådare 

1980– Karneval/huliganism Nyskapande Deltagare 

 
Brännberg ser här den tidiga åskådaren som en deltagare. Som medlem i 
klubben deltog man med biljettrivning, kritning av planen och annat och var 
deltagare även om man på söndagen stod bredvid planen, åtskild, och hejade 
på. Arbetstidsförkortningen innebar att idrottsrörelsen på 1920-talet blev en 
massrörelse. Grunden var lagd för den från idrottsklubbens medlemsled av-
skilda åskådaren, supportern. På 1970-talet särskiljde sig delar av support-
rarna och ändrade karaktär till fans. Utvecklingen fortsatte sedan i två skilda 
riktningar, dels mot karnevaliska upptåg på läktarna, dels huliganuppträden. 
I båda fallen blev supportrarna eller fansen deltagare i idrottsevenemangen, 

                                                           
3 Det kan vara på sin plats att påminna om att Brännberg troligtvis avser publiken kring stä-
dernas större klubbar. Många mindre klubbar lever än idag på att stora delar av deras publik 
är medlemmar och deltar i arrangemangen. Men också de stora klubbarnas publik utgörs till 
stor del av medlemmar. Köper man årsabonnemang till HV71:s matcher blir man samtidigt 
medlem i klubben, dock utan en deltagande roll i arrangemangen i de flesta fall. 
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ett konstruktivt deltagande och ett destruktivt deltagande. Man skulle kunna 
bygga på Brännbergs tablå med en ny nivå, eller en kompletterande sida av 
nyskapandet: det kommunikativa deltagandet. Detta är något som kan sägas 
ta sin början med fotbollssupporters produktion av supportermagasin. 

Supportrarnas kommunikativa deltagande 

Richard Haynes (1995) beskriver hur engelska fotbollssupporters i mitten av 
1980-talet, som en reaktion på såväl huliganvåldet som Thatcherregeringens 
fotbollspolitik, gjorde supportrarnas diskurser offentliga genom en efterhand 
rik produktion av fanzines.4 Fenomenet kan sägas ha sitt ursprung i fanma-
gasinen från filmens barndom. Dessa var kommersiella produkter som bygg-
de på insänt material från publiken under Hollywoodfilmens första guldålder 
på 1910-talet. När dessa magasin upphörde att publicera publikens bidrag 
skapade vissa delar av filmpubliken egenproducerade magasin, s.k. fanzines. 
Främst var det fans till science-fiction-genren som gjorde detta, från  
1930-talet och framåt.5 Jenkins (1992) beskriver fanzine som en tidning 
framställd av fans för andra fans. Haynes (1995) ser de omedelbara förebil-
derna till fotbollens fanzines’ i punkrörelsens amatörframställda magasin 
och trycksaker. De tidiga fanzinen inom fotbollen var musiktidningar som 
också skrev om fotboll. Under senare delen av 1980-talet tog fotbollen över 
som innehåll och helt fotbollsinriktade fanzines kom att dominera denna 
publikationsform i Storbritannien.  

Punkrörelsen producerade många fanzines men Haynes menar att fotbol-
lens supporters producerat betydligt fler och lyft fram fanzinen som en bety-
delsefull arena för publikens diskurser. Detta hade dels att göra med de stora 
förändringarna för publiken inom den brittiska fotbollen och dels att huliga-
nismen av många supporters upplevde som en återvändsgränd som inte gyn-
nat publikens intressen. Ytterligare en förklaring till den rika produktionen 
av fanzines var att framställningen förenklades genom en ökad tillgång till 
persondatorer och desktopprogram.  

Fanzines är ofta enpersonsprojekt som med eller utan bidrag från andra 
fans, skapar litterära, informerande, granskande, kritiska och analyserande 
texter knutna till den egna smakriktningen. Fotbollens fanzines är således 
knutna till de producerande fansens favoritklubbar. Vissa fanzines är starkt 
inriktade på sin klubb och därmed inte helt lättillgängliga för fans till andra 
                                                           
4 Fan-zine – kommer av fans och magazine.  
5 Se bl.a. Bolin (1998) för en mer utförlig historik. 
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klubbar. Andra fanzines är mer öppna för sporten i stort och har kunnat bilda 
grund för mer gemensamma uppfattningar bland supporters generellt. Denna 
senare typ av fanzines har därmed tryckts i större upplagor och fått en natio-
nell räckvidd.6 

Internets möjligheter till, inte bara produktion av fanzines, utan också 
publicering och distribution, har skapat potentiellt större möjligheter för 
denna typ av amatörproducerade produkter att nå en ännu bredare publik. 
Under 1990-talet började internet att utnyttjas av supporters och deras orga-
nisationer för produktion, publicering och distribution av hemsidor som på 
liknande sätt som de tryckta fanzinen är knutna till olika idrottsklubbar. Det 
viktiga är inte om dessa hemsidor ska definieras som en digital form av fan-
zines. De utgör en plattform för fans och supporters att offentliggöra sina 
perspektiv på och uppfattningar, dock utan de tryckta fanzinens begräns-
ningar i form av deadlines och geografisk räckvidd. Internet och supportrar-
nas skapande av egna webbplatser gör det än mer motiverat att tala om 
kommunikativt deltagande supporters. 

M E D B O R G A R B E G R E P P E T  

HV-fantastens diskussionsforum kan därmed ses som en webbplats för kom-
munikativt deltagande supporters. De bildar en virtuell intressesammanslut-
ning som inte kan anses vara uttalat politisk till sin karaktär. Tocqueville 
((1835) 1969) har förknippat det unga Amerikas allehanda intresseföreningar 
med positiva effekter för deltagarnas förmåga att samarbeta för gemensam-
ma mål och på så vis utveckla en samhällsanda. Putnam (1996) har långt 
senare sett liknande samband mellan norra Italiens rika föreningsliv och gro-
grunden för medborgaranda byggd på ökad tillit till andra människor. Såväl 
Tocqueville som Putnam har poängterat att sammanslutningar inte behöver 
vara uttalat politiska till sitt innehåll för att gynna en medborgarkultur. Det 
spelar ingen roll om de är meningslösa eller inskränkta, eller om det är  
idrottsföreningar, körer eller kooperativ. Betraktad som en diskuterande 
sammanslutning kan HV-fantasten också jämföras med de svenska folkrörel-
sernas diskussionsklubbar och därmed underförstått med dessa verksamhe-
ters förtjänster när det gäller deltagarnas bildning i den offentliga diskussio-
nens konst. En medborgarkultur utvecklas knappast om den inte bygger på 
mellanmänsklig kommunikation.  

                                                           
6 Ett av de första och ännu idag mest spridda magasinen är When Saturday Comes. 
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När HV-fantasten jämförs med sammanslutningar, föreningar eller dis-
kussionsklubbar, är det viktigt att poängtera att det handlar om en jämförel-
se, inte ett jämställande. Därmed är det inte heller sagt att HV-fantastens dis-
kussionsforum behöver gynna deltagarnas förmåga till solidaritet och samar-
bete eller utgör grogrunden för social tillit. Inte heller att deltagarna nödvän-
digtvis bildar sig i diskussionens konst eller egentligen utgör en kommunika-
tivt handlande idrottspublik. Kontentan blir att det därför inte heller kan slås 
fast att deltagarna utvecklar medborgaranda och medborgarkultur. Men, det 
är inte det som är poängen. Poängen är att deltagarna ändå har en potentiell 
möjlighet till allt det här, givet vad som påvisats som likheter med ameri-
kanska sammanslutningar, italienska föreningar, folkrörelsernas diskus-
sionsklubbar och idrottspublikens förändrade roll. Det är bara ett problem, 
kan man egentligen förknippa alla dessa uppräknade verksamheter med 
medborgarbegreppet? För vad innebär det enligt gängse normer att vara 
medborgare? Vad går rollen som medborgare egentligen ut på?  

Tobias Olsson (2002a) har i sin avhandling om datorns roll för medbor-
gerligt deltagande i samhället, försökt sammanfattande beskriva den domine-
rande definitionen av begreppet medborgare. Han kommer då fram till att 
medborgare är man i förhållande till staten, indirekt i förhållande till det po-
litiska systemet, och som sådan passiv mottagare av en mängd rättigheter  
(s. 72). Massmedierna spelar här rollen som förmedlare av information för 
att ge medborgaren ett beslutsunderlag i politiska frågor, underförstått för att 
kunna välja politiska företrädare. Enligt denna definition ryms i medborgar-
rollen inte de aktiviteter som utövas i sammanslutningar, föreningar, diskus-
sioner och kollektiva kommunikativa sammanhang. Allra minst om de dess-
utom är opolitiska.  

Kanske är det denna definition som också utgör den så kallade common 
sense-uppfattningen av medborgarbegreppet. Men även om man omfattar 
denna smala förståelse för begreppet, kan det möjligen gå att tänja så långt 
att människorna i Amerikas sammanslutningar, Italiens föreningar och  
Sveriges folkrörelser i någon mån kunde förknippas med medborgarrollen. 
Men en idrottspublik, även en möjligt kommunikativt deltagande som den 
diskuterande HV-publiken, kan man tänka sig den i termer av medborgare? 
Att posta inlägg i HV-fantastens diskussionsforum, är det en medborgerlig 
aktivitet? Kan ett deltagande i en diskussion om ett ishockeylag utveckla en 
medborgarkultur? Det här är inga frågeställningar som kommer att besvaras 
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empiriskt i den föreliggande undersökningen. Men de är väl värda att beakta 
i en på undersökningen följande diskussion. 

Ett utvidgat medborgarbegrepp 

Det står klart att medborgarbegreppet, som det brukar förstås, är ett mycket 
smalt begrepp. Så har många samhällsteoretiker resonerat, vilka i likhet med 
Tocqueville och Putnam sett medborgerliga aktiviteter på andra ställen i 
samhället än i nyhetskonsumtionen och vid valurnorna. Olsson (2002a) pe-
kar på att denna smala medborgarroll inte motsvarar hela medborgarrollen 
utan bara en sida av den. Det är dess formella dimension. Den andra sidan är 
medborgarrollens informella dimension. Det är inte så att detta begreppslig-
görande av medborgaren lyfter bort den formella dimensionen utan endast 
att bilden görs komplett. Medborgarbegreppet får en utvidgad betydelse när 
det delas in i en formell och en informell dimension. 

En förankring av konceptet om medborgarrollens informella dimension 
återfinns i teoribildningar om det civila samhället.7 Dessa blev belysta bland 
annat genom Demokratiutredningens arbete under 1990-talets senare del. En 
hel forskarvolym i statens offentliga utredningars utgivning (SOU 1999:84) 
ägnades åt problematiken. Internationell litteratur som behandlar området är 
bland andra Fullinwider (1998) och Keane (1998). När diskussionen om det 
civila samhället kommer upp i anknytning till medieforskningen är det inte 
ovanligt att den definition som Cohen & Arato (1995) föreslår citeras. I den-
na modell blir nämligen medierna uppmärksammade som en särskilt viktig 
aspekt. Det civila samhället ska i deras version uppfattas som området mel-
lan stat och marknad, och vars fyra beståndsdelar är de offentliga kommuni-
kationsformerna, sociala rörelser, föreningar och sammanslutningar samt 
intimsfären, dvs. familj och vänner. Det är samhället utanför det statliga och 
ekonomiska området. Fackföreningar och kooperativ räknas därför inte till 
det civila samhälle som Cohen & Arato föreslår. Olsson (2002a) lägger sig i 
sin uppfattning av det civila samhället mycket nära denna modell, men dis-
kvalificerar intimsfären. Med detta vill han betona att det civila samhällets 
informella medborgarroll främst handlar om utåtriktade praktiker i offentliga 
sammanhang (2002a: 84). 

                                                           
7 Begreppet civilt samhälle används tillsvidare, tills det blivit utrett i nästa avsnitt. 
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Civilt samhälle, livsvärld och civilsamhälle 

Nu är emellertid begreppet civilt samhälle ett inte alldeles oproblematiskt 
begrepp. Dahlqvist (1995) hävdar att såväl nyliberaler som neomarxister har 
tvingat begreppet till nya betydelser som det historiskt sett aldrig använts för 
att beteckna. Detta kritiska ställningstagande grundas på en kartläggning av 
begreppets användande alltifrån antiken och Hobbes via den liberala tradi-
tionen till nutid. Dahlqvist konstaterar då att den begreppsliga åtskillnad som 
görs idag mellan sfärerna stat och civilt samhälle liksom marknaden, inte 
existerar i västerländsk idétradition. Uppdelningen har med vissa ideologiska 
värderingar att göra. Staten associeras med herravälde och underkastelse, 
marknaden med utsugning och kommersialism. Det civila samhället associe-
ras med ”människorna själva” vilka antas ha ansvar och inflytande över sina 
levnadsvillkor. Målet är naturligtvis att hålla detta spontanitetens och frivil-
lighetens civila samhälle utanför den förtryckande statens och/eller markna-
dens kontroll. 

Termen ’civilt samhälle’ är historiskt vida använd men inte om någon 
delsfär utan om hela det politiskt, ekonomiskt och moraliskt organiserade 
samhället. I den liberala och senare västerländska politiska teorin går inte 
motsättningen mellan stat och samhälle. Den motsättning som beskrivs är 
den till den absolutistiska kungamaktens stat – inte den av liberalerna önska-
de statsmakten i dess ställe (Dahlqvist, 1995: 176). I kommunismens  
Östeuropa, där begreppet först aktualiserades i modern tid, var oppositionens 
huvudsakliga ordval inte ”det civila samhället mot staten” utan ”det civila 
samhället mot makten.”. Det var inte stat och politik som sådant som an-
greps av bl.a. Vaclav Havel, ”utan det inhumana och avpersonifierade kom-
munistiska maktsystemet” (Ibid: 215). Dahlqvist finner, såväl i Östeuropa 
som hos gårdagens liberala filosofer, inte paroller om ”frihet från staten” 
utan pläderingar för ”trygghet genom statsmakt”. Trygghet genom politisk 
styrelse och ordning, en ny ordning undan den absoluta och totalitära mak-
ten. Också undan Locke’s naturtillstånd där alla är fria, men otrygga  
(Ibid: 199). Politisk styrelse innebär ett civilt samhälle – ett samhälle utan 
politisk styrelse är dess raka motsats, dvs. ocivilt. 

Dahlqvist menar att många användare ser livsvärlden som en motsvarig-
het till sitt eget civila samhälle (1995: 207 f.). Ett exempel är Dahlgren 
(1994), som skriver: ”Demokratisering av det civila samhället leder oss in i 
vardagslivets terräng, till kulturella mönster och identitetsprocesser, till vad 
Habermas kallar för livsvärlden.” (1994: 24). Dahlqvist undrar retoriskt vad 
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det är för fel på Habermas begrepp om de nu motsvarar det man ändå menar. 
Är det då så enkelt att man kan byta ut detta missanvända begrepp som be-
skriver den informella medborgarrollens hemvist, det civila samhället, mot 
Habermas livsvärldsbegrepp? Det kräver nog ett noggrant övervägande och 
en grundlig begreppsdiskussion. Denna framställning är dock inte rätta plat-
sen för en sådan operation. Det får räcka med att peka på att alternativa be-
grepp finns som förmodligen är mer relevanta och användbara än begreppet 
civilt samhälle. Vill man ändå hålla fast vid tanken att samhället har ett om-
råde för informellt medborgarskap, och som kanske är något mer begränsat 
än hela vår livsvärld, kunde begreppet civilsamhälle kanske vara lämpligt. 
Då begreppsliggörs att ett civilt samhälle består av civilsamhälle och stat. 
Det möjliggör för civilsamhället att inte blott och bart utgöras av livsvärlden 
utan också ha vissa inslag av sådant som har karaktären av system.  

Ekonomi och intimsfär 

Det finns fler invändningar att göra mot begreppsbildningen kring den in-
formella medborgarrollen. En invändning mot Cohen & Arato (1995) är att 
de så totalt utesluter inslag från systemvärlden i sitt civila samhälle, t.ex. allt 
som kan förknippas med marknaden och ekonomin. Det innebär att i fackfö-
reningar, konsumentsammanslutningar och kooperativ kan inte det informel-
la medborgarskapet utövas. Att vara med i en frimärksklubb skapar medbor-
garanda men inte samarbetet i ett föräldrakooperativ. Åtminstone om man 
tolkar Cohen & Aratos modell bokstavligt. Nu förvisar de inte dessa verk-
samheter renodlat till marknadssfären, utan till skärningspunkten mellan 
denna och sitt civila samhälle. Här dyker det ekonomiska samhället upp. En 
motsvarande skärningspunkt till staten konstituerar ett politiskt samhälle där 
bland annat partierna återfinns. Det spelar nu ingen egentlig roll. Parti- och 
fackföreningsarbete bidrar ändå inte till medborgarandan enligt Cohen  
& Arato. Anledningen att stänga ute partier, fackföreningar och kooperativ 
sägs vara att dessa med sina inslag av instrumentella logiker, snart skulle 
förpassa de kommunikativa logikerna i det civila samhället till bakgrunden. 
Därför skall denna kommunikativa fristad skyddas från systemvärldens 
ondskefulla kommunikationsformer. Bakom detta ställningstagande döljer 
sig en extremt idealiserad uppfattning av kommunikationens karaktär och 
handlingslogiker i samhället utanför stat och marknad. Frågan är om den 
modell Cohen & Arato förespråkar, till slut är möjlig ens som analysmodell. 
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Man kan också starkt invända mot Olssons (2002) uppfattning av model-
len och revidering av den. Inte nog med att Olsson accepterar uteslutningen 
av alla ekonomiska sammanslutningar, av vilken karaktär de än vara månde. 
Han utesluter dessutom intimsfären som en möjlig arena för den informella 
medborgarrollen. I detta fall handlar det inte om att renodla det civila sam-
hällets kommunikativa logik utan det rör sig om att framhålla att dess kopp-
ling till den informella medborgarrollen uteslutande sker på den offentliga 
nivån. Men såväl föreningar som sociala rörelser når naturligtvis in i intim-
sfären. Varför skulle alla aktiviteter och diskussioner som familjemedlem-
mar bedriver i dessa, ibland flera ur samma familj, automatiskt upphöra när 
man träder in genom bostadens dörr? Beröringspunkterna mellan familje- 
och föreningsliv är många och outgrundliga. Att dra en absolut gräns är ing-
en lätt och kanske inte heller önskvärd uppgift. 

Men också offentlighetens medier tränger in i intimsfären, det är ju där de 
mestadels konsumeras. Inte minst de många populärkulturella uttrycken. 
Bennich-Björkman (1999) diskuterar utförligt för och emot populärkulturens 
makt att via känslans och empatins stråk lägga grunden till en medborgaran-
da hos den breda ’folkliga’ publiken. Det kan ske genom filmer som gör po-
pulära berättelser på politiska händelser. Men också genom tv-serier som 
dramatiserar människors vardagsliv eller samhällets institutioner. Bennich-
Björkman lägger stor vikt på innehållet och mindre på vad publiken gör med 
populärkulturen. Att tv-såporna ibland ensidigt fokuserar det privata på det 
offentligas bekostnad betyder inte att publikens upplevelser inte blir offentli-
ga. Bennich-Björkman bortser från, tycks det, att serierna politiseras i offent-
liga samtal, bland annat på arbetsplatser och till och med i diskussions- och 
nyhetsgrupper på webben och Usenet (Se bl.a. MacDonald, 1998). Populär-
kulturen bidrar till medborgarkulturens reproduktion som har sin kanske vik-
tigaste grogrund i intimsfärens och familjens sköte. Bennich-Björkman ser 
’hemmet’ som en skola i demokrati ”när det fattas beslut om veckopengar 
och städscheman”. Därtill kommer skolan, arbetet, föreningslivet och friti-
dens medieupplevelser: 

”Alla de erfarenheter man gör, hur man blir behandlad och vilka grund-
läggande värderingar som därmed utvecklas över tiden bidrar till att 
forma ett mentalt förhållningssätt till sig själv och till andra som också 
kan översättas i medborgerlig handling.” (1999: 317) 
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Bennich-Björkman får stöd av Rothstein & Kumlin (2001) som omtolkat 
delar av Putnams undersökning av den italienska demokratin, där förening-
arna ges en så avgörande roll för framväxten av socialt kapital. Detta förtro-
ende för andra som i sin tur är avgörande för medborgarandans reproduktion. 
Författarna har genom sekundäranalyser kommit fram till att organisations-
deltagande inte skapar tillit till andra. Det samband mellan föreningsdelta-
gande och tillit som finns, anser de bero på att personer som från början litar 
på folk företrädesvis också går med i och är aktiva i nätverk. Av större bety-
delse sägs socialiseringsprocessen vara som barn och ungdomar går igenom  
i familjen, dvs. vilken bild av det omgivande samhället som föräldrar för-
medlar till sina barn (2001: 53). Slutsatsen blir att deltagandet i frivilliga 
sammanslutningar är bra på andra sätt än för skapande av tillit till andra. 
Kanske är det bra för underhåll och ökning av den tillit människor då har 
med sig in i föreningslivet?  

D E N  O F F E N T L I G A  I N T I M S F Ä R E N  O C H  I N T E R N E T   

Intimsfären bör kanske inte underskattas i diskussionen om vad som gynnar 
eller inte gynnar en medborgarkultur. Det kan alltså mycket väl vara så att 
den utgör en grogrund för tillit till andra, som om den är tillräckligt utveck-
lad leder till engagemang i sammanslutningar med andra människor. Detta 
behöver inte öka tilliten men det gynnar troligtvis ett kollektivt känt ansvar 
för de intressen som är upphov till olika sammanslutningar. Det kan i sin tur 
yttra sig i olika diskursiva praktiker, däribland ett aktivt diskuterande och 
argumenterande. Rothstein & Kumlin (2001) uppmärksammar att inte alla 
sammanslutningar gynnar medborgarandan. Vissa är starkt avskiljande och 
visar låg tillit mot vissa grupper av människor, mot andra föreningar eller 
mot samhället i övrigt. Det torde dock vara en artskillnad mellan en hängi-
ven supportersammanslutning och en rasistisk sammanslutning. Den senare 
sammanslutningen är avskiljande på en absolut nivå, raserna kan inte mötas 
på ett mänskligt plan. En medborgarkultur som byggs på dessa förutsättning-
ar blir starkt begränsad och exklusiv. Supportersammanslutningen är avskil-
jande på en i princip symbolisk nivå, supporters till olika klubbar kan mötas 
på ett mänskligt plan. En medborgarkultur som byggs på dessa förutsättning-
ar är demokratisk och inklusiv. Det skulle med andra ord vara möjligt att 
tänka sig att deltagarna i HV-fantastens diskussion är personer som kan ha 
en viss tillit till andra och därför deltar i en sammanslutning av detta slag. 
Även om de flesta i diskussionen kanske gärna avskiljer sig från andra sup-
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porters kan de troligtvis möta dem på ett mänskligt plan. Detta, tillsammans 
med att de får del av de förtjänster som berörts tidigare, kan utgöra en grund 
för utvecklandet av en medborgarkultur. 

Det finns också en annan intressant sida av HV-publikens diskussioner på 
nätet, som ytterligare problematiserar Olssons (2002a) uppfattning att intim-
sfären inte har att göra med offentlig kommunikation. Deltagarna i diskus-
sionen på HV-fantasten befinner sig antagligen många gånger just i hemmet, 
i intimsfären, när de möter andra deltagare i sin virtuella intressesam-
manslutning för en öppen och fri debatt om HV71. Den offentliga kommu-
nikationen kan med dagens informations- och kommunikationsteknik ske  
i och från intimsfärens allra innersta gemak. Det brukar talas om den offent-
liga intimsfären i negativa termer, när skvallerpressen viker ut människors 
privatliv i offentligheten. Att kunna delta i offentligheten från privatheten får 
väl då anses som den offentliga intimsfärens positiva aspekt. Med detta har 
fokus, på sammanslutningar, intressegemenskaper och diskussioner, förts 
över till perspektivet på dessa som offentliga arenor. 
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5. OFFENTLIGHET 
Teoretisk bakgrund 

Kapitlet syftar till att lägga en teoretisk grund för analysen av diskussionen i 
HV-fantastens diskussionsforum. Undersökningsobjektet, en diskussion med 
ambitionen att fritt äga rum i ett offentligt medium, motiverar att analysen 
primärt utgår från ett offentlighetsperspektiv. Därför tar kapitlet sin början i 
en diskussion om Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentligheten 
och hur denna bör kompletteras med Oskar Negts och Alexander Kluges 
utvidgade offentlighetsbegrepp för att vara möjlig att använda i analysen av 
HV-fantastens diskussionsforum. Därefter diskuteras hur begreppet offent-
lighet har uppfattats och kan uppfattas rent principiellt. Efter detta görs en 
kritisk granskning av begreppen politisk respektive kulturell offentlighet och 
vad dessa kategorier får för konsekvenser när de sätts samman med  
Habermas senare formulerade begrepp stark respektive svag offentlighet. 
Som resultat av denna diskussion tecknas ett förslag till strukturell förank-
ring av diskussionsforumet i en tänkt samhällsmodell med fokus på det id-
rottsliga systemet.  

B O R G E R L I G  O F F E N T L I G H E T  –  O C H  E R F A R E N H E T  

De flesta undersökningar, teoretiska eller empiriska, som utgår från en upp-
fattning om sitt undersökningsobjekt som en offentlig arena för publicering 
av opinioner, tar inte sällan sina första steg i Jürgen Habermas teorier om 
den borgerliga offentligheten. Vad som menas med offentlighet formulerar 
Habermas (1979) så här: 

”Med offentlighet menar vi först av allt ett område i vårt sociala liv i 
vilket något som närmar sig allmän opinion kan formeras. Tillträde 
garanteras alla medborgare. En del av offentligheten blir till i varje 
samtal som formerar privata individer i offentliga sammanslutningar.” 

Den historiska borgerliga offentligheten var just sammanslutningar av pri-
vatpersoner som träffades för att diskutera, något som senare togs över av 
medierna. Det är genom mediernas försorg det offentliga samtalet pågår: 

”När publiken är stor så kräver det offentliga samtalet vissa verktyg 
för att nå ut och få inflytande; idag är tidningar och tidskrifter, radio 
och tv den offentliga sfärens medier.” 
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Internet fanns ännu inte när Habermas i dessa rader från 1970-talet beskriver 
den offentliga sfären och arenorna för det medierade offentliga samtalet. Den 
offentliga sfären i Habermas tappning kan uppfattas, och har uppfattats, som 
en politiskt inriktad sfär. Begrepp som ’allmän opinion’ och ’medborgare’ 
leder tanken till politiska aktiviteter. Och det är en korrekt uppfattning, den 
offentliga sfären sägs mediera mellan staten och samhället. Det är här med-
borgarna kan föra fram sina krav, främst via medierna, som i sin tur ska in-
formera om och ge publicitet åt statens göranden och låtanden. Den offentli-
ga sfären ska stå oberoende från staten. Det som hör till människornas pri-
vatliv ska på motsvarande vis hållas åtskilt från det offentliga. Denna ideala 
offentlighet i Habermas tappning är i strikt mening en politisk offentlighet. 

Det kan därför tyckas omöjligt att använda Habermas teori om den bor-
gerliga offentligheten på en sammanslutning av diskuterande ishockeysup-
porters. Visserligen diskuterar de ett viktigt samhällsfenomen, men speciellt 
många samhällskrav ställda till staten framförs antagligen inte i  
HV-fantastens diskussionsforum. Inte särskilt många, inklusive de diskute-
rande supportrarna själva, skulle kalla diskussionen en politisk diskussion. 
Åtminstone som begreppet politik uppfattas allmänt och av tradition. Vad 
mera, är att den sammanslutning som HV-fantastens diskussionsforum kon-
stituerar är en på gemensamma erfarenheter baserad intressesammanslut-
ning. I den Habermasianska politiskt uppfattade offentligheten ska idealt sett 
privatpersoner mötas på jämlik basis och diskutera vad som är av allmänt 
intresse. Förutom sin status ska privatpersonerna hålla sina erfarenheter 
utanför offentligheten för att det inte ska bli en diskussion om olika särin-
tressen. Teorin om den borgerliga offentligheten måste därför kompletteras 
med ett offentlighetsperspektiv som är öppet för andra organisationsformer 
och värderingar än de traditionellt borgerliga. 

Litterär och plebejisk offentlighet  

Habermas är dock inte omedveten om alternativa principer för offentlighet. 
Han beskriver en litterär offentlighet under upplysningstiden i vilken privat-
personerna, innan man offentligt kunde diskutera politik och föra fram krav 
till staten, bedrev diskussioner på grundval av kulturprodukter och ”erfaren-
heterna av (sin) nya privathet.” (1984: 44 f.) Han lämnar dock den litterära 
offentligheten och betraktar den som en förform till den politiskt fungerande 
offentligheten. Habermas berör också kortfattat en plebejisk offentlighet. 
Också denna får stå tillbaks för studiet av den borgerliga offentligheten, 
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dessutom av liberal typ. Det hade troligtvis att göra med tillgången till utför-
liga historiska källor. Men det ligger också något i det Habermas säger  
i förordet till Borgerlig offentlighet, att han studerar ”de drag hos ett histo-
riskt fenomen som kommit att bli dominerande och försummar den variant 
som så att säga blivit undertryckt i den historiska processen, nämligen den 
plebejiska offentligheten.” (1984: 8). Hade Habermas studerat den plebejiska 
offentligheten i Sverige, dvs. det senare 1800-talets folkrörelser, hade han 
troligtvis gjort två upptäckter. Dels att denna offentlighet i många avseenden 
bättre motsvarade hans idealtyp än vad den ”riktiga” borgerliga offentlighe-
ten gjorde vid samma tid och dels att den plebejiska offentligheten följaktli-
gen anammade flera av den borgerliga offentlighetens centrala principer1  
(se bl.a. Ambjörnsson 1998; Josephson 1996; Mral 1996a, 1996b; Johansson 
1980; Sallnäs 1965). Habermas får därmed stöd för sin tes att viktiga drag 
hos typen liberal borgerlig offentlighet kommit att bli dominerande. 

Även om den plebejiska offentligheten, i skiftande grad nationer emellan, 
anammade principer från den borgerliga offentligheten, så utmärks den av 
flera särdrag som skiljer den från den borgerliga. Ett av dessa särdrag delar 
den med den litterära (borgerliga) offentligheten, att den inte stänger ute, 
utan omfattar sådant som hör hemma i privatsfären: idéer, medvetandefor-
mer och den mänskliga erfarenheten. Negt & Kluge (1993) använder inte 
begreppet plebejisk offentlighet men det är klart att denna har uppenbara 
beröringspunkter med det de kallar produktionsoffentligheter. Det är troligen 
rent av så att de självorganiserande motoffentligheter till produktionsoffent-
ligheterna, t.ex. kulturindustrin, som Negt & Kluge beskriver, är just plebe-
jiska offentligheter. En sådan plebejisk organisationsform är fackföreningen. 
Fackföreningar kan beskrivas som självorganiserade sammanslutningar ”där 
medlemmar ur arbetarklassen ur ett gemensamt intresse organiserat sina 
erfarenheter” Bolin (1998: 40). HV-fantasten och dess diskussionsforum 
skulle då möjligen kunna beskrivas som en självorganiserad sammanslutning 

                                                           
1 Det är på sin plats att påpeka att den svenska borgerliga offentligheten under denna tid var 
av en mer moderat liberal typ än en radikalt liberal. Den senare liberala riktningen omfattade 
betydligt fler av idealtypens element än vad den moderata liberalismen gjorde. Bland annat 
verkade radikalerna för lika rösträtt, dvs. att status inte skulle få avgöra om privatpersonerna 
fick göra sin röst hörd i offentligheten. Den moderata liberala riktningen ville behålla rösträtt 
grundad på viss inkomst. De radikala idéerna var starka åtminstone fram till Parisrevolutio-
nen, sommaren 1848. Konsekvenserna av blodbadet i Paris fick även de radikala liberalerna 
att röra sig i en mer moderat riktning (Se bl.a. Christensen, 1990). Idén om lika rösträtt 
genomfördes, som framgår av föregående kapitel, först inom folkrörelserna. Lika rösträtt till 
riksdag och kommuner blev i Sverige verklighet under 1900-talets början. 
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där medlemmar ur idrottspubliken, ur ett gemensamt ishockeyintresse orga-
niserar sina erfarenheter genom att diskutera dem. 

Den idealiserade borgerliga offentligheten 

Om nu erfarenheten, ett element verksamt i den litterära och den plebejiska 
offentligheten, tillförs Habermas offentlighetsprinciper och leder till ett ut-
vidgat erfarenhetsbegrepp, blir då de principer för offentlighet som  
Habermas stipulerar rent av överflödiga i sammanhanget? Nej, det som hän-
der är att offentlighetsbegreppet inte bara reserveras för uttalat politiska ak-
tiviteter. Dessutom blir det möjligt att tänka sig en politisk offentlighet som 
inte är så renodlad som Habermas idealtyp förespråkar. Sammantaget blir 
resultatet en offentlighet som både organiserar sina erfarenheter och bedriver 
opinionsbildning. Vad som blir följden är att idealtypen ersätts av en realtyp. 
Frågan är om den politiska offentligheten någonsin varit så idealiskt funge-
rande som den historiska borgerliga offentligheten framställs av Habermas. 
Om det nu är Habermas som framställer den på detta vis. 

När man tar del av Habermas undersökning av den borgerliga offentlig-
heten är det viktigt att känna till hans undersökningsmetod. Habermas har 
gjort en kunskapssyntes, dvs. han bygger sina iakttagelser på upplysningsti-
dens egen uppfattning om rådande offentligheter (Dahlqvist, 1984). Det är 
alltså borgerlighetens självuppfattning om den borgerliga offentligheten som 
Habermas ger läsaren. Inte så underligt då om dess former övervärderas och 
kanske rena önskebilder av offentligheten förmedlas av Habermas källor i 
vissa fall. Hans eget bidrag till berättelsen om den historiska borgerliga of-
fentligheten är konstruktionen av en idealmodell byggd på de principer han 
fann i dåtidens uppfattningar om fenomenet. Om dessa principer sedan 
springer ur en historiskt faktisk bild, en övertolkning av dragen eller önske-
drömmar om en perfekt offentlighet kanske i slutänden spelar mindre roll.  

Även om principen om den från erfarenhet rena offentligheten är en prin-
cip som inte är gångbar, så innebär inte det att alla principerna som utvunnits 
ur den historiska borgerliga offentligheten är hopplöst idealistiska och verk-
lighetsfrånvända. Som tidigare nämnts har flera principer kommit att bli 
dominerande och därmed reellt verksamma. Inte minst har det visat sig att 
den plebejiska offentligheten övertagit och praktiserat dessa principer. Det 
innebär att en offentlighet som släpper in den mänskliga erfarenheten samti-
digt kan stödja andra idealtypiska principer som definierar den borgerliga 
offentligheten. Det innebär att Negts & Kluges offentlighetsbegrepp inte 



OFFENTLIGHET – teoretisk bakgrund  

 71

ersätter utan kompletterar Habermas begrepp och att de två begreppen är 
ömsesidigt beroende av varandra. Att anamma Negt & Kluge diskvalificerar 
på inget sätt Habermas från diskussionen. Det utvidgade offentlighetsbe-
greppet som blivit resultatet av att föra in Negts & Kluges uppfattning i dis-
kussionen, kommer därför att tillsammans med Habermas teorier användas 
för analys av HV-fantastens diskussionsforum.  

B E G R E P P E T  O F F E N T L I G H E T  

När det gäller begreppet offentlighet, på Habermas modersmål Öffentlichke-
it, har en långvarig diskussion förts huruvida man kan tala om en eller flera 
offentligheter (Se bl.a. Calhoun, 1992). Habermas förklarade ju att med  
offentlighet menas ”först av allt ett område i våra sociala liv”. Området får 
sin mening när privatpersonerna tar det i besittning och upprättar arenor och 
medier och överhuvudtaget möjligheter att kommunicera kring gemensamma 
angelägenheter. Ett område, inte flera områden. En offentlighet som ”blir 
till” genom upprättandet av publika arenor. Hur går detta ihop med de just 
diskuterade politiska, litterära och plebejiska offentlighet-erna? 

Är dessa offentligheter egna områden i våra sociala liv eller är de olika 
arenor i det område som Habermas menar är reserverat för offentlighet?  
I princip kan man tänka sig att området i våra sociala liv är potentiellt närva-
rande i universell mening. Det finns som en möjlighet i alla samhällssystem 
men kan inte ”bli till” villkorslöst. Det är institutionaliserat i demokratiska 
system, fritt för medborgarna att ta i besittning genom samlingar, diskussio-
ner, medier, osv. Det är strikt kontrollerat i diktatoriska system, och kan 
utanför denna kontroll tas i besittning endast i största hemlighet. Det är alltså 
detta potentiella sociala område som avses med begreppet Öffentlichkeit. 
Men för att denna Öffentlichkeit ska ”bli till” och inte bara vara en potentiell 
möjlighet måste människor på olika sätt tar den i besittning för kommunika-
tion med varandra. Inte bara om allmänna opinioner utan också om sina erfa-
renheter, med tanke på vad som tidigare diskuterades i kapitlet. Med ett an-
nat ord skulle Öffentlichkeit kunna benämnas den offentliga sfären. I denna 
sfär kan det upprättas offentliga arenor och medier. 

Anglosaxiskan översätter Öffentlichkeit med public sphere. Det verkar ju 
passande om området för tillblivandet av Öffentlichkeit ska benämnas den 
offentliga sfären. Vad som emellertid blir ett problem är att den anglosaxiska 
skolan också använder public sphere i plural och talar om public spheres, 
dvs. flera offentliga sfärer. Det måste innebära att man inte heller kan se t.ex. 
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den plebejiska offentligheten som ingående i en universell offentlig sfär utan 
som en egen sfär vid sidan av denna. Men det stannar inte vid detta. Också 
de medier och arenor som ingår i de olika sfärerna betecknas vanligtvis som 
public spheres. Den anglosaxiska pluralformen för offentlighet har bidragit 
till att offentliga arenor generellt kommit att benämnas offentligheter. Det är 
en användbar och riktig term. Samtidigt lämnar den vissa oklarheter obesva-
rade. Man kan välja att problematisera hur man drar upp områden, sfärer och 
offentligheter och huruvida de är skilda uttryck inom en sfär eller väsens-
skilda och oförenliga sfärer. Man kan också bestämma sig för ett synsätt. 
När det gäller den kontext av konstitutionellt förankrad och skyddad offent-
lig sfär som omger HV-fantastens diskussionsforum så pekar egentligen 
ingenting på att den universella uppfattningen av den offentliga sfären skulle 
vara omöjlig att applicera. Frågan är om den inte egentligen är en realitet 
tack vare sin långtgående liberalism. Den ger utrymme för de mest väsens-
skilda arenorna och mänskliga sammanslutningarna. Och det är det senare 
som är det viktiga. Sfären/sfärerna eller området/områdena i våra sociala liv 
har ju inget egenvärde i sig. Offentlighet uppstår ju inte förrän människor 
skapar arenor, sammanslutningar och medier för gemensam kommunikation. 
Det viktiga är att detta sker och kan ske i plural. Den svenska konstitutionel-
la offentliga sfären ger utrymme för politiska, litterära, plebejiska, idrottsan-
knutna och mängder av andra offentligheter vid sidan av mer övergripande 
medieoffentligheter. Att var och en av dessa speciella offentligheter inte kan 
eller vill skapa generellt tillträde åt alla och envar, är ju en annan fråga. 

OFFENTLIGHET: plats eller tillstånd? 

Habermas talar i termer av en enda publik i offentligheten. Men det är i prin-
cip. Han säger att privatpersonerna sammansluter sig i en offentlig kropp 
(public body). I den historiska borgerliga offentligheten var denna kropp 
summan av de deltagande borgarna och intellektuella. Idag måste den offent-
liga kroppen vara summan av alla sammanslutningar av individer, med olika 
kulturella, etniska, sociala och genussammansättningar, som förkroppsligar 
och materialiserar en Öffentlichkeit. Det rör sig således om en offentlig sfär i 
vilken ett otal disparata sammanslutningar av individer formerar i princip en 
publik. När privatpersoner träder in i den offentliga sfären antar man nämli-
gen rollen som publikmedlemmar. Som publikmedlem kan man sedan anslu-
ta sig till någon av alla skiftande publiker som finns i de olika offentliga 
arenorna. Kan man inte det finns möjligheten att skapa en egen arena, inte 
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minst på internet. I den politiska avdelningen av det offentliga rummet har 
publiken benämningen medborgare, i sin traditionellt smala betydelse.  

Det kan vara vilseledande att uppfatta Öffentlichkeit alltför bokstavligt 
som en sfär och arenorna i sfären som olika ”rum”. Snarare bör Öffentlichke-
it uppfattas som en föreställd verklighet som får mening och materialiseras 
genom tillkomsten av sammanslutningar, diskussioner och medier. Det spe-
lar strängt taget ingen roll om sfären och rummen måste tillkämpas eller om 
det hela är konstitutionellt säkerställt, det får ingen mening förrän det tas  
i besittning av publiken. Sandvoss (2003: 57) menar att oklarheterna som 
kringgärdar hur Öffentlichkeit ska uppfattas kan överbryggas genom att er-
sätta föreställningen om en plats med föreställningen om ett tillstånd: Öffent-
lichkeit materialiseras inte främst genom sammanslutningar av publik utan 
genom att information ges publicitet. På så sätt kommer offentliggörandet  
i fokus, i fallet med diskussionsforumet den offentliga debatten. Det är såle-
des varken rummet eller sammanslutningarna som är det centrala fenomenet 
i Öffentlichkeit utan vad sammanslutningarna av människor gör i rummet, 
nämligen presenterar sina åsikter och uppfattningar så att andra får möjlighet 
att ta ställning till dessa och presentera sina ståndpunkter på motsvarande 
sätt. Därmed uppstår inte heller någon motsättning mellan interpersonella 
och medierade offentligheter. Publicitet via massmedier eller diskussionsfora 
är ju i princip samma sak. 

Politisk och kulturell offentlighet 

När vissa begrepp i Habermas tidiga begreppsapparat sammanförs med hans 
senare begrepp uppstår en del problem. Som tidigare nämnts gör den tidige 
Habermas skillnad på två huvudkategorier av den borgerliga offentligheten; 
den litterära och den implicit politiska offentligheten. Det var i den  
för-politiska litterära offentligheten som borgarna utvecklade en kritiskt 
rationell diskurs och lärde sig argumentera genom deltagandet i en själv-
reflekterande kulturdebatt. Dessa färdigheter förde man med sig till den  
politiska arenan där man granskade makten och bildade allmän opinion  
(Habermas, 1984: 72 ff.). Man tränade upp sin förmåga att debattera i dis-
kussioner om konst och litteratur. Och man praktiserade dessa färdigheter för 
att föra fram sina intressen i den politiska debatten. 

Uppdelningen, politik kontra kultur, ligger också till grund för Habermas 
modell av det historiska borgerliga samhället (1984: 46). En sådan modell 
påminner om hur lätt det är att tänka sig offentligheten i rumsliga dimensio-
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ner. Enligt Habermas kategorisering, och givet vad Mortensen (1977: 305) 
skriver om den ideella föreningen som den kulturella offentlighetens organi-
sationsform och idrottsplatsen som en av arenorna för utövandet av kulturel-
la aktiviteter, så bör objektet för HV-fantastens diskussion höra hemma i den 
kulturella offentligheten. 2 HV71 är en ideell idrottsförening som utövar sin 
kulturella aktivitet i en ishall. Detta förhållande ändras inte nämnvärt av det 
faktum att klubben idag, lika mycket som en ideell förening, är ett företag  
i underhållningsbranschen (Fahlén, 2006). Klubben är således inte längre 
endast ett kulturfenomen utan snarare ett populärkulturellt fenomen.  
Av detta borde rimligtvis följa att diskussionen på webbplatsen HV-fantasten 
är en kulturdebatt, åtminstone en debatt om ett kulturellt fenomen. 

Opinionsbildning och självreflektion 

Enligt Habermas, fortfarande den tidige, handlar resonemangen i den politis-
ka offentligheten om formerandet av allmän opinion, dvs. opinionsbildning. 
Den litterära (kulturella) offentlighetens debatter baserades däremot på själv-
reflektion. Av detta skulle då följa att den kulturellt grundade debatten  
i HV-fantastens diskussionsforum handlar om supportrarnas självreflektion. 
Med denna strängt kategoriserade ’arbetsfördelning’ förväntas inte någon 
opinionsbildning i supportrarnas diskussion. En aldrig så kortvarig kontakt 
med diskussionen ifråga, gör ett sådant faktum en aning problematiskt att 
fullt ut acceptera. Habermas kategorier och vad de står för, framstår som 
något orimliga, även som analytiska begrepp. Det anser han uppenbarligen 
också själv i sina senare arbeten (bl.a. 1992; 1996). Han talar då inte om 
politiska och kulturella, utan om starka och svaga offentligheter. 

Med starka offentligheter menas det politiska systemets institutioner 
inom vilka både opinionsformering och beslutsfattande äger rum. Svaga 
offentligheter syftar på icke-beslutsfattande diskussioner och resonemang 
som förs utanför det politiska systemet. Detta borde innebära att  
HV-fantasten, med sin diskussion som förs utanför det politiska systemet, 
skulle kunna karaktäriseras som en svag offentlighet. Det är bara det att det 
är i de svaga offentligheternas diskussioner som allmänna opinionen forme-
ras och, enligt Habermas (1996: 307), förs fram till de starka offentligheter-
na: 

                                                           
2 Mortensen har övergett det historiska begreppet litterär offentlighet till förmån för det mer 
passande kulturell offentlighet. Denna offentlighet upptar inte bara litteratur utan också andra 
kulturella och populärkulturella uttrycksformer och är alltså inte reserverad för finkultur. 
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”This ”weak” public is the vehicle of public opinion.”. 

Här uppstår ett dilemma. HV-fantasten och dess diskussion är möjlig att 
placera i den kulturella sfären. Möjligheten finns därmed att beteckna den 
som en kulturell offentlighet. Men den går också att karaktärisera som en 
svag offentlighet. I det första fallet är diskussionen då att betrakta som en i 
huvudsak självreflekterande verksamhet. I det andra fallet, däremot, skulle 
diskussionen primärt gå ut på opinionsbildning. Att påstå att diskussionsfo-
rumet är en svag kulturell offentlighet låter sig alltså inte göras utan pro-
blem. Problemet uppstår om man förutsätter att det handlar om antingen 
självreflektion eller opinionsbildning, istället för både-och. Var det rent av 
inte så att den historiska litterära offentlighetens självreflekterande kulturkri-
tik också var en form av opinionsbildning? Åtminstone i den elementära 
betydelsen att publikens uppfattningar om kulturprodukterna stöttes och 
blöttes mot varandra. Och vidare, förhåller det sig inte så att självreflekte-
rande verksamhet, vars syfte är att bilda de reflekterande subjekten enligt 
vissa framhållna normer, i princip alltid är lika med opinionsbildning? Ge-
nom det självreflekterande resonemanget bildar man ju allmän opinion om 
sin egen kultur och verksamhet. Man kommer helt enkelt fram till vilka 
normer och värderingar som för tillfället ska definiera kulturen i fråga. 

Starka och svaga offentligheter 

Nu är det väl inte denna självreflekterande form av opinionsbildning som 
Habermas avser när han säger att den ”svaga offentligheten är den allmänna 
opinionens förmedlare”. Främst intresserar sig Habermas (1996: 307 ff.) för 
politiska påtryckningsgrupper (svaga offentligheter) som försöker påverka 
valda församlingar (starka offentligheter) att tillgodose deras andel av det 
allmänna intresset gentemot den politiska makten. Principiellt handlar det 
om privata individer som med resonemanget som medel granskar och försö-
ker påverka institutioner inom det politiska systemet.  

Talar man om ett politiskt system så kan man också tala om andra system 
inom det övergripande samhällssystemet, t.ex. utbildningssystemet och det 
rättsliga systemet. Idrotten skulle kunna kategoriseras som ytterligare ett 
system, med ishockeysporten som en särskild del av detta system. Här finns 
valda församlingar på olika nivåer som måste betecknas som starka offent-
ligheter. Hit kan i princip resonerande sammanslutningar utanför systemet, 
dvs. svaga offentligheter, föra fram allmänna opinioner som de valda för-
samlingarna kan omsätta till handling gentemot makthavarna över systemet. 
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Offentligheterna som utgör ishockeysportens system är starka i förhållande 
till utanförliggande och underordnade offentligheter. I förhållande till det 
politiska systemet är dock idrottssystemet en svag offentlighet. I denna rela-
tion har man inte samma beslutsfattande auktoritet utan fungerar främst som 
opinionsbildare. Offentligheter som är starka i relation till vissa offentlighe-
ter kan i sin tur vara svaga i förhållande till andra.  

Svenska ishockeyklubbar, hur kommersialiserade de än är, styrs av de-
mokratiskt valda styrelser. Klubbarna ingår i geografiska distrikt med röst-
rätt i Svenska Ishockeyförbundet. Tillsammans utgör de den svenska ishock-
eysportens system. Svenska Hockeyligan, elitserieklubbarnas intresseorgani-
sation, samt SICO, spelarnas intresseorganisation, måste i strikt formell me-
ning sägas stå utanför detta system.3 De skulle då vara svaga offentligheter. 
Detsamma måste gälla fansens intresseorganisationer, dvs. supporterklub-
barna. Publiken i övrigt har, såvitt är bekant, inga sådana organisationer. 
Fansen och publiken har dock numera resonerande sammanslutningar och 
arenor för information och kommunikation på Internet. En sådan sam-
manslutning är webbplatsen HV-fantasten och dess diskussionsforum. I för-
hållande till ishockeysystemets starka offentligheter är ett sådant diskus-
sionsforum en svag offentlighet. 

Inåtvänd och utåtriktad opinionsbildning 

HV-fantasten är en svag offentlighet i förhållande till ishockeyklubben 
HV71 och Svenska Ishockeyförbundet, som i sin tur är svaga i förhållande 
till det politiska systemet. Ishockeysystemets aktörer kan ibland tyckas agera  
med stor frihet, men ytterst kan de ännu så länge inte sätta sig över riksdag 
och regering. De starka systemoffentligheterna på idrottens område och 
klubbarnas, spelarnas och publikens svaga offentligheter är enligt gängse 
teori också kulturella offentligheter. Kulturella offentligheter är uttryckligen 
opinionsbildande när de uppträder som svaga offentligheter. Kulturella  
offentligheter kan också, som diskuterats, teoretiskt sägas ägna sig åt opini-
onsbildning i sin självreflektion. Det går därför knappast att skilja politisk 
och kulturell offentlighet åt genom distinktionen opinionsbildning kontra 
självreflektion. Därför kan man inte heller hävda att diskussionen  
i HV-fantastens diskussionsforum måste karakteriseras som antingen självre-

                                                           
3 Svenska Hockeyligan tenderar mer och mer att bli en stark offentlighet genom sin makt över 
elitserien. Samtidigt är Hockeyligan en kommersiell aktör på marknaden genom sin mycket 
starka ekonomiska ställning. 
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flekterande eller opinionsbildande. Lösningen blir att tala om två former av 
opinionsbildning i HV-fantastens diskussionsforum: en inåtvänd självreflek-
terande opinionsbildning och en utåtriktad opinionsbildning. 

Den inåtvända opinionsbildningens syfte är att diskutera igenom frågor 
som har med den egna verksamheten att göra och utifrån denna diskussion,  
i bästa fall, komma till självinsikt om hur man bör vara och uppföra sig för 
att uppfylla de ideal som gäller inom sammanslutningen eller andra normer 
som värderas positivt. Man granskar självreflekterande sin egen verksamhet 
och ställer ibland vissa krav. De förhållanden man diskuterar igenom ges 
därmed publicitet. Målet för anspråken ligger inom sammanslutningen.  

Den utåtriktade opinionsbildningens yttersta syfte är att diskutera igenom 
frågor relaterade till någon slags överordnad institution och utifrån denna 
diskussion, i bästa fall, kunna enas om vissa anspråk att föra fram. Man 
granskar i opinionsbildande syfte de överordnade institutionernas verksam-
het och ställer ibland vissa krav. De förhållanden man diskuterar igenom ges 
därmed publicitet. Målet för anspråken ligger utanför sammanslutningen. 

På så vis undgår begreppsparen politisk och kulturell offentlighet respek-
tive stark och svag offentlighet, att komma på kollisionskurs med varandra.  

Sammanfattningsvis, användandet av offentlighetsperspektivet i analysen 
av diskussionen på HV-fantasten bygger på en uppfattning om offentlighet 
som inte strikt reserverad för mediering av den allmänna opinionen endast  
i förhållande till staten. Den offentliga sfären är också platsen för sam-
manslutningar och medier som ur olika intressen organiserar vardagsmänni-
skors erfarenheter. Inom sfären kan därför en uppdelning göras i politiska 
och kulturella offentligheter.4 De kulturella arenorna diskuterar inte explicit 
politiska frågeställningar men det utesluter inte opinionsbildning. Skiljelin-
jen går istället mellan starka och svaga arenor på såväl politikens som kultu-
rens områden. Dessa medierar mellan människornas livsvärldar och syste-
men. Svaga arenor står utanför systemen och för fram opinioner till de starka 
arenorna som också opinionsbildar men har samtidigt beslutanderätt och är 
en del av systemet. Ett sådant system utgörs av svenska ishockeyklubbar och 
Svenska Ishockeyförbundet. HV-fantasten är en svag offentlig arena i förhål-
lande till dessa. 

                                                           
4 Jag fördjupar mig inte i en diskussion om eventuellt fler offentligheter, t.ex. juridiska. 
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6. ANALYSASPEKTER OCH BEGREPP 

I kapitlet presenteras och diskuteras de teorier och begrepp som kommer att 
ligga till grund för analysen av HV-fantastens diskussion utifrån ett offent-
lighetsperspektiv. Först redovisas och problematiseras Habermas (1984) ide-
altypiska grundförutsättningar för att en diskuterande sammanslutning ska 
kunna karaktäriseras som en offentlighet. Dessa grundförutsättningar ger de 
yttre ramarna för den diskuterande sammanslutningen. Nästa steg i analysen 
sätter fokus på diskussionens grundläggande förutsättningar och villkor för 
att bli meningsfull för deltagarna. Dessa villkor återfinns i Habermas (1995) 
universalpragmatik i form av giltighetsanspråken för ömsesidig förståelse. 
Denna förståelse är en förutsättning för att deltagarna genom ett kommuni-
kativt handlande ska kunna uppnå samförstånd i sak och om möjligt agera 
gemensamt. Analysen syftar till att undersöka vilken potential som finns till 
kommunikativt handlande i diskussionen. Därefter riktas intresset mot dis-
kussionens övergripande karaktär och därmed vilken typ av konversation det 
rör sig om. Utgångspunkten tas från Michael Schudson (1997) som tillhan-
dahåller begrepp som särskiljer social relationsskapande konversation från 
problemlösande politisk diskussion. Med hjälp av Anthony G. Wilhelm 
(1999), redovisas slutligen några ytterligare begrepp som pekar på karak-
tärsdrag som indikerar om en offentlig diskussion också kan kallas delibera-
tiv. Habermas grundförutsättningar och giltighetsanspråk samt Schudsons 
och Wilhelms begrepp kommer att användas för att skapa fyra analysmodel-
ler som beskriver HV-fantastens diskussionsforum ur ett offentlighetsper-
spektiv.  

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR  

Den första teoretiska aspekten som ska synas är de grundförutsättningar som 
definierar en idealtypisk offentlighet. Dessa härstammar från en historisk 
offentlighet som byggde på interpersonell kommunikation. Därför har dessa 
grundförutsättningar inte ansetts riktigt relevanta att tillämpa på den moder-
na offentligheten som bygger på en medierad kommunikation (bl.a. Calhoun, 
1992; Stevenson, 1995). Diskussioner på internet har emellertid karaktären 
av medierad interpersonell kommunikation. Det gör att grundförutsättning-
arna får förnyad relevans att använda, åtminstone som analysbegrepp. Det 
skapar en mer innehållsrik analys än om det enda kriteriet som togs till ut-
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gångspunkt vore att diskussionen utspelar sig i ett offentligt och inte ett icke-
offentligt sammanhang.  

Den borgerliga offentligheten 

Genom studiet av den historiska borgerliga offentligheten i de engelska kaf-
fehusen, tyska bordssällskapen och franska salongerna fann Habermas att 
dessa arenor uppvisade tre grundförutsättningar som principiellt tycktes gälla 
för offentliga sammanslutningar av resonerande privatpersoner:  

  alla skulle kunna vara delaktiga. 
  ingen statusskillnad förelåg mellan deltagarna.  
  man problematiserade områden som dittills inte satts ifråga.  

Således, alla människor kunde delta fritt, deras status var underordnad för-
mågan att argumentera och man ifrågasatte traditionella tolkningsmonopol 
av dittills icke-problematiserade frågor och områden. Habermas benämner 
dessa förutsättningar som salongernas, kaffehusens och bordssällskapens 
”gemensamma institutionella kriterier” (1984: 53 ff.).  

Dessa kriterier kommer i det följande att uppfattats som den idealtypiska 
borgerliga offentlighetens grundförutsättningar. De har stött på kritik från, 
bland annat, feministiskt håll. Den kritiken poängterar att inte alla människor 
hade fritt tillträde. Till de tyska bordssällskapen och de engelska kaffehusen 
hade kvinnorna överhuvudtaget inget tillträde.1 Så snart den franska sa-
longsoffentligheten politiserades, uteslöts kvinnorna också där från offentli-
ga sammanhang. Följaktligen problematiserades inte kvinnliga frågor, de 
hänvisades tvärtom till den privata sfären och nådde offentligheten först när 
kvinnor bildade egna offentliga sammanslutningar (Eley, 1992; Ryan, 1990). 
Också anspråken på att inga statusskillnader förekom i den borgerliga offent-
ligheten har utsatts för kritik. Fraser (1992) menar att social skillnad aldrig 
kan sättas inom parentes. Deltagandet innebär förmågan att tala med sin egen 
röst, att skapa och uttrycka sin kulturella identitet. Detta innebär att idealty-
pen ’allmän opinion’ både är en utopi och egentligen inte heller önskvärd. 
Offentligheten består av kulturellt specifika institutioner, exempelvis medi-
erna. Fraser kallar dessa för kulturellt specifika ’retoriska linser’ som filtre-

                                                           
1 Habermas menar att en förklaring till att endast män tilläts delta i kaffehussällskapen var att 
de inblandade inte garanterades skydd mot ”omedelbara konsekvenser som i salongernas dis-
kurser.” (1984: 49). 
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rar och alternerar de yttranden de inramar – de kan tillmötesgå vissa och 
andra inte (s. 120 ff.). 

Just detta senare faktum kan ses som den egentliga anledningen till både 
HV-fantastens tillkomst och HV-supportrarnas deltagande i webbplatsens 
diskussionsforum. Den verksamhet som man bedriver där har man tidigare 
inte kunnat bedriva på samma villkor i något annat medium i offentligheten. 

Grundförutsättningar då och nu 

All kritik till trots är det egentligen inget som hindrar att man använder de 
tre så kallade grundförutsättningarna för att ge beskrivningen av  
HV-fantastens diskussionsforum en första referenspunkt att analytiskt utgå 
ifrån. Allra helst som supportrarna i diskussionen är verksamma under för-
hållanden som på sätt och vis påminner om den historiska borgerliga offent-
lighetens kommunikationssammanhang. Då möttes man ansikte mot ansikte  
i kaffehusen i London. Idag möts t.ex. lagidrottssupporters i diskussionsfora 
på internet. Inte ansikte mot ansikte, snarare signatur mot signatur. Eller ska 
man säga yttrande mot yttrande? Uttalade yttranden i kaffehusens fall och 
postade yttranden i diskussionsforumens fall. Det var ju resonemanget som 
stod i centrum i kaffehusen då, och det är diskussionen som står i centrum  
i nätets diskussionsfora idag. Det finns alltså ganska uppenbara likheter. 
Men det finns också viktiga skillnader när det gäller grundförutsättningarna 
då och nu.  

Den första grundförutsättningen, att alla måste kunna vara delaktiga, be-
gränsades på ett annorlunda sätt för trehundra år sedan. Det offentliga rum-
met var då platsbundet och deltagarna var tvungna att bege sig till platsen för 
att delta i diskussionen. Så småningom kunde fler ta del av diskussionerna 
genom medborgarpressen som publicerade publikens insändare. Tiden in-
verkade på tillträdet såtillvida att kaffehusen hade sina stängningstider och 
pressen sina pressläggnings- och distributionstider. Idag kan de digitala dis-
kussionsforumens publiker sitta hemma i kammaren och både ta del av och 
delta i diskussionerna online dygnet runt.  

Ett problem idag är dock, trots dessa förutsättningar, om det föreligger 
låg allmän tillgång till och begränsat användande av internet. I sådana fall 
begränsar tillgången och användningen det fria tillträdet till diskussionerna. 
Men samma problem förelåg för den historiska borgerliga offentligheten. 
Habermas poängterar att alla inte deltog i resonemangen. Han skriver att den 
diskuterande publiken ”uppfattade sig och befann sig alltid mitt i en större 
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publik vilka som läsare, åhörare och åskådare via marknaden kunde bemäk-
tiga sig diskussionsämnena” (1984: 54). Denna publik ”som diffust bildas 
utanför publikinstitutionerna” hade alltså tillgång till diskussionerna via me-
dier. Det hade emellertid inte den stora lantbefolkningen och städernas 
”folk” som i stor utsträckning var illitterata och ”dessutom så utarmade att 
de inte kunde köpa någon litteratur” och bli delaktiga (1984: 55).  

Ett annat problem idag skulle vara om det finns hinder för fri publicering 
av diskussionsinlägg. Även om människor har tillgång och kan använda me-
diet, så begränsas tillträdet till diskussionen genom inskränkningar i publice-
ringsfriheten. Av myndigheterna eller på själva webbplatsen. Några ingrepp 
från myndigheternas sida i diskussioner på nätet i vårt land är idag uteslutna 
så länge inte sådant publiceras som är grundlagsstridigt. Ingreppen är då inte 
preventiva utan sker efteråt och riktas mot den ansvarige utgivaren för 
webbplatsen. Problemet var i Sverige långt mer överhängande under bland 
annat Gustav III:s tid då Tryckfrihetsförordningen från 1766 inskränktes  
under århundradets senare del. Något som skärptes ytterligare under  
1800-talets första hälft. Publiceringsfriheten var inte mycket större i övriga 
Europa, möjligtvis med undantag för England. Också på denna punkt är för-
utsättningarna för allas delaktighet större idag än den var då. Slutligen, krite-
riet att alla ska kunna vara delaktiga ska inte uppfattas bokstavligt utan som 
något principiellt. Det ska i princip vara möjligt för alla att delta. 

Den andra grundförutsättningen, att någon statusskillnad inte ska förelig-
ga hos deltagarna, reser frågan om det verkligen förhöll sig så i den historis-
ka borgerliga offentligheten. Habermas menar inte att statusskillnader i reali-
teten var satta inom parentes,2 dvs. att ”denna idé om publiken på allvar 
skulle ha förverkligats… men väl att den institutionaliserats som idé (t.ex. i 
kaffehusen) och att den därför framförts som ett objektivt anspråk, och såvi-
da varit, om inte verklig, så dock verksam.” (1984: 53). Också det faktum att 
bildning och egendom var villkor för deltagande, understryker att statusen 
hade en framträdande roll. Betydelsen av sociologiskt betingad status upp-
hävs i stort på internet genom att man som deltagare i en diskussion kan vara 
anonym. Men problemet kan bli aktuellt om det går att identifiera status-
grupper som är specifika för deltagarna i ett specifikt diskussionsforum. Om 
det skulle visa sig finnas forumspecifika statusgrupper, så följer av detta 
även förekomsten av statusskillnader. Dessa ”nya” skillnader skulle därmed 

                                                           
2 Uttrycket kommer från Fraser (1992) vars kritik mot Habermas diskuterades tidigare. 
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kunna vara utslagsgivande för diskussionen på argumentens bekostnad. Det 
är dessutom naturligtvis fullt möjligt att skillnader i förmågan att argumente-
ra och formulera sig faller tillbaks på deltagarnas sociala status i vardagslivet 
men att det inte går att påvisa eftersom denna status inte går att fastslå. 

Den tredje grundförutsättningen, huruvida deltagarna problematiserar 
områden som tidigare inte satts ifråga, skiljer också vid en jämförelse mellan 
dåtid och nutid. Knappast någonting hade ju tidigare varit utsatt för kritiskt 
offentligt resonemang innan den borgerliga offentligheten växte fram.3 Kyr-
ka och stat hade haft tolkningsmonopol i de flesta viktiga politiska och exis-
tentiella spörsmålen. Det mesta hade varit belagt med repressiv eller gudom-
lig censur. Därmed var merparten av sådant som gavs publicitet i den borger-
liga offentligheten alldeles nya och tidigare inte allmänt diskuterade områ-
den. Idag är det inte lika tydligt vad som är nya områden som kan tas upp till 
diskussion. Vi lever i en mediegenomsyrad tid. Inget tycks undgå publicitet i 
medierna. Därför har också dagens människor tillgång till information på ett 
helt annat sätt än för två-trehundra år sedan. Det var ju tack vare att man fick 
tillgång till de filosofiska och litterära verken på marknaden som man kunde 
samtala om dessa verk och därigenom ”uttala vad som dittills varit outtalat” 
(Habermas, 1984: 54). Att uttala vad som tidigare varit outtalat är med andra 
ord att formulera nya perspektiv på saker och ting. Sådana perspektiv kan 
formuleras när nya grupper får tillfälle att gemensamt diskutera frågor som 
varit föremål för andra gruppers tolkningsmonopol. Det primära är idag inte 
längre att en offentlig diskussion måste problematisera nya områden, snarare 
att den ger tillfälle till problematisering av gamla tolkningsmonopol. På in-
ternet ökar inte bara möjligheterna att ta del av gamla tolkningsperspektiv 
utan också möjligheten att interagera med många likasinnade för att ifråga-
sätta sådana dominerande perspektiv och uttrycka sina egna.  

G I LT IGHETSANSPRÅK  

Den andra teoretiska aspekten flyttar fokus från diskussionens yttre förut-
sättningar till dess grundläggande villkor för ömsesidig förståelse mellan 
deltagarna. För att en diskussion ska fungera som kommunikation och inte 
upphöra därför att man talar förbi eller inte alls förstår varandra måste vissa 

                                                           
3 Man kan aldrig bortse från prat, skvaller, skämt och andra informella och ofta folkliga ut-
tryck där makten ”granskats” och skrattats åt och som skiljer sig från de mer organiserade och 
rationella diskussionerna i den borgerliga offentligheten. Darnton (1997) beskriver en sådan 
populistisk och folkloristisk offentlighet i det förrevolutionära Frankrike. 
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fundamentala villkor, eller giltighetsanspråk, för det som sägs uppfyllas. Det 
måste uppstå samförstånd mellan deltagarna. Habermas menar att språket  
i sig innebär en strävan efter samförstånd. I samma stund man yttrar något 
till någon strävar man efter att bli överens. Meningen är ju att få ett svar som 
då blir ett kvitto på detta samförstånd. Samtalspartnern har då förstått yttran-
det, eller inte, och ber om ett förtydligande. Också denna framställan syftar 
ju till överensstämmelse.4 Det mest fundamentala samförståndet är inom-
språkligt, dvs. att man är överens och förstår varandra på det rent språkliga 
planet. Men språket handlar också, och framförallt, om yttranden om den 
utom-språkliga världen, varför samförstånd också måste uppnås på denna 
nivå. Detta ska nu inte förväxlas med samförstånd i betydelsen samsyn i sak. 
Det utom-språkliga samförståndet tolkas här som att deltagarna kan komma 
överens om vad man pratar om och i förlängningen förstå varandras ställ-
ningstaganden. Detta är en förutsättning för att komma till samsyn i sak men 
ingalunda en nödvändig följd av detta samförstånd.  

 Men det finns hinder för samförståndet, att det som sägs inte uppfattas 
som giltigt. När man yttrar sig i syfte att uppnå samförstånd reser man sam-
tidigt anspråk på att det som sägs är giltigt. Dessa anspråk benämner  
Habermas giltighetsanspråk. Om giltigheten ifrågasätts tvingas man lösa in 
de anspråk man reser. Habermas menar att när vi talar så förhåller vi oss, 
förutom till språket som sådant, till tre världar till vilka olika anspråk på gil-
tighet är knutna. Dessa tre världar är den objektiva världen, den sociala värl-
den och den subjektiva världen. Vi lever i dessa tre världar men tänker dem 
inte som skilda världar eftersom de ständigt flyter samman i vardagslivet. 
När vi talar visar sig de tre världarna genom att vi förhåller oss till dem på 
olika sätt. När vi talar om att något överensstämmer med fakta, talar vi om 
den yttre objektiva världen. När vi talar om normer och värderingar, talar vi 
om den sociala världen. När vi talar om våra förhoppningar och våra käns-
lomässiga upplevelser, talar vi om den subjektiva världen. När vi talar om de 
tre olika världarna reser vi giltighetsanspråk på sanning, normmässig riktig-
het respektive sannfärdighet. Vi kan då tvingas lösa in dessa anspråk genom 
att bevisa att vi talar sanning, genom att argumentera för våra värderingar 
eller genom att verifiera att vi menar det vi säger. För att detta ska vara möj-
ligt krävs dessutom att det vi yttrar är språkligt begripligt. Detta grund-
läggande samförstånd är en förutsättning för att nå samförstånd eller samsyn 
                                                           
4 Vissa yttranden väntar sig inte svar därför att de syftar till att göra motparten svarslös. I så-
dana fall är det uteblivna svaret ett kvitto på överensstämmelse parterna emellan. 



Från norra ståplats till cyberspace 

 84

i sak. I vart fall för att förstå den andre i sak. Språkets inneboende strävan 
efter samförstånd, Verständigung, är ingen norm som ”bör” följas. Strävan 
efter samförstånd i kommunikativt rationella diskussioner är, enligt  
Habermas, språkets djupaste och inneboende innebörd, antingen vi är med-
vetna om det eller inte. 

Kommunikativt och strategiskt handlande 

När vi talar och kommer till förståelse eller samförstånd bär vi upp den kom-
munikativa rationaliteten. Man kan säga att när så sker, handlar vi kommu-
nikativt. Den kommunikativa rationaliteten utgör, enligt Habermas, samhäl-
lets reproduktionsform. För att reproducera ett ”bra” samhälle bör följaktli-
gen det kommunikativa handlandet ske under så ”störningsfria” former som 
möjligt. Exempel på störningar är, enligt Räftegård (1998: 189 ff.), individ-, 
språk- eller kontextgenererade störningar, icke-prat och strategiskt prat.  
Habermas har pekat ut det sistnämnda pratet, som han kallar strategiskt 
handlande, som den överordnade störningen för det kommunikativa hand-
landet. Istället för att vara inriktat på ömsesidig förståelse och gemensam 
handlingskoordinering är det strategiska handlandet inriktat på ”egocentriska 
framgångskalkyler” (Habermas, 1995: 165). Polariseringen mellan hand-
lingsformerna blir således den mellan förståelse och framgång.  

En annan betydande skillnad är att handlingsformerna intar olika relatio-
ner till språkets inneboende giltighetsanspråk. Samförståndsinriktat kommu-
nikativt handlande förutsätter, och förståelseinriktat kommunikativt hand-
lande eftersträvar, gemensamt erkänd giltighet. Strategiskt handlande gör 
vare sig det ena eller andra. Förtäckt strategiskt handlande vilseleder medve-
tet eller omedvetet om avsikten att söka inlöst samförstånd om giltigheten, 
öppet strategiskt handlande bortser helt från inlöst samförstånd av några  
giltighetsanspråk. 

Nu är detta emellertid inte fråga om en verklighetsmodell, utan en  
analysmodell av språkets handlingsformer. Det kommunikativa handlandet 
står för den kommunikativa idealsituationen, men Habermas understryker  
att kategorierna strategiskt och kommunikativt kan vara analytiska perspek-
tiv av samma handling (1995). Dessutom är det kommunikativa handlandet 
dubbelriktat: diskussionen är förståelseinriktad, men handlingsinitiativen  
i diskussionens kölvatten, om sådana finns, är klart målinriktade  
(Mral, 1994: 22). Därför är åtskillnaden mellan kommunikativt och strate-
giskt handlande inte definitiv, inte ens hos Habermas. Verkligt prat är antag-
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ligen sällan helt och hållet strategiskt eller helt och hållet kommunikativt, 
förmodligen inte ens i demokratiska kommunikationssammanhang.  
Räftegård (1998: 197 ff.) har elaborerat Habermas modell över handlings-
formerna genom att påvisa möjligheterna för strategiskt handlande att genom 
dialog övergå till ett kommunikativt handlande. Förutsättningen är att en 
pratarena öppnas som påbjuder diskussion. På så vis har flera av de strate-
giska talhandlingarna en potential att övergå i kommunikativ rationalitet där 
också giltighetsanspråk blir inlösta. Möjligheten är naturligtvis också den 
omvända, att kommunikativt handlande kan övergå i strategiskt handlande. 
Räftegård menar att detta faktum påkallar en annorlunda modell av hand-
lingsformerna som inte beskriver dem i åtskilda kategorier utan som en pro-
cess. Slutsatsen som Räftegård drar blir att ”istället för att dikotomisera, be-
handla det kommunikativa och strategiska handlandet som poler på ett kon-
tinuum.” (1998: 200). 

De universella giltighetsanspråken 

För att undersöka betingelserna för möjlig inbördes förståelse har Habermas 
utvecklat vad han kallar universalpragmatiken. Här formuleras bland annat 
fyra krav eller anspråk som utgör samtalets giltighetsbas för uppnåendet av 
ömsesidig förståelse (1996: 143 ff.). De har påtalats tidigare men utreds mer 
ingående i det följande. 

Det första giltighetsanspråket kallar Habermas begriplighet. Det handlar 
om att ett yttrande måste kunna begripas rent språkligt av lyssnaren, anting-
en grammatiskt eller på den kulturella kodens nivå. De mest elementära 
språkfärdigheterna måste behärskas och vill man göra sig förstådd, också hos 
andra än de mest invigda måste diskursen göras tillgänglig i någon mån.  
Annars försvåras uppnåendet av ömsesidig förståelse.  

Det andra giltighetsanspråket handlar om att yttrandet måste vara sant för 
att lyssnaren ska kunna dela kunskapen. Yttrandet måste innehålla något som 
är faktamässigt grundat och inte fiktivt konstruerat, antingen som fantasipro-
dukt eller ren lögn. Annars uppnås inget ömsesidigt vetande.  

Det tredje giltighetsanspråket benämns sannfärdighet. Det handlar om ta-
larens legitimitet. Denna kan i sin tur handla om två saker. För det första, 
med vilken rätt talaren fäller ett yttrande. Man bryter mot sannfärdigheten 
genom att ge sitt yttrande en tyngd som det saknas täckning för, t.ex. genom 
att uppträda som självutnämnt språkrör för en grupp. För det andra, att tala-
ren verkligen menar det som yttras. Man bör inte vara osaklig eller säga ett 
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och mena något annat. Ett uttryck för det senare kan i vissa fall ironiska ytt-
randen vara. Utan sannfärdighet försvåras det ömsesidiga förtroendet.  

Det fjärde giltighetsanspråket handlar om att yttrandet måste vara riktigt  
i förhållande till den rådande kontexten av normer och värderingar. Detta 
kan tolkas på två sätt. För det första, att man fäller yttranden om sådana 
spörsmål som förväntas i den kommunikationsmiljö där samtalet sker. Om 
deltagarna förväntar sig en diskussion om skolfrågor så uppfyller man inte 
riktigheten genom att fälla yttranden om försvaret. För det andra, att man 
fäller yttranden som inte avviker från vad som anses normativt riktigt  
i kommunikationsmiljön ifråga. Om deltagarna i skoldiskussionen uppfattar 
som normativt riktigt att skolan ska lösa problem genom kommunikation 
med eleverna, så krävs det en omfattande argumentation för att göra åsikten 
om fysisk bestraffning giltig och därmed normativt riktig i denna kommuni-
kationsmiljö. Habermas menar att, om inte riktighetsanspråket blir inlöst 
försvåras förståelsearbetet genom utebliven inbördes överensstämmelse.  

Inbördes överensstämmelse och förståelse 

Habermas tycks mena att inbördes överensstämmelse ligger till grund för 
förståelse i fråga om normer och värderingar. Är det riktigt uppfattat måste 
man alltså vara överens innan man kan förstå varandra. Men vad är det man 
måste vara överens om? Att utebliven inbördes överensstämmelse blir resul-
tatet om man talar om helt olika saker verkar rimligt. Parterna talar helt en-
kelt förbi varandra därför att man talar om olika saker. Det verkar därmed 
uteslutet att man skulle kunna förstå varandra. Detta går dock att reparera 
genom att den som talar om försvaret går med på att diskutera skolfrågor. 
Parterna har därmed bringats i inbördes överensstämmelse. På det tematiska 
planet. Möjligheterna till förståelse ökar därmed eftersom man talar om 
samma sak. 

Men även om man nu talar om samma sak, kan man ändå ha avvikande 
normativa uppfattningar. Vad händer då om den inbördes överensstämmel-
sen läggs till grund för förståelsen? Hur bringas vitt skilda normer i överens-
stämmelse? Kan inte parterna förstå varandras uppfattningar ändå? Frågan är 
hur uttrycket ”inbördes överensstämmelse” egentligen ska tolkas. För här 
tycks det bli problematiskt. Om parterna är överens om att man diskuterar 
normativa ståndpunkter då råder det en liknande inbördes överensstämmelse 
som ovan. Men det är inte på det tematiska planet, utan snarare att man är 
överens om att det är den sociala världen man förhåller sig till. Detta betyder 
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i sin tur att deltagarna inser att de inte kan hävda att deras ståndpunkter är 
sanna eller osanna, utan att det handlar om att argumentera för sina värde-
ringar. Är det detta som ska tolkas som ”inbördes överensstämmelse”? Är 
det insikten om att det är normativa argument och inte faktapåståenden som 
strider, som möjliggör att förståelse kan uppnås? Eller infaller inbördes över-
ensstämmelse samtidigt med förståelsen, eller är det rent av en och samma 
sak? Å andra sidan hävdar ju Habermas aldrig att förståelse omöjliggörs om 
inte inbördes överensstämmelse uppnås, endast att förståelsearbetet ”försvå-
ras”. 

Potentialen för kommunikativt handlande 

Nödvändigheten att lösa in giltighetsanspråk uppstår ju först när giltigheten 
ifrågasätts. Hur ska man då tolka situationen om inga giltighetsanspråk skul-
le behöva lösas in i en diskussion? Allt som påstås uppfattas som sant och 
förenligt med normerna, alla tycks mena vad de säger och uttrycker sig syn-
barligen språkligt begripligt. Det skulle vara ett störningsfritt samtal. Det 
skulle då ligga nära till hands att påstå att diskussionen är ett uttryck för ett 
kommunikativt handlande. Men det skulle lika gärna kunna vara ett tecken 
på ett effektivt strategiskt handlande från de som yttrar sig i diskussionen. 
Antingen manipulerar man medvetet övriga deltagare att man löser in giltig-
hetsanspråk. Man får dem helt enkelt att tro att diskussionen bygger på sådan 
inlösen. Eller också accepterar deltagarna helt sonika att någon inlösen inte 
behöver ske. Detta skulle kunna vara fallet när deltagarna från början är så 
överens om allt som sägs att ingenting uppfattas som ogiltigt och därmed 
ifrågasätts. Inga behov att komma till gemensam ’förståelse’ föreligger 
egentligen därför att man redan delar en cementerad för-förståelse om hur 
allting är. Diskussionsforumet skulle i ett sådant fall vara en arena för pro-
motion och bekräftande av en ovillkorlig fanatism snarare än för ett gemen-
samt förståelsearbete.  

Utgångspunkten för analysen av giltighetsanspråkens ifrågasättande och 
inlösen i HV-fantastens diskussionsforum, är att diskussionen befinner sig på 
ett kontinuum mellan strategiskt och kommunikativt handlande. Det kan inte 
uteslutas att det är ett strategiskt handlande som dominerar i en konkurrens 
om åsikter som en debatt trots allt utgör. Om ifrågasättanden tvingar fram 
inlösen av giltighetsanspråk, och när så sker, kan detta ses som uttryck för att 
det finns en potential för ett kommunikativt handlande i diskussionen. Varje 
krav på inlösen måste rimligtvis ses som en strävan att undvika sådant som 
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inverkar negativt på det kommunikativa handlandet. Därmed inte sagt att 
varje uttryck för en sådan strävan utgörs av ett oklanderligt kommunikativt 
handlande. 

D I SKUSS IONENS  KARAKTÄR  

Den tredje teoretiska aspekten vänder uppmärksamheten från diskussionens 
grundläggande villkor till dess övergripande karaktär. Med karaktär menas 
om det tenderar vara en ordnad och problemlösande diskussion eller en 
spontan social och relationsskapande konversation. Eller annorlunda ut-
tryckt, präglas diskussionen av strukturerad resultatinriktning, som i många 
offentliga sammanhang, eller av det förutsättningslösa pratet i den vardagli-
ga livsvärlden? Det är av visst intresse att analysera diskussionens tendens  
i ena eller andra riktningen. Det kunde ju visa sig att, fastän diskussionen 
pågår i ett offentligt medium så är den inte särskilt offentlig till sin karaktär. 
En privat social konversation på ett torg blir ju inget offentligt samtal bara 
för att det utspelar sig på en offentlig plats. Men det är också intressant där-
för att det problematiserar den för-givet-tagna kopplingen mellan konversa-
tion i största allmänhet och kommunikativt handlande som det idealtypiska 
uttrycket för det demokratiska samtalet. 

Begreppet konversation 

Schudson (1997) har speciellt uppmärksammat den centrala roll Habermas 
tillmäter konversationen i sin uppfattning om offentligheten. Habermas 
skriver ju: 

“A portion of the public sphere comes into being in every conversa-

tion in which private individuals assemble to form a public body.” 

(1979: 198) 

Habermas menar vidare att samtalen i vardagslivet, som sägs präglas av det 
kommunikativa handlandet, reproducerar offentligheten (1996: 360). Han är 
långt ifrån ensam om att hålla fram konversationen som helt central för det 
demokratiska livet. Men Schudson menar att konversation är en sak och de-
mokratiska eller politiska samtal en helt annan sak. Och det är inte konversa-
tionen som konstituerar och reproducerar offentligheten utan den senare ty-
pen av samtal. Eller om man väljer att använda begreppet konversation som 
ett övergripande begrepp, så kan detta delas in i två motsatta typer av kon-
versation: det sociala respektive problemlösande samtalet (1997: 299). 
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Kontexten för det sociala samtalet är vanligtvis det rent sociala umgänget 
i livsvärlden eller i vart fall utanför den institutionaliserade politiken och 
demokratin. Kontexten för de problemlösande samtalen skulle då primärt 
vara just dessa institutioner, eller i vart fall någorlunda målinriktade och or-
ganiserade sammanhang. Men lika svårt som det är att exakt kontextualisera 
samtalstyperna, lika svårt är det att hålla isär kategorierna, mer än som ana-
lysbegrepp. Samtal är sällan helt och hållet av den ena eller andra typen. 

Historikern Peter Burke (1995) pekar på att det är mer fruktbart att stude-
ra spänningen mellan kategorierna än att bestämma dem. Spänningen i kon-
versationer balanserar då mellan samarbete och konkurrens, jämlikhet och 
hierarki, inkludering och exkludering, samt mellan spontanitet och genom-
tänkthet. Burke föreslår att en allmän teori om konversation skulle ge akt på 
balansen mellan de polära karaktärsdragen snarare än lägga tonvikten på det 
första av dem i varje motsatspar (s. 95). Burke förefaller mena att det är så 
gängse teorier om konversation vanligtvis ser ut. Problemet är att en sådan 
ensidig betoning skapar en teori som bygger på ett idealiserat normtänkande 
istället för en realistisk uppfattning som bättre stämmer överens med riktig 
konversation (Schudson, 1997: 299). Utgångspunkten för analysen av får 
därför bli att det kanske inte går att slå fast om diskussionen kan karaktärs-
bestämmas. I Burke´s anda undersöks därför i första hand spänningen mellan 
olika karaktärsdrag i diskussionen. Det handlar således bara om vilken typ 
av konversation som tenderar förekomma mer eller mindre i diskussionsfo-
rumet, dvs. hur diskussionen förhåller sig till den ena eller andra typen. 

Socialt och problemlösande samtal 

De karaktärsdrag som används för en sådan belysning hämtas istället från 
Schudson. Han skiljer analytiskt på socialt och problemlösande samtal, av 
vilka den senare typen utmärks: 

”not by egalitarianism but by norm-governedness and public-ness, not 

by spontaneity but by civility, and not by its priority or superiority to 

print and broadcast media but by its necessary dependence on them.” 

(1997: 297). 

Schudson anger tre motsatspar vars poler kan uppfattas definiera var och en 
av de två typerna av konversation, social respektive problemlösande. Det 
första motsatsparet har dock tre element: jämlikhet i motsats till normstyrd-
het och offentlig-het. Detta sista ’drag’ kan uteslutas och istället tas för givet. 
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Diskussionen är ju offentlig såtillvida att den utspelar sig i ett offentligt me-
dium. Det skulle ge följande motsatspar: 

Socialt samtal Problemlösande samtal 

Jämlikt Normstyrt 

Spontant Civiliserat 

Oberoende av medier Beroende av medier 

Vad mera exakt menar Schudson med sina motsatspar? Helt oproblematiska 
är de inte vid ett första betraktande. Till att börja med kan man undra varför 
inte jämlikhet rätt och slätt ställts mot ojämlikhet? Schudson menar med 
största sannolikhet inte jämlikhet i största allmänhet, utan specifikt ifråga om 
de skilda förutsättningar som deltagarna har när de möts i den problemlösan-
de samtalssituationen. Det krävs kännedom om samtalets spelregler, helt 
enkelt. Och den kännedomen kan vara ojämlikt fördelad. Detta förutsätts inte 
på samma sätt i ett socialt samtal där inga explicita, eller få och väl inlärda, 
samtalsnormer antas gälla.  

Nästa motsatspar kan kopplas till konversationens struktur och mål,  
dvs. enligt vilken struktur deltagarna tilltalar och bemöter varandra samt med 
vilket syfte. I den sociala samtalssituationen är tilltal och bemötande spon-
tant. Man försöker helt enkelt förstå den andre men i övrigt är samtalet täm-
ligen förutsättningslöst. Dess funktion, mera än syfte, är upprättande och 
underhåll av sociala relationer. I den problemlösande konversationen är till-
tal och bemötande präglat av vissa etiketts- eller ordningsregler. Man kan 
nästan tänka sig att Schudson haft föreningsmötet med dag- och turtagnings-
ordning i tankarna. När det gäller syftet med problemlösande konversation så 
är detta följdriktigt resultat- och handlingsinriktat.  

Det sociala samtalet är inte beroende av medier eftersom det spontant och 
förutsättningslöst växer fram i den vardagliga livsvärlden. Självklart kan det 
förmedlas med hjälp av medier, telefon eller e-post, och också ge upphov till 
texter i tryckta och elektroniska medier. Men det är inte offentligt utan privat 
och före-kommer därmed medierna, enligt Schudson. Det sociala samtalet 
står på så vis ”över” medierna. Det problemlösande samtalet är tvärtom be-
roende av medier. Det bygger ofta på dokument och på att det dokumenteras. 
Eftersom det berör många människor är det av offentligt intresse. Därför 
sker det till stora delar i medierna, men det är också beroende av att förmed-
las i efterhand. När det förmedlas kan det ge upphov till nya offentliga sam-
tal. 
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Tre reviderade och förtydligade motsatspar kan nu ställas och varje par 
kan ges en förklarande benämning. Det första paret handlar om konversatio-
nens förutsättningar, om det krävs kännedom om samtalsnormer eller inte 
(dvs. jämlikt). Det andra paret handlar om konversationens struktur, om det 
är ordnat (och resultatinriktat) eller inte (dvs. spontant). Det tredje paret 
handlar om medieberoende, om konversationen är beroende av medier eller 
inte (dvs. oberoende).  

Karaktärsbegreppens problem 

Naturligtvis finns det alltid problem förknippade med tillämpning av analys-
begrepp som lånas, i detta fall från Schudson. Det är viktigt att försöka skapa 
sig en uppfattning om var de ursprungligen hör hemma samt vara medveten 
om att de förmedlar förenklingar eller idealiseringar av förhållanden som de 
beskriver. Schudson har ju strukturerat sin begreppsdiskussion enligt diko-
tomins princip. Det betyder att han eftersträvat begrepp som är extremt pola-
riserade. När han beskriver social konversation så blir den bild hans tre be-
grepp tecknar såväl sparsam på uttryck och samtidigt mycket skarp. Det blir 
en överdrivet enkel bild av denna typ av konversation. På motsvarande vis 
ges en lika enkel men tydlig bild av problemlösande samtal. Hur social kon-
versation går till känner Schudson säkert till från sin egen erfarenhet. Han 
har kanske också erfarenhet av problemlösande samtal, men förebilden tycks 
vara det institutionaliserade demokratiska samtalet mera än den fria demo-
kratiska debatten.   

Det institutionaliserade problemlösande samtalet kan då tänkas vara 
strängare strukturerat än den fria debatten. Den senare följer ingen detaljerad 
dagordning men håller sig till ett visst tema och förutsätter en viss stil i upp-
trädandet samt en vilja att hålla diskussionen på en seriös nivå. I debattfora 
på nätet har dessutom utvecklats specifika normer som brukar benämnas 
”netikett”. Vissa normer uttrycks ibland också explicit på den webbplats där 
diskussionsforumet finns. Dessa kan t.ex. uppmana deltagarna att undvika 
personangrepp och att hålla en vårdad och seriös ton samt att läsa igenom 
vad som skrivits för att undvika upprepningar av det som redan är sagt. Frå-
gan är då om den sociala konversationen verkligen är det strukturerade och 
disciplinerade problemlösande samtalets raka motsats? Skulle det vara möj-
ligt att skapa och upprätthålla sociala relationer genom oordnad och ostruk-
turerad konversation som helt saknar samtalsnormer? Troligtvis är det inte 
så. Schudsons analytiska dikotomisering är nog lite väl skarp här.  
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Förutom att vara ordnad är den problemlösande diskussionen också resul-
tatinriktad. Den vårdar inte primärt relationer utan strävar till lösningar på 
problem med konkreta resultat som följd. Social konversation är analytiskt 
sett inte målinriktad utan förståelseorienterad. Man kan i det här motsatspa-
ret, spontanitet och förståelseinriktning i motsats till ordning och målinrikt-
ning, ana dikotomin mellan kommunikativt och strategiskt handlande. Det är 
uppenbart att Habermas och Schudson här kommer på kollisionskurs med 
varandra. Habermas förordar en ”pratdemokrati” som bygger på ett oförfals-
kat kommunikativt handlande. Schudson förordar en ”handlingsdemokrati” 
som inte vore möjlig om den inte accepterade det kommunikativa och strate-
giska handlandets samexistens. Samtidigt är det svårt att tänka sig att social 
konversation inte skulle kunna ha inslag av målinriktad problemlösning lik-
som att problemlösande samtal skulle vara helt befriade från social konver-
sation.  

Slutligen några ord om samtalsformernas förhållande till medier. Också 
här finns anledning att påpeka att Schudsons dikotomisering är lite väl skarp. 
Analytiskt är social konversation helt oberoende av medier, enligt Schudsons 
sätt att se det hela. Här är det på sin plats med vissa invändningar. Det är 
klart att mediernas innehåll ofta ligger till grund för sociala samtal mellan 
människor, t.ex. om sport, såpor och nyheter. Kanske är det till och med så,  
i dagens mediegenomsyrade verklighet, att många sociala konversationer 
aldrig skulle äga rum om inte mediernas innehåll gav dem näring att sätta 
igång. En postmodern filosof som Baudrillard (1983) skulle överhuvudtaget 
inte erkänna att social konversation var möjlig annat än tack vare medierna. 
Någon annan verklighet än den medierna tillhandhåller finns enligt honom 
inte att relatera till, vare sig vi vill eller inte. Nu behöver man inte gå så långt 
som Baudrillard gör, bara konstatera att det sociala samtalet är mer mediebe-
roende än Schudson gör det till. Men det sociala samtalet skulle antagligen 
inte upphöra om medierna gjorde det. 

DEL IBERATIONEN  

Den fjärde och sista teoretiska aspekten på diskussioner i offentliga sam-
manhang handlar om diskussioners deliberativa karaktär. Kvaliteten på den-
na karaktär kan växla beroende på hur öppna deltagarna är för varandras ar-
gument, hur mycket man integrerar andras argument i sin egen argumenta-
tion, och hur mottagliga argumenten är för kritik. Meningen är dock inte att 
analysera deliberativ kvalitet. Ett sådant perspektiv skulle vara normativt. 
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Det är diskussionens eventuellt deliberativa karaktär som är intressant. Be-
greppen som används för analys av deliberationen är hämtade från Wilhelm 
som använt dem i empirisk analys av tio politiska diskussionsfora på inter-
net. Det finns således konkreta resultat att jämföra emot. Därför är det möj-
ligt att göra inte bara en analys som är deskriptiv utan också komparativ. 

Deliberationens begrepp 

Wilhelm (1999) har studerat tio politiska diskussionsgrupper på Usenet och 
America On Line. Den centrala frågan gällde i vilken mån man kan påstå att 
diskussionerna där är att betrakta som deliberativa politiska samtal. Det före-
ligger knappast några hinder att pröva Wilhelms kategorier på HV-fantastens 
diskussionsforum, även om detta inte är ett uttalat politiskt forum. Genom att 
göra detta möjliggörs en jämförelse av resultaten från denna undersökning 
och Wilhelms. En sådan blir extra intressant därför att det blir en jämförelse 
mellan hur diskussioner förs i den politiska och den kulturella offentliga sfä-
ren. 

Underlaget för Wilhelms frågeställningar stammar från Arendt (1977), 
Fishkin (1995), Yzerbyt (1995), och Habermas (1984b). Hanna Arendt håller 
fram som centralt i politisk diskussion att deltagarna erkänner att den egna 
uppfattningen kan kompletteras med och befruktas av andras idéer och en 
allmän information. En politisk diskussion som bara består av uttryck för 
individuella ståndpunkter är ingen diskussion utan bara en kamp om upp-
märksamhet. Politisk diskussion som är deliberativ handlar, enligt Fishkin, 
om en interaktion där man besvarar och problematiserar andras argument 
och underbygger sina inlägg med egna argument och information från utom-
stående källor. Yzerbyt framhåller att inom-gruppslig favorisering är negativ 
för politisk debatt. Deltagarna blir mindre kritiska, cementerar egna uppfatt-
ningar och blir mindre mottagliga för annorlunda synsätt och ny information. 
Habermas, slutligen, förser Wilhelm med underlag för en frågeställning om 
den kritiska rationaliteten. Detta hänger nära samman med de fyra giltighets-
anspråken som undersöks ovan men pekar också på nödvändigheten att pre-
sentera hållbara argument till försvar för uttalanden, enligt principen att kun-
skap är trovärdig till den grad den kan försvaras mot kritik. 

Wilhelms fyra frågeställningar ser ut på följande sätt. Den första fråge-
ställningen handlar om informationssökning. Den fokuserar på i vilken ut-
sträckning deltagarna presenterar egna idéer och egen information i förhål-
lande till i vilken utsträckning man söker information från övriga deltagare. 
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Den andra frågeställningen handlar om interaktivitet. Här frågas efter  
i vilken utsträckning deltagarna inkorporerar perspektiv och information 
också från andra aktörer utanför diskussionsforumet, t.ex. medier samt i vil-
ken utsträckning man svarar på frågor och kommenterar andras inlägg. 

Den tredje frågeställningen handlar om homogenitet. Den fokuserar på  
i vilken utsträckning deltagarna uppvisar intern homogenitet i sina åsikter. 
Denna kan ta sig uttryck dels i homogena och okritiska åsikter om diskus-
sionsobjektet, dels i ett homogent och avvisande uppträdande mot utomstå-
ende och mot avvikande uppfattningar. 

Den fjärde frågeställningen, slutligen, handlar om rationalitet. Den foku-
serar på i vilken utsträckning deltagarna bedriver en ad-hominen argumenta-
tion5 som inte är verklighetsförankrad och mottaglig för kritik istället för att 
diskutera rationella sakfrågor som är trovärdiga till den grad de kan utsättas 
för kritik (1999: 160 ff.). 

Deliberationens problem 

När en sådan undersökning som Wilhelms designas och genomförs, och det 
gäller förstås alla undersökningar som inte är totalundersökningar, finns det 
alltid val och avgränsningar som måste göras. Wilhelm riktar in sig på fyra 
infallsvinklar på fenomenet deliberation. Det finna andra och det finns fler 
begrepp för att genomlysa problemet på ett annorlunda eller mer fullständigt 
sätt. Wilhelm har exempelvis inte undersökt deliberationens effekter i sina 
tio debattfora. Med effekter avses då, för det första, om några förändringar 
av deltagarnas preferenser har inträffat, för det andra, i vilken mån delibera-
tionen lett till konsensus. Det är möjligt att någon skulle uppfatta dessa frå-
gor som viktigare som mått på deliberationens karaktär och kvalitet än de 
frågor Wilhelm valt att besvara. Med tanke på de reservationer som ovan 
gjorts i förhållande till begreppet deliberation, fungerar Wilhelms avgräns-
ning alldeles utmärkt också för denna undersökning. 

Wilhelm undersöker, deltagarnas vilja att fråga efter och få igång andra 
att dela med sig information och synpunkter (informationssökning); delta-
garnas vilja att integrera och kommentera andras information och synpunkter 
(interaktion); deltagarnas vilja att bryta egna homogena opinioner (homoge-
nitet); samt deltagarnas vilja att underbygga sina uppfattningar med rationel-
la argument (rationalitet). Deliberation enligt Wilhelm blir därmed en fråga 

                                                           
5 Osakligt argument som angriper motståndarens person: karaktär, förmåga och avsikter. Ett sådant argu-
ment anses inom klassisk retorik som ett argumentationsfel. 
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om att till varje pris bedriva en diskussion där deltagarna lyssnar på andra, 
kommenterar andras uppfattningar, inte är rädda att kritiskt granska och kan-
ske omvärdera egna ståndpunkter, och slutligen, man låter alla sina yttranden 
inramas av argument som öppnar upp för vidare interaktion. Kort sagt, deli-
beration i denna tappning handlar mer om hänsyn till den andre än att ut-
trycka sina egna ståndpunkter.  

Wilhelm blir närmast självutplånande i sin iver att vara renlärigt delibera-
tiv. Åtminstone om man jämför med Nancy Frasers (1992) uppfattning om 
offentlig deliberation. Fraser menar att deltagandet i offentligheten innebär 
förmågan att tala med sin egen röst, att skapa och uttrycka sin kulturella 
identitet. Detta går inte särskilt bra ihop med Wilhelms idealtypiska delibera-
tion. För det är kanske just vad hans modell är, en idealmodell. Som kanske  
i sin tur springer ur förhoppningen om att deliberationen ska sluta i konsen-
sus i sak och allmän opinion. Allt lyssnande, hänsynstagande och viljan att 
ge upp egna ståndpunkter, kan det motiveras av så mycket annat än en för-
hoppning om konsensus i betydelsen samsyn, trots allt? Wilhelms stränga 
syn på deliberation kommer annars väl till synes när han utvärderar sina re-
sultat. Hans slutsatser blir därför både negativa och pessimistiska när det 
gäller deliberation på nätet. Bara lite mindre stränghet ger en annan bild – av 
Wilhelms resultat och därmed deliberationens status. Är man mindre sträng 
också vad gäller tillämpandet av Wilhelms begrepp, och integrerar en syn på 
deliberation som Fraser har, finns det kanske anledning att vara mer optimis-
tisk angående diskussioner på internet. 
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7. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
Material, metod, design 

I kapitlet beskrivs vilket material som använts för den empiriska undersök-
ningen av HV-fantastens diskussionsforum samt det slutliga urval som har 
analyserats. Därefter beskrivs och diskuteras de metoder som använts för att 
analysera materialet. Slutligen presenteras undersökningens design, dvs. hur 
materialet analyserats. 

M A T E R I A L  

Diskussionsinlägg 

Materialet för analysen av HV-fantastens diskussionsforum består huvudsak-
ligen av diskussionsinlägg postade i forumet. Insamlingen av dessa har skett 
mellan åren 1999 och 2002, i samband med elitishockeyns försäsong, spelsä-
song och eftersäsong. Detta innebär att diskussionsforumet bevakats från 
augusti till maj under tre fullständiga säsonger av den svenska elitserien i 
ishockey. Insamlingen har inte alltid skett dagligen utan veckovis och ibland 
varannan upp till var tredje vecka. Diskussionsinlägg har då sparats som 
textfiler och samlats i en databas. Databasen innehöll vid insamlingens slut 
närmare 20 000 debattinlägg. Ingen, förutom HV-fantastens redaktör och 
ansvarige utgivare samt handledare och närmaste forskarkollegor har känt 
till datainsamlingen under den tidsperiod som den har ägt rum.  

Några forskningsetiska reflektioner 

Insamlingsförfarandet kan liknas vid en medieetnografisk datainsamling 
genom observation. Debatten är en nästan ständigt pågående dialog mellan 
flera deltagare. Vem som helst har kunnat gå in på webbplatsen för att delta  
i diskussionen . Man ger sig då till känna men kan ändå vara anonym efter-
som man inte behöver underteckna ett diskussionsinlägg med sitt rätta namn. 
Man har också kunnat nöja sig med att läsa vad som skrivs. Då behöver man 
inte ge sig tillkänna ens anonymt. Diskussionen har således övervakats ge-
nom en fullständigt dold observation. Diskussionens deltagare har själva 
ombesörjt dokumentationen av diskussionen genom sina diskussionsinlägg. 
Denna dokumentation, dessutom transkriberad och renskriven av deltagarna, 
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har sedan sparats digitalt utan att någon av dessa varit medveten om att så 
har skett.   

Detta leder till vissa reflektioner kring forskningsetik. Normalt sett när 
människor observeras och studeras brukar s.k. informerat samtycke tilläm-
pas. Man informerar de inblandade om studien och de ges möjlighet att ge 
sitt samtycke. Den diskussion som förts om vilka etiska riktlinjer som bör 
gälla för forskning på internet har enats om att i stort sett de som gäller ”In 
Real Life” bör gälla. Enda undantaget gäller kravet på informerat samtycke 
vad beträffar bl.a. e-postlistor och debattfora, dvs. arenor med många delta-
gare (Ågren, 1999).  

Anledningen är svårigheterna att inhämta samtycke från många, eller som 
Sudweeks & Rafaeli (1996) uttrycker det: ”How do you get a hundred 
strangers to agree?”. De menar att innehåll från större gruppdiskussioner på 
internet kan jämföras med t.ex. gravskrifter eller insändare. Dessa är person-
liga uttryck men knappast privata sådana utan avsedda för offentligheten. 
Paccagnella (1998) menar också att varje inlägg i ett debattforum är skrivet 
och publicerat med det uttalade syftet att bli läst och diskuterat. 

Ågren (1999) har studerat innehållet i en svensk professionell e-postlista. 
Han anger att listans offentliga karaktär var det främsta skälet till att han inte 
informerade deltagarna och inhämtade deras samtycke. Han nämner inte 
heller namnen på de deltagare han citerar eller refererar, trots att han uppfat-
tar inläggen som personliga och därmed upphovsrättsligt ’ägda’ av sina för-
fattare. De upphovsrättsliga riktlinjerna säger att källan till citat och referat 
skall anges, men Åberg låter detta stå tillbaka till förmån för skyddet av del-
tagarnas integritet. För att ytterligare försäkra deltagarna om skydd nämner 
han inte heller e-postlistans namn. 

I denna undersökning är utgångspunkten att deltagarna i HV-fantastens 
diskussionsforum varit medvetna om att forumet per definition är offentligt. 
I likhet med Ågren kommer deltagarna att hållas anonyma, trots att de redan 
är semi-anonyma eftersom de flesta skriver under signatur. Också signatu-
rerna kommer att anonymiseras eftersom de kan vara kända i en trängre 
krets. Däremot används webbplatsens rätta namn. Eftersom diskussionsin-
läggen postades mellan 1999 och 2002 så finns de inte längre kvar, förutom i 
undersökningens databas. Med största sannolikhet har de även rensats bort 
från den server där de en gång fanns. 
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Urval 

Analysen av diskussionsinläggen bygger inte på ett totalurval från databasen. 
För det första, skulle det vara en alltför omfattande uppgift att undersöka  
20 000 diskussionsinlägg. För det andra, skulle det inte heller vara nödvän-
digt för att kunna dra meningsfulla statistiska slutsatser. Analysen bygger 
istället på nio stycken strategiskt valda stickprov. Genom ett sådant urval 
skapas förutsättningar för en jämförande design. Totalt utgör dessa stickprov 
omkring 4000 debattinlägg, publicerade under närmare 150 dagar. Debattin-
läggen fördelar sig på tre stickprov per säsong av den svenska elitserien i 
ishockey; 1999/2000, 2000/2001 samt 2001/2002. Stickproven är dragna vid 
tre återkommande händelsefaser under varje säsong, men med helt skilda 
förutsättningar: 

1. Upptaktsfasen – börjar 1 september när några veckor återstår till 
elitseriens premiär och pågår till och med dagen efter första matchen 
för säsongen. 

2. Vinstfasen – omfattar en tidsperiod där klubben vinner minst fyra 
matcher i rad, alternativt fyra matcher av fem. 

3. Förlustfasen – omfattar en tidsperiod när klubben förlorar minst fyra 
matcher i rad, alternativt fyra matcher av fem. 

Den principiella grunden för detta urval har varit att få med perioder som 
dels med stor sannolikhet återkommer varje säsong, och dels omfattar idrot-
tens och supportertillvarons elementa; uppladdningen inför den efterlängtade 
seriepremiären samt idrottens fundamentala funktioner, att vinna eller förlora 
och supportrarnas hantering av denna problematik.  

Detta urval antas gynna möjligheterna att generalisera resultaten till andra 
diskussionsfora för idrottssupporters. Det faller in under logiken för den 
typiska fallstudien (Esaiasson m.fl., 2003: 183 ff.) som ger stöd för generali-
seringar av strategiska urval enligt följande sätt att argumentera. Diskus-
sionsfora för idrottssupporters kan förmodas primärt uppehålla sig vid den 
sport man är intresserad av. Olika sporter skiljer sig naturligtvis åt i vissa 
avseenden, bl.a. om de är individuella grenar eller lagidrotter. Genom val av 
jämförelsepunkter som är genuint typiska för de flesta lagidrotter fokuseras 
på omständigheter som är väldigt lika oavsett vilken lagsport det handlar om. 
Resultatet blir en homogenisering av populationen. När dessutom frågeställ-
ningen är av generell karaktär, den handlar om att utifrån generella teorier 
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beskriva de homogena fallen, så är det möjligt att hävda att undersökningens 
strategiska urval kan ligga till grund för en generaliserande ambition. 

Problem i samband med urvalet 

Det finns två problem förknippade med urvalet och urvalsprinciperna. För 
det första finns det ett bortfall i materialet, för det andra sträcker sig stick-
proven över ganska olika långa tidsperioder. Några innehåller därför färre 
respektive fler antal diskussionsinlägg än övriga.  

Bortfallet finns mitt i ett av stickproven. Det rör sig om fyra dagar som 
försvunnit i samband med något avbrott som är relaterat till hemsidans värd-
server. Stickprovet kan inte ”repareras” genom att man väljer andra dagar 
eftersom det är styrt av att det skall omfatta ett visst antal vinstmatcher i 
följd. Det kvarvarande antalet diskussionsinlägg i stickprovet är dock så stort 
att det fortfarande är meningsfullt för statistisk analys. 

Skillnader i storlek mellan stickprov ger problem vid jämförelser. Till 
stor del beror skillnaden på hur tätt det är i tid mellan elitseriematcherna. 
Periodvis kan det gå många dagar, upp till en vecka, mellan vissa matcher. 
Andra perioder spelar man varannan dag. En segersvit på fyra matcher i rad 
kan i det ena fallet vara avklarad på 6-7 dagar, medan en förlustsvit på lika 
många matcher kan sträcka sig över ett par tre veckor. Detta kan i de flesta 
fall kompenseras genom att göra medeltalsjämförelser. 

Övrigt material 

Webbstatistik 

Förutom att allmän statistik över internettillgång och -användande ligger till 
grund för vissa empiriska slutsatser bygger undersökningen delvis också på 
uppgifter från två olika script som registrerar trafiken till HV-fantastens 
webbplats. Statistiken från dessa två script omfattar våren 2001 respektive 
hösten 2001 och våren 2002. Det första skriptet tillhandahåller en ytterst 
detaljerad besöksstatistik, allt från besöksfrekvensen per timme varje dag till 
vilka servers besökarna loggat in från. Skriptet som registrerat den senare 
perioden omfattar antal besök, antal sidor som besökts samt tiden besökarna 
spenderat på webbplatsen.  

Ett problem som är förknippat med all mätning av besök på webbplatser 
är huruvida mätningen avser unika besökare eller antal besök. Det finns näs-
tan inga säkra metoder för att mäta unika besökare, dvs. att skilja besök som 
görs av samma besökare från besök som görs av en ny unik person. Väljer 
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man att registrera s.k. cookies som lägger sig på besökarens dator är proble-
met att dessa ibland rensas bort av användaren, som därmed påverkar mät-
ningen, eller inte tillåts alls på användarens dator. Finns det användarprofiler 
i nätverk lägger sig cookies i varje unik profil. Om flera personer gör besö-
ken från samma dator utan personliga profiler, som kan vara fallet i familjer, 
lägger sig cookies på datorn. Väljer man att registrera IP-nummer är proble-
met liknande. Ibland har samtliga datorer på ett företag eller hos en organisa-
tion ett och samma nummer, ibland har varje användare i nätverket ett eget 
IP-nummer. Det går inte heller i detta fall att avgöra om en eller flera perso-
ner gör besöken. Väljer man att, istället för att registrera cookies eller  
IP-nummer, registrera antal ’träffar’ på webbplatsen vet man inte heller då 
vad som döljer sig bakom statistiken. I allra värsta fall kunde i princip samt-
liga besök ha gjorts av en och samma besökare. Oavsett vilken av de tre 
metoderna som de i undersökningen använda skripten använt sig av, så är det 
högst osäkert i vilken utsträckning de kommit åt att mäta unika besökare på 
HV-fantasten. Om det är träffar som registrerats är de unika besökarna med 
största sannolikhet färre än vad statistiken visar. Är det cookies eller  
IP-nummer kan de unika besökarna vara såväl fler som färre än vad som re-
gistrerats. Hur många de kan förmodas vara får bli en fråga att diskutera i 
samband med de analyser där skripten ligger till grund för resultatet. 

Informantintervjuer 

Undersökningen bygger slutligen också på data från en halvstrukturerad och 
två ostrukturerade samtalsintervjuer med HV-fantastens webbredaktör  
Henrik Gustavsson, under åren 2000, 2001 och 2003. Dessa intervjuliknande 
samtal har gjorts uteslutande för att införskaffa nödvändiga och komplette-
rande fakta om HV-fantasten och dess diskussionsforum. Samtalen kan såle-
des karakteriseras som informantintervjuer och följaktligen utsättas för käll-
kritik. Webbredaktören har intervjuats om ett objekt till vilket han är upp-
hovsman och tillika redaktör och ansvarig utgivare. Informantintervjuer där 
informanten är så djupt involverad kan vara förknippade med flera problem 
av källkritisk art. Det främsta problemet är att man kan ha intresse av att 
objektet och man själv framställs i positiv dager. Människor har också psy-
kologiskt sett en tendens att minnas i positiva banor och se sin egen roll på 
samma sätt. Det är dock ganska sällan, då främst i sammanhang där stora 
värden, prestige och kanske också friheten står på spel, som det finns anled-
ning att misstänka att en informant är medvetet manipulativ. I fråga om fak-
taförmedlingen om HV-fantasten är en sådan misstanke en aning långsökt. 
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Däremot är webbredaktören bara människa och som sådan lyder han, liksom 
alla andra, under psykologins lagar. Med andra ord har informationen som 
lämnats studerats med en viss källkritisk synvinkel. 

A N A L Y S M E T O D E R  

Innehållsanalys 

Den huvudsakliga metoden för analys av de nio stickproven från diskus-
sionsforumet är en kvantitativ innehållsanalys. Nu är kanske termen inne-
hållsanalys delvis missvisande eftersom inte endast manifest innehåll har 
kategoriserats. Också mer abstrakta egenskaper som inte är direkta inne-
hållselement i diskussionsinläggen, som tilltalston och attityder, ingår. Vad 
man än väljer att kalla analysen så följer den dock principerna för en inne-
hållsanalys. De nio stickproven som kommer att analyseras är, som tidigare 
sagts, strategiskt valda för att undvika extraordinära perioder och händelser  
i elitishockeyn, bl.a. slutspelshysterin. Det är inte det unika och speciella  
i idrottssupporters uppfattningar om sin tillvaro som ska undersökas. Det är 
istället de vardagliga och typiska omständigheterna under vilka debatten förs 
som eftersöks. Det är således det allmängiltiga som står i centrum för intres-
set och därmed, som nämnts ovan, en ambition att kunna dra vissa generali-
serande slutsatser utifrån analysresultaten. Därför har valet av analysmetod 
blivit den systematiska och formaliserade innehållsanalysen.  

Undersökningskategorier 

En innehållsanalys utgår från en uppsättning kategorier som bestäms utifrån 
vissa principer beroende på vad man vill uppnå med analysen. Undersök-
ningskategorierna utgör undersökningens analysverktyg. Analysen av  
HV-fantasten har som syfte att beskriva diskussionen i förhållande till vissa 
principer för det offentliga samtalet. Därför finns det undersökningskategori-
er som är tänkta att identifiera sådana egenskaper i materialet. Men det finns 
också ytterligare kategorier som fångar in andra och allmänt beskrivande 
egenskaper i diskussionsinläggen. Kategorierna brukar sammanställas i ett 
kodschema eller en kodbok. Här kommer dock benämningen analysschema 
att användas. Vad respektive kategori ska täcka in för egenskaper i materia-
let ska vara noga definierat i analysschemats kodinstruktioner. Vem som 
helst ska i princip kunna analysera materialet med hjälp av schemat och 
dessutom komma till liknande slutresultat som analysschemats skapare. 
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Analysschema 

När ett material innehållsanalyseras står man inför ett val om vilken urvals-
princip som ska styra kodningen av materialet. Man kan antingen försöka få 
med allt eller följa den så kallade huvudandelsprincipen, dvs. man kodar det 
huvudsakliga innehållet och struntar i resten. Man skulle kunna säga att den 
här undersökningen har försökt följa båda urvalsprinciperna. Allt innehåll  
i diskussionsinläggen är kodat men det går samtidigt att identifiera vad som 
är det huvudsakliga innehållet. Undersökningens analysschema har en träd-
struktur. Det bygger på ett antal fundamentala kategorier, eller variabler med 
ett mer metodnära vetenskapligt språk. Dessa kategorier utgör schemats stam 
där det huvudsakliga innehållet kodats. Stammen har också förgreningar 
vilka tillsammans fångar in det totala innehållet i diskussionsinläggen. En 
första förgrening uppträder vid kategorin mottagare eftersom diskussionsin-
läggens författare ibland kan adressera fler än en mottagare. En andra för-
grening uppträder vid kategorin ämne, eftersom ibland mer än ett specifikt 
ämne kan diskuteras i ett och samma diskussionsinlägg. En tredje förgrening 
uppträder vid kategorin aktör, eftersom fler än en aktör kan omnämnas  
i samband med varje ämne eller tema som diskuteras. Här följer nu en över-
gripande presentation av de kategorier som använts i analyserna av materia-
let. För det detaljerade analysschemat samt kodinstruktioner hänvisas till 
Appendix.  

Schemat inleds med de två kategorier som bestämt det generella urvalet, 
dvs. vilken säsong det handlar om samt vilka yttre omständigheter som rå-
der, här kallat fas: 

SÄSONG (1999/2000; 2000/2001; 2001/2002) 
FAS (upptakt – vinster – förluster) 

Därefter kommer en kategori som noterar vilken veckodag inläggen är pos-
tade. Kategorin har använts i analyser av matchdagarnas betydelse för dis-
kussionen. Nästa kategori mäter diskussionsinläggens omfattning i form av 
antal ord. Denna kategori har använts tillsammans med nästa kategori, som 
avgör om inläggen innehåller några argument eller inte, för att analysera 
sambandet mellan förekomst av argument och diskussionsinläggens längd. 
Kategorin argument har också använts i andra bi- och multivariata analyser. 
Den kommer att diskuteras lite mer ingående längre fram eftersom den till-
kommit senare än övriga kategorier i analysschemat. Detta har skapat vissa, 
men på inget vis oöverkomliga, problem. 
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VECKODAG (måndag – söndag) 
ORD 1 (1 – x) 
ARG (argument – ej argument) 

De därpå följande kategorierna omfattar författarna till debattinläggen. Varje 
avsändare har tilldelats sitt unika värde, ett värde de också har i egenskapen 
som mottagare. Dessutom noteras vem eller vad man representerar. Dessa 
kategorier har använts, bl. a. när deltagarnas status och attityder undersökts. 

AVSÄNDARE (signatur 1 – 1221 samt 1300 – 1322) 
REPRESENT (HV-supporter, motståndarsupporter, journalist, etc.) 

Nästa grupp av variabler inleds av kategorin mottagare. Här förgrenas första 
gången analysschemat eftersom upp till tre mottagare av ett och samma dis-
kussionsinlägg har kodats här. Den mottagare som kodas först är alltid den 
som diskussionsinlägget riktar sig till i första hand och huvudsakligen. Alla 
de följande kategorierna finns nu på varje mottagargren. Den första av dessa 
skiljer privata inlägg från dem som är avsedda för hela debattoffentligheten. 
Därpå följer kategorin funktion där inlägg som är t.ex. utsagor eller repliker 
skiljs från varandra. Slutligen kodas också hur deltagarna tilltalar varandra. 

MOTTAGARE (ej specifik, signatur, representant för något, etc.) 
OFF–PRIV (0 resp. 1) 
FUNKTION (utsaga, fråga, svar, replik, rättelse, upprepning, etc.) 
TILLTAL (positivt – negativt – annat) 

När deltagarna och deras inbördes interaktion avklarats går analysschemat 
över till diskussionens innehåll. Här kommer den andra förgreningen. Delta-
garna kan inte bara vända sig till fler än en mottagare i ett och samma dis-
kussionsinlägg, man kan också ta upp mer än bara ett diskussionsämne med 
varje mottagare. Efter att ämnet bestämts kodas upp till tre aktörer som upp-
träder i den diskuterade kontexten. Här uppkommer således en ny förgre-
ning. Precis som vid den första förgreningen är det alltid det ämne och den 
aktör som står i centrum som förs in i datamatrisen först, dvs. de blir ämne 
nummer ett och aktör nummer ett. Detta är särskilt viktigt att påpeka i aktö-
rernas fall. Det är nämligen alltid endast den första aktören som kodas på de 
nedan följande kategorierna. Om det t.ex. ska avgöras om man talar positivt 
eller negativt om aktörerna, så kan detta endast sägas om den första av de tre 
som eventuellt förekommer. Det innebär att attityder till aktörer alltid är 
kodade enligt huvudandelsprincipen. De övriga två aktörerna kan dock ingå i 
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t.ex. en frekvensberäkning av antalet aktörer som omtalas eller en översikt 
av vilka aktörer som omtalas. De kan alltså kopplas till alla kategorier som 
finns framför dem i analysschemat. 

ÄMNE (HV, hockey, medier, supporter, debatten, övrigt) 
AKTÖR (klubb, förbund, medier, etc.) 

När innehållet är fastställt undersöker nästföljande två kategorier varifrån 
och hur deltagarna eventuellt inhämtar sin information. När deltagarna är 
tydliga med detta, avgörs först vilken källa som använts och därefter i vilken 
form man refererar till källan. 

KÄLLA (press, radio, tv, etc.) 
REFERENS (referat, citat, länk, etc.) 

Till sist innehåller analysschemat kategorier som ska fånga in hur deltagarna 
förhåller sig till och behandlar de ämnesområden och aktörer som man tar 
upp till diskussion: 

GENRE (åsikt, nyhet, information, rykte, etc.) 
ATTITYD (positiv – negativ) 
HANDLING (förslag, uppmaning, krav, etc.)  

Den första kategorin har med den allmänna formen på budskapet att göra, 
eller rättare sagt, vilken genre det utgör. Här är deltagarnas åsikter den kan-
ske viktigaste genren. Den följande kategorin bestämmer om avsändarens 
attityd är positiv eller negativ till det som är föremål för diskussionen. Den 
sista kategorin som använts av analysschemats variabler tar upp om inlägget 
syftar till handling i något avseende, antingen som uppmaning eller krav. 

Kategorin ’argument’ 

Från början var det meningen att en kategori som kodar inläggens kvalitet, 
också skulle kunna användas som en kategori som kodar argument. Kvalitet 
står då för om diskussionsinläggen är konstruktiva analyser eller kritisk 
granskning, alternativt om de är allmänt tyckande i ena eller andra riktning-
en. Antagandet var att den konstruktiva eller granskande texten med stor 
sannolikhet kunde förmodas innehålla argument. Kvalitetskategorin var pla-
cerad efter kategorin som mäter attityd och förekom därmed på samtliga 
analysschemats förgreningar. Vid närmare eftertanke kändes det vanskligt att 
ha en kategori som bara mäter att argument förekommer med ”stor sannolik-
het”. Kategorin kodar ju i själva verket sådana kvaliteter som skiljer mera 
professionella texter från vardagstyckande. Men, det går ju att tänka sig en 
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analys som bara genomlyser ett fenomen utan att anföra direkta argument. 
En granskning kan också vara en ren faktisk beskrivning av någonting. Kva-
litetskategorin fick därför stå tillbaks till förmån för en ny kategori som ex-
plicit mäter argument. Att ersätta kvalitetskategorin och lägga ut en argu-
mentkategori på varje förgrening i analysschemat, hade emellertid blivit ett 
alltför tidskrävande arbete. Det hade krävt en omfattande genomgång av 
materialet ännu en gång, vilket inte var möjligt så sent i undersökningsarbe-
tet. Därför kodades argument enligt huvudandelsprincipen, dvs. det är endast 
diskussionsinläggens huvudmottagare som undersökts med avseende på om 
argument förekommer i det första och huvudsakliga ämnet, med tillhörande 
aktör, som tas upp till diskussion. Konsekvenserna är egentligen inte större 
än att antalet fall där argument kan mätas minskar från potentiellt 4900 till 
omkring 3900 diskussionsinlägg. 

Kvalitativ textanalys 

Tre av undersökningens fyra övergripande analyser har utförts med den just 
beskrivna kvantitativa innehållsanalysen. Det gäller analysen av diskussio-
nens status som offentlighet samt övergripande och deliberativa karaktär.  
I dessa fall har datamängderna varit tillräckligt stora och frågeställningarna 
passande för den typen av analys. Den fjärde analysen har utförts med hjälp 
av kvalitativ textanalys av ett antal för ändamålet belysande diskussionsin-
lägg. Det gäller analysen av ifrågasättande och inlösen av de universella 
giltighetsanspråken. Utgångspunkten har också i detta fall varit analyssche-
mats kategorier, men de egenskaper som varit relevanta för analys har varit  
i minsta laget för att meningsfullt beskrivas med hjälp av statistisk analys. 
Men framförallt, har den aktuella frågeställningen varit mer lämpad att be-
svaras med hjälp av kvalitativa textanalysmetoder. Det är mindre menings-
fullt att veta i vilken omfattning problem med ömsesidig förståelse uppstår 
än att veta hur dessa problem ter sig och hanteras av deltagarna. I synnerhet 
när det dessutom visat sig att explicit inlösen av giltighetsanspråk snarare är 
undantag än regel i diskussionen. Två olika textanalytiska metoder har 
kommit till användning. För det första, en systematiserande textanalys som 
har klassificerat vilka problem med förståelsen som tagits upp till debatt. För 
det andra, en tolkande textanalys som har analyserat hur, med vilka argu-
ment och vilken retorik, deltagarna har tagit upp dessa problem till debatt. 
Den kvalitativa textanalysen beskrivs ytterligare i anslutning till den över-
gripande analys där den kommit till användning. 
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U N D E R S Ö K N I N G E N S  D E S I G N  

Undersökningen av HV-fantastens diskussionsforum är en fallstudie. Den 
har som utgångspunkt för analysen ett offentlighetsperspektiv. Detta under-
söks från fyra analysaspekter. Den första aspekten ligger på diskussionens 
offentliga karaktär, dvs. förhållandet till de ideala grundförutsättningar som 
bör uppfyllas för att en diskussion ska betecknas som i verklig mening of-
fentlig. Den andra aspekten ligger på diskussionens fundamentala villkor för 
att kunna bli meningsfull, dvs. förhållandet till de giltighetsanspråk som bör 
uppfyllas för att deltagarna överhuvud taget ska kunna förstå varandra. Den 
tredje aspekten ligger på diskussionens övergripande karaktär, dvs. förhål-
landet till sådana karaktärsdrag som indikerar om den tenderar vara rela-
tionsskapande eller problemlösande. Den fjärde aspekten ligger på diskus-
sionens karaktär som deliberativt samtal, dvs. på förhållandet till sådana 
karaktärsdrag som avgör om diskussionen kan kallas deliberativ.  

Analysmodeller 

Den just använda ordningsföljden mellan de fyra analyserna kommer också 
att användas i den senare presentationen av resultaten. Det är en logisk ord-
ning som går från den yttre inramningen och de fundamentala villkoren till 
diskussionens övergripande och inre kvaliteter. Analysmodellerna, där de 
fyra aspekternas teoretiska begrepp undersöks i det empiriska materialet, 
presenteras i det följande enligt en lite annorlunda logik. Först presenteras de 
tre analysmodeller som använder den kvantitativa innehållsanalysen, dvs. 
analyserna av grundförutsättningarna för offentlighet, diskussionens karaktär 
och dess deliberativa drag. Därefter presenteras den kvalitativa modellen för 
analys av giltighetsanspråken för uppnående av förståelse.  

Att analysera grundförutsättningar 

Tre teoretiska begrepp används i undersökningen för att analysera hur dis-
kussionsforumet förhåller sig till de av Jürgen Habermas formulerade ideal-
typiska grundförutsättningarna för en offentlighet. De tre begreppen är till-
träde, status och områden. Begreppet tillträde står för att alla ska ha fritt 
tillträde till diskussionen. Begreppet status står för att inte statusskillnader 
mellan diskussionens deltagare får avgöra debattens förlopp och utgång. 
Begreppet områden står för att diskussionen ska ta upp inte tidigare ifråga-
satta områden till debatt. Hur kan då dessa tre begrepp operationaliseras för 
att bli möjliga att konkret undersöka i HV-fantastens diskussionsforum? Vad 
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exakt ska undersökas för att se huruvida alla som önskar verkligen har till-
träde till diskussionen, att inte statusskillnader styr debatten och att den tar 
upp nya frågor? Vilka av analysschemats kategorier kan ge, om inte uttöm-
mande så ändå några svar på frågeställningarna?  

”Tillträde” 

Minst tre förutsättningar är avgörande för tillträdet till diskussionsforumet. 
För det första, att tekniken inte lägger hinder i vägen. För det andra, att det 
inte finns formella hinder i vägen. För det tredje, att det inte finns reella hin-
der för tillträde. 

Tekniska hinder handlar om tillgång till och kunskap om teknologin. Har 
man inte tillgång till internet så har man inte tillträde till diskussionen oav-
sett om formella eller reella hinder finns. Har man tillgång men inte kunskap 
om hur man använder teknologin är det samma sak. För att undersöka i vil-
ken mån tekniska hinder finns för tillträde till HV-fantastens diskussionsfo-
rum kommer en genomgång att göras av tillgänglig officiell vetenskaplig 
statistik över tillgång och användande vad gäller internet i Sverige under 
undersökningsperioden. Användandet kan ses som en indikation på kunskap 
om teknologin. 

Formella hinder handlar om sådant som hindrar att man kan ta del av el-
ler publicera inlägg i diskussionen när inga tekniska hinder finns för tillträde. 
Det kan ha att göra med att diskussionen är lösenordskyddad, att filter tar 
bort inlägg innan de publiceras eller att censuren är hård i efterhand. För att 
avgöra om formella hinder föreligger kommer webbplatsen att undersökas 
med avseende på om den är fri att ansluta till och om den har filter eller ra-
deringsfunktioner. 

Reella hinder handlar om sådant som kan hindra ett fritt tillträde även om 
inga tekniska och formella hinder skulle finnas. I klartext handlar det om 
ifall andra än HV-supporters i praktiken har tillträde till diskussionen. För att 
klargöra om fritt tillträde är en realitet kommer deltagarnas sammansättning 
att undersökas. Den analyskategori som kommer att användas kan säga om 
det bland deltagarna i diskussionen förekommer representanter från andra 
supportergrupper, medier eller ishockeyns institutioner. Det framgår också 
om deltagare är bosatta på andra platser än i klubbens närmaste upptag-
ningsområde. På så vis kan kategorin indikera eventuella variationer i delta-
gandet på en kulturell, social och geografisk nivå. Låg variation kommer då 
att tolkas som låg reell tillgänglighet, och vice versa. Var ska då gränsen gå 
när variationen indikerar alltför låg eller utebliven tillgänglighet? Det måste 
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nog diskuteras med hänsyn tagen till en förväntad dominans av  
HV-supporters. Det är ju trots allt ”deras” forum och ”deras” hjärtefrågor 
som därmed får förmodas stå i centrum för debatten. 

”Status” 

Inverkan från deltagarnas status kommer att analyseras från två aspekter av 
fenomenet. Dels kan man ha status på grund av sin position enligt en socio-
logisk definition, dels finns det en rimlig anledning att anta att man kan ha 
status som kommer av aktivitetsgraden i själva diskussionsforumet. 

Status utifrån position kan grunda sig på flera typer av relationer männi-
skor emellan. Det kan handla om sociala eller kulturella skillnader. Hög 
social status i diskussionsforumet har tilldelats de deltagare som represente-
rar ishockeyns institutioner samt olika medier och de som sitter på ledande 
positioner inom supporterrörelsen. Hög kulturell status har tilldelats  
HV-supporters i förhållande till supporters som tillhör motståndarlagen.  

Status utifrån aktivitetsgraden i diskussionsforumet utgår från hur fre-
kvent man är som deltagare, dvs. hur ofta man postar diskussionsinlägg. Hög 
aktivitetsstatus har tilldelats de deltagare som under undersökningsperioden 
postat tio diskussionsinlägg eller fler. Låg aktivitetsstatus innebär att man 
postat färre än tio inlägg i debatten. 

Såväl positionsstatus som aktivitetsstatus har analyserats från tre aspek-
ter: aktivitet, uppmärksamhet och bemötande. Aktivitet är detsamma som 
med vilken frekvens de olika statusgrupperna postat utsagor och ställt frågor, 
dvs. tagit initiativ till att få igång kommunikation med andra deltagare. 
Uppmärksamhet är detsamma som i vilken omfattning de olika grupperna 
mottagit repliker och fått svar på frågor, dvs. om de får uppmärksamhet från 
eller ignoreras av andra deltagare. Bemötande är detsamma som i vilken 
omfattning de olika statusgrupperna bemöts positivt eller negativt när de 
tilltalas av andra deltagare i diskussionen. 

Om det är så att deltagare med hög status är mer produktiva än deltagare 
med lägre status, i högre utsträckning får reaktioner på sina inlägg eller be-
möts mer positivt, så kan det ses som en indikation på att status tenderar ha 
en viss betydelse i diskussionen. Deltagarnas status kan med andra ord vara 
problematisk för diskussionsjämlikheten. Att vem man är överskuggar vad 
man säger. 
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”Områden” 

Att undersöka om det förekommer helt nya och tidigare inte ifrågasatta om-
råden i diskussionen är svårt, för att inte säga omöjligt, att studera direkt.  
Hur ska det avgöras om en fråga aldrig diskuterats offentligt inom ett områ-
de om man inte har tillgång till allt som någonsin diskuterats på området  
i fråga? Strategin är istället utgå från rimliga indirekta observationer. För det 
första, om deltagarna uttrycker annorlunda uppfattningar än medierna och 
ishockeyns institutioner i olika frågor. Här undersöks nu inte direkt nya om-
råden, men väl avvikande och kanske nya uppfattningar på de områden där 
dessa institutioner är verksamma. För det andra, genom att undersöka vilka 
teman som diskuteras i forumet men som inte tas upp i medierna. Det hand-
lar då inte om att undersöka mediernas innehåll med avseende på att se vad 
de inte tar upp men som diskuteras i diskussionsforumet. Det blir nödvändigt 
med ett betydligt mer indirekt angrepp, nämligen att undersöka i samband 
med vilka diskussionsfrågor som deltagarna hänvisar till medier eller inte. 
Strategin är att med hjälp av flera olika analyser argumentera för att frånva-
ron av hänvisningar till medierna kan bero på att det inte finns mycket att 
hänvisa till eftersom medierna tar upp dessa områden sparsamt eller inte alls. 

Frågan om deltagarna uttrycker annorlunda uppfattningar än medierna 
och ishockeyns institutioner i olika frågor analyseras ur tre aspekter: bemö-
tande, omtalande och inställning. Bemötande är detsamma som hur deltagar-
na tilltalar representanter för HV71 när man adresserar diskussionsinlägg 
direkt till dessa, dvs. om man är övervägande positiv eller negativ i tilltalsto-
nen när HV-representanter står som explicita mottagare av diskussionsin-
lägg. Omtalande är detsamma som vilken attityd deltagarna har till aktörer 
från ishockeyns institutioner och medierna när de talar om dem i diskus-
sionsinläggen, dvs. om man är övervägande positiv eller negativ till ishock-
eyns och mediernas aktörer när de omtalas. Inställning är detsamma som 
vilken attityd deltagarna har till ishockeysystemets verksamhet och medier-
nas rapportering när dessa områden diskuteras, dvs. om man är övervägande 
positiv eller negativ i sina uppfattningar om dessa verksamheter. 

De tre analyserna görs för att få en mångfacetterad bild av deltagarnas 
förhållande till institutionerna. Ett negativt tilltal när man direkt adresserar 
representanter för institutionerna kan indikera att man också har avvikande 
uppfattningar. Det kan dock handla om personattityder. Detsamma kan vara 
fallet när deltagarna är kritiska mot aktörer från institutionerna. Det handlar  
i så fall inte så mycket om en utmaning mot tolkningsmonopolet utan mer 
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om ett osakligt missnöje. Visar det sig att deltagarna riktar mycket kritik mot 
ishockeyinstitutionernas sätt att hantera verksamheten samt mot mediernas 
tolkning av samma verksamhet, kan detta sannolikt ses som en utmaning 
mot institutionernas tolkningsmonopol kring dessa verksamheter. Då är kan-
ske också attityderna till personer och aktörer inom institutionerna ett uttryck 
för samma sak. 

Frågan om vilka teman som diskuteras i forumet men som inte tas upp  
i medierna undersöks ju i själva verket som deltagarnas användande av me-
dierna som källor. Om och på vilket sätt deltagarna hänvisar till medierna 
har analyserats från tre aspekter: generella hänvisningar, specifika hänvis-
ningar eller inga hänvisningar. Generella hänvisningar innebär analys av det 
generella användandet av medier som källor, dvs. oavsett vilket medium 
men med hänsyn till ämnesområde som diskuteras. Specifika hänvisningar 
innebär analys av användandet av medier som källor beroende på utgivare, 
dvs. mediernas status som oberoende massmedier, institutionsmedier eller 
medier utgivna av supporters. Inga hänvisningar innebär analys av diskus-
sionen med avseende på när inga hänvisningar görs alls, dvs. kartläggning av 
de sakfrågeområden där deltagarna aldrig hänvisar till några medier.  

Dessa tre analyser kan läggas samman för att finna ett eventuellt mönster 
i användandet av medierna som källor i debattens olika diskussionsfrågor.  
I klartext söks mönstrets negativa sida, på vilken inga hänvisningar görs. 
Den generella analysen ger en grov bild, vilken är tänkt att nyanseras när 
mediernas hemmahörighet förs in. Intresset är störst för hur hänvisningarna 
till massmedierna specifikt ser ut. Om den tredje analysens mönster inte 
alltför mycket avviker från de övriga två, blir det möjligt att argumentera för 
att deltagarnas användning av medierna som källor står i något slags förhål-
lande till hur mycket, eller lite, medierna också tar upp olika frågor som 
diskuteras i HV-fantastens diskussionsforum. 

På grundval av analyserna går det inte att rätt och slätt hävda att deltagar-
na i diskussionen problematiserar nya områden. Det går dock att avgöra  
i vilken omfattning man har annorlunda uppfattningar och perspektiv i för-
hållande till ishockeyns och mediernas institutioner. Vi kan förmodligen 
också argumentera för att det finns sakområden som deltagarna gärna disku-
terar men som inte är av större intresse för medierna att ta upp i någon större 
omfattning.  
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Att analysera diskussionens karaktär  

Tre teoretiska begreppspar används i undersökningen för att analysera hur 
diskussionen förhåller sig till det problemlösande respektive sociala samta-
lets karaktär. Det första paret handlar om diskussionens förutsättningar, om 
det råder jämlika diskussionsförhållanden, dvs. om det krävs kännedom om 
samtalsnormer eller inte. Det andra paret handlar om diskussionens genom-
förande, om den följer vissa riktlinjer och är ordnad eller spontan och förut-
sättningslös. Det tredje paret handlar om medierelationen, om diskussionen 
är beroende av medier för sitt genomförande eller inte. Vilka analyskategori-
er ska då användas och vilka analyser måste göras för att undersöka huruvida 
diskussionen tenderar likna ett problemlösande och därmed resultatinriktat 
samtal eller en relationsinriktad social konversation? 

”Förutsättningar”  

Frågan om diskussionen kräver kunskaper om bestämda samtalsnormer ana-
lyseras från tre aspekter: förefintlighet, påtalande och självkritik. Förefint-
lighet innebär fastställande och textanalys av faktiska och uttryckliga sam-
talsnormer som deltagarna i diskussionen kan ta del av i förväg på  
HV-fantastens webbplats. Textanalysen är av tolkande karaktär och syftar 
till att bygga under ett resonemang om vad dessa förefintliga normer för ett 
deltagande betyder. Påtalande innebär analys av i vilken omfattning deltaga-
re kritiserar andra deltagare för att inte uppfylla de krav som normer och 
netikett ställer på deltagandet i diskussionen. Analysen undersöker också 
vilka typer av norm- och netikettsbrott som förekommer och i vilken omfatt-
ning, som det visar sig om och när de påtalas i diskussionen. Självkritik in-
nebär analys av i vilken omfattning tre former av s.k. rättelser förekommer. 
Rättelser ingår i den kategori som kodar diskussionsinläggens funktion, och 
kan vara rättelser av sakfel, stavfel samt upprepningar. Att det förutsätts att 
rättelser av egna misstag förekommer beror på att den generella netiketten 
föreskriver att deltagare i diskussioner på nätet bör förekomma sina medde-
battörer med att rätta till egna misstag av den beskrivna arten.  

”Struktur” 

När det gäller diskussionens struktur, och frågan om den är spontan och för-
utsättningslös eller resultatinriktad och ordnad, så analyseras även detta från 
tre aspekter: agenda, ämnesrelevans och handlingsinriktning. Agenda inne-
bär analys av i vilken omfattning diskussionen följer en viss dagordning  
i form av teman som återkommande diskuteras. En mycket kortfattad agenda 
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finns öppet deklarerad på webbplatsen men frågan är i vilken utsträckning 
det också finns en dold agenda som strukturerar debatten. En dold agenda 
kräver i sådana fall att deltagarna måste lära sig känna igen och acceptera en 
sådan. Ämnesrelevans innebär analys av i vilken omfattning deltagare påtalar 
eventuella avvikelser som andra deltagare anses göra från den öppna eller 
dolda agendan. Handlingsinriktning innebär analys av i vilken omfattning 
deltagarna i diskussionen kommer med förslag till förändringar eller kräver 
åtgärder för att lösa upplevda problem som har med HV71 eller den egna 
verksamheten att göra.  

Om diskussionen påtagligt följer en öppen eller dold agenda får ses som 
en indikator på att den är ordnad. Om deltagarna påtalar brister som har med 
ämnesrelevansen att göra kan detta indikera att man förväntar sig ordning 
vad gäller vad som kan föras upp till debatt. Om deltagarna förhållandevis 
ofta kommer med handlingsinitiativ skulle detta kunna indikera att diskus-
sionen har en viss problemorientering liksom att deltagarna har ambitioner 
att komma tillrätta med problemen ifråga. Uppmaningar till handling syftar 
till förändring som resultat och skulle därför samtidigt kunna ses som indika-
tor på opinionsbildning, inte bara åsiktsbildning. Om handlingsinitiativen 
riktas mot såväl utomstående aktörer som in mot den egna gruppen kan detta 
ses som konkreta exempel på både utåt- och inåtriktad opinionsbildning. 

”Medieberoende” 

Frågan om diskussionens beroende av medier för sin realisering analyseras 
genom att medierna tilldelas två skilda funktioner för deltagarna. För det 
första, när medier fungerar som underlag för diskussionen. För det andra, när 
medier fungerar som förmedlare av diskussionen.  

Mediernas funktion som förmedlare av information till deltagarna kom-
mer i det följande att analyseras från två aspekter; attityd och promotion. En 
tredje aspekt är deltagarnas användning av medierna som källor. Denna an-
vändning undersöks dock på annat håll i undersökningen, närmare bestämt  
i analysen av huruvida nya områden problematiseras i diskussionen (s. 101), 
men resultatet är av intresse också för en allsidig beskrivning av deltagarnas 
eventuella medieberoende. I nämnda analys ingår också ett klargörande hur 
man hänvisar beroende på mediernas hemmahörighet, dvs. vem som är utgi-
vare. 

Attityd innebär analys i två dimensioner av deltagarnas attityder till de 
medier man tar del av. Den första dimensionen innebär en indelning av me-
dierna efter dess logik, dvs. om de är traditionella massmedier eller webb-
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medier. Den andra dimensionen innebär en indelning av medierna efter dess 
hemmahörighet, dvs. om de är massmedier, institutionsmedier eller suppor-
termedier. Massmedier är här alla oberoende medier, institutionsmedier ges 
ut av ishockeyns aktörer och supportermedier ges ut av supporterorganisa-
tioner eller enskilda supporters. Promotion innebär analys av i vilken om-
fattning deltagarna gör promotion i diskussionsforumet för massmedier, 
institutionsmedier eller supportermedier. Att göra promotion ses som en 
aspekt av en positiv attityd till något, i det här fallet olika medier beroende 
på utgivare. Attityd och promotion används som indikatorer på deltagarnas 
medieanvändning genom att tolka en positiv attityd till och promotion för 
vissa medier, som att man också använder och föredrar dessa medier. Det är 
inte detsamma som att säga att man är beroende av medierna ifråga, men ett 
frekvent användande brukar implicera ett visst beroende. En utebliven mor-
gontidning i brevlådan brukar upplevas som mycket problematiskt när vanan 
att läsa tidningen till frukost abrupt bryts. 

Den andra funktionsanalysen, som undersöker medier som förmedlare av 
diskussionen, utgår från de script som mäter besöksfrekvensen på  
HV-fantastens webbplats. Beroendet av internet för diskussionens existens i 
nuvarande form är i sig självklart. Diskussionen som sådan kan givetvis 
existera utan hjälp av något medium, men då med starkt begränsad deltagar-
frekvens och räckvidd. Medier som förmedlare av diskussionen, analyseras 
därför från dessa två aspekter; omfattning och räckvidd. Omfattning innebär 
analys av relationen mellan dem som deltar i och de som endast besöker 
diskussionen. Tidigare forskning visar att antalet besökare alltid överstiger 
antalet deltagare i stabila diskussionsfora på nätet. Analysen ska belysa om-
fattningen av hur diskussionen når ut. Räckvidd innebär analys av vart dis-
kussionen når ut, dvs. från vilka servers deltagare och besökare loggar in på 
HV-fantastens webbplats. De två analyserna ger en konkret bild av diskus-
sionen som ett offentligt samtal i termer av omfattning och räckvidd. Dessa 
två kriterier avgör inte ensamma den offentliga statusen, men de visar sanno-
likt starkt avvikande värden om diskussionen vore oberoende istället för 
beroende av medier för sin förmedling. 

Att analysera deliberativ karaktär 

Analysen av diskussionen i HV-fantastens diskussionsforum med avseende 
på huruvida den uppvisar karaktärsdrag som gör det möjligt att kalla den 
deliberativ, utgår från fyra teoretiska begrepp. Dessa begrepp motsvarar i allt 
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väsentligt Anthony G. Wilhelms kategorier från en innehållsanalys av 
diskurskvalitet och deliberationsnivå i politiska diskussionsgrupper på inter-
net. Det första begreppet hos Wilhelm, informationssökning, handlar om 
huruvida deltagarna söker information från och utbyte med andra deltagare  
i diskussionen eller bara förser diskussionen med information eller egna 
uppfattningar. Här klassificerar Wilhelm diskussionsinläggen i tre kategori-
er: inlägg som bara tillhandahåller fakta eller författarens uppfattningar; 
inlägg som innehåller frågor samt inlägg som startar replikväxlingar. Nästa 
begrepp, interaktivitet, speglar utbytet deltagarna får i diskussionen i form av  
idéer utifrån, svar på frågor och repliker på inlägg. Här jobbar Wilhelm med 
två kategorier: inlägg som inkorporerar utomstående källor samt inlägg som 
innehåller svar eller replik. Begreppet homogenitet står för hur pass homo-
gena deltagarna är i sina interna opinioner. Här använder Wilhelm endast en 
kategori som klassificerar inlägg efter dess uppslutning bakom eller av-
ståndstagande till en viss politisk kandidat, linje eller ideologi. Det fjärde 
begreppet slutligen, rationalitet, har att göra med huruvida diskussionen 
bygger på saklig argumentation som går att utsätta för kritik eller inte. Här 
förekommer två kategorier. En för inlägg med rationella argument och verk-
lighetsförankring respektive avsaknad av argument och istället personliga 
värderingar samt känslomässigt eller estetiskt bedömande. När det gäller 
undersökningen av HV-fantastens diskussionsforum, har de fyra teoretiska 
begreppen operationaliserats på ett lite annat sätt. Det beror på att analyska-
tegorierna ser lite annorlunda ut än Wilhelms kategorier. 

”Informationssökning” 

Informationssökningen kommer analyseras med avseende på i vilken om-
fattning deltagarna uttryckligen efterfrågar information från andra deltagare i 
diskussionen, dvs. förekomsten av tydligt formulerade frågor som vill ha ett 
svar. Kategorin fråga innehåller endast explicit uttryckta frågor. Frågor kan 
också rymmas i kategorin blandad, som är en blandtyp där en fråga kan ut-
göra en del av ett i övrigt påstående eller kommenterande inlägg. Wilhelms 
kategori för frågor räknar också sådana formuleringar som utgör s.k. ”open 
ends”, dvs. de ställer inte direkta frågor men öppnar upp för någon annan att 
fortsätta eller avsluta. Denna typ av implicita frågor är inte kodade för sig i 
denna undersökning. Inte heller är inlägg som med absolut säkerhet kan 
sägas starta diskussioner, dvs. första inlägget i en debattråd, kodade för sig.  

Båda dessa kategorier återfinns med största säkerhet i kategorin utsagor, 
som är inlägg vilka inte är inlägg i pågående debattrådar. Utsagor är en 



Undersökningens genomförande 

 115

övergripande kategori som kan innehålla lite olika typer av inlägg vars ge-
mensamma nämnare är att de i princip kan starta nya diskussionstrådar eller 
erhålla repliker. Kategorin diskuteras mer ingående i resultatanalysen för att 
kasta klarhet över i vilken grad den innehåller inlägg som de facto öppnar 
upp för interaktion. 

En annan aspekt av informationssökningen är deltagarnas användning av 
medierna som källor. Denna användning undersöks, som redan påpekats,  
i analysen av huruvida nya områden problematiseras i diskussionen (s. 109), 
men även i analysen av diskussionens medieberoende (s. 112). Wilhelm ser 
användning av källor som en inkorporering av idéer utifrån och därmed som 
uttryck för interaktion. Naturligtvis måste detta även kunna ses som informa-
tionssökning. Möjligheten finns att deltagarna i HV-fantastens diskussions-
forum i första hand använder medier för att leta efter vad som rapporteras 
om HV71 och ishockey i allmänhet, dvs. inhämta information.  

”Interaktivitet” 

Interaktiviteten i diskussionen analyseras med hjälp av kategorierna svar och 
repliker. Dessa är kodade var för sig, till skillnad från hos Wilhelm som in-
begriper svar på direkt ställda frågor i kategorin repliker. Svar på frågor och 
repliker på yttranden betyder att avsändarna tagit del av och i någon mån 
reflekterat över andra deltagares diskussionsinlägg. Denna process ses då 
som en indikation på interaktionen i diskussionsforumet. Det indikerar också 
att diskussionen är ett utbyte av information och uppfattningar och inte bara 
ett klotterplank för den som vill skriva av sig hellre än interagera. 

Informationssökningen och interaktiviteten är nära kopplade till varandra, 
som två sidor av samma mynt. Det ena resulterar i det andra och så vidare. 
Därför jämförs också relationen mellan frågor och svar för att se i vilken 
omfattning deltagarna får svar på uttryckligen ställda frågor. Om frågor inte 
får svar kan det ses som en brist i informationsutbytet och interaktionen.  

Också relationen mellan utsagor och repliker är möjlig att fastställa. Om 
allt skulle vara utsagor i forumet skulle man tvingas konstatera att det inte 
rör sig om någon diskussion, därmed inte heller någon interaktivitet. Diskus-
sion blir det fråga om när antalet repliker överstiger antalet utsagor. En jäm-
förelse kan också leda till en nyansering av kategorin utsagor. Genom att 
göra ett antagande om hur många repliker ett inlägg kan förmodas få kan en 
skattning göras av hur stor andel av utsagorna som är diskussionsframkal-
lande.  
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Till detta kommer möjligheten att inkorporera och diskutera resultatet av 
tidigare analyser av deltagarnas användning av utomstående källor. Att an-
vändningen av källor betraktas som informationssökning hindrar ju inte på 
något sätt att denna också, precis som Wilhelm gör, används som uttryck för 
interaktion. Analysen görs, som tidigare nämnts, på annat håll i undersök-
ningen men resultatet kan användas i diskussionen om såväl informations-
sökning som interaktivitet. 

”Homogenitet” 

Wilhelm frågar i sin undersökning efter i vilken utsträckning deltagarna 
uppvisar intern homogenitet i sina opinioner. Homogenitet kan definieras på 
olika sätt men det verkar sannolikt att Wilhelm menar åsiktshomogenitet. 
Det logiska tillvägagångssättet är att undersöka homogeniteten inom en spe-
ciell grupp, i denna undersökning HV-supporters. Dessa måste då kunna 
utpekas varför endast deltagare som med största sannolikhet kan bestämmas 
vara HV-supporters kommer i fråga för analys. Detta avgörs på två sätt, dels 
när en deltagare explicit framträder som HV-supporter, dels när det av inne-
hållet i diskussionsinlägget framgår att det sannolikt är författat av en  
HV-supporter. 

Homogeniteten bland HV-supporters med avseende på uttryckta opinio-
ner i diskussionsforumet kommer att analyseras från tre aspekter: instäm-
mande, enighet och uppslutning. Instämmande innebär analys av i vilken 
omfattning HV-supporters instämmer med andra HV-supporters i diskussio-
nen, dvs. i vilken utsträckning HV-supporters håller med i eller polemiserar 
mot andra HV-supporters uppfattningar i debatten. Enighet innebär analys av 
i vilken omfattning HV-supporters instämmer med andra HV-supporters när 
man specifikt diskuterar sådant som har med supportrarnas egen verksamhet 
att göra, dvs. i vilken utsträckning man är eniga eller oeniga om den egna 
verksamheten. Uppslutning innebär analys av vilka attityder HV-supporters 
har till den egna verksamheten, dvs. i vilken utsträckning man är positiv eller 
negativ till saker som har med den egna verksamheten att göra. Positiv atti-
tyd kan då ses som att man ställer sig bakom det sätt som den egna verksam-
heten bedrivs på. Negativ attityd innebär att man på motsvarande sätt är kri-
tisk till verksamheten som den bedrivs. 

Analysen av homogeniteten bland HV-supporters skulle också kunna in-
nefatta deras förhållningssätt och attityder till debattens huvudobjekt, HV71. 
Detta analyseras dock på annan plats (se s. 108 och framåt) och avser då 
deltagarnas attityder generellt, inte HV-supporters specifikt. Resultaten kan 
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dock tämligen enkelt, om så önskas, inkorporeras i analysen av homogenitet 
eftersom HV-supporters utgör den stora majoriteten deltagare i diskussions-
forumet.  

”Rationalitet” 

Ett rationellt diskussionsinlägg kännetecknas av verklighetsförankring och 
att åsikterna som framförs motiveras med förnuftsmässigt underbyggda skäl, 
dvs. rationella argument. Man ska tro eller hålla med författaren därför den-
na anför förnuftiga skäl att göra så. Det blir också möjligt att på förnuftsmäs-
sig grund ifrågasätta eller tillbakavisa argumenten. Motsatsen är diskussions-
inlägg som består av värderingar och estetiska omdömen som utgör påståen-
den som inte motiveras med rationella argument. Här får man tro eller hålla 
med författaren därför att denna säger så. Det finns helt enkelt inga argument 
att angripa.  

Också denna sistnämnda typ av inlägg kan anföra skäl för en ståndpunkt, 
men skälen är inte rationella till sin karaktär. Ett exempel som kan före-
komma i en diskussion av den undersökta typen är: ”NN är bäst! För han är 
tuff!”. Skälet som anförs går inte att angripa rationellt eftersom det kräver en 
definition. Är tuffheten en estetisk bedömning eller ett karaktärsdrag hos 
spelaren? Eller är det ett mått på att spelaren tacklas mycket eller sitter utvi-
sad ofta? Som det nu står är det bara en personlig värdering som inte är möj-
lig att tillbakavisa med annat än en motsvarande värdering: ”Nej, det är han 
inte!”. Enda utvägen är att avkräva författaren en motivering som innehåller 
rationella argument som gör det möjligt att diskutera spelarens karaktär. Ett 
diskussionsinlägg av den nämnda typen bedöms i undersökningen som ett 
inlägg som saknar argument. 

Diskussionens karaktär av ett rationellt samtal kommer att analyseras ur 
fyra olika aspekter: generellt, genre, åsiktshomogenitet och status. Generellt 
innebär analys av deltagarnas generella användning av argument i diskus-
sionsinläggen utan hänsyn till inläggets genre, alla diskussionsinlägg dras 
över en kam. Den generella analysen går också ut på att undersöka hur dis-
kussionsinläggens omfång, i form av antal ord, förhåller sig till användning-
en av argument. Den går vidare ut på att undersöka förhållandet mellan 
veckodag och förekomsten av argument. Dessa två analyser motiveras av 
antagandet att argument förekommer i mindre utsträckning i korta diskus-
sionsinlägg samt på de dagar då HV71 spelar sina matcher. Sådana dagar 
förmodas kortare faktarapporter och känslouttryck öka i diskussionen. 
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Den generella analysen tar som sagt inte hänsyn till genre, dvs. om dis-
kussionsinlägget uttrycker åsikter, förmedlar information, nyheter, sprider 
rykten eller är känslouttryck. Genre innebär följaktligen analys av använd-
ningen av argument med hänsyn tagen till dessa fem genrer. Flera av dessa 
kan förmodas använda argument i liten utsträckning varför analysen är in-
tressant för en jämförelse med de övriga analyserna som tar hänsyn till gen-
re. I resterande analyser av användningen av argument analyseras endast 
inlägg som klassificerats som åsikt.  

Åsiktshomogenitet innebär analys av HV-supporters användning av ar-
gument i förhållande till om de instämmer i, eller polemiserar mot andra 
HV-supporters åsikter och uppfattningar i diskussionen generellt. Analysen 
föranleds av ett antagande om att åsiktsdispyter i en homogen gemenskap 
skulle kunna vara ett uttryck för en inomgruppslig jargong snarare än verklig 
polemik. Här betraktas då det faktum att om avsändarna använder argument i 
stor omfattning när man är oenig är det en indikation på att polemiken är 
mera allvarligt menad än att bara vara ett uttryck för en jargong. Status inne-
bär analys av hur användandet av argument förhåller sig till vilken status-
grupp deltagarna tillhör. Här analyseras både positions- och aktivitetsstatus. 
Med dessa slutliga analyser återkopplar undersökningen till en av de grund-
förutsättningar som Jürgen Habermas nämner som ett centralt villkor för en 
diskussionssammanslutning att kallas offentlighet. Analysen av status och 
argument belyser huruvida status styr användningen av det viktigaste vapnet 
i en diskussion, nämligen argumenten. Enligt Habermas ska argument inte 
vara avhängigt av status. 

Att analysera giltighetsanspråk 

Habermas s.k. universella giltighetsanspråk för uppnående av ömsesidig 
förståelse består av fyra teoretiska begrepp. Det första, begriplighet, betyder 
att ett yttrande måste vara språkligt utformat så lyssnaren förstår vad som 
yttras. Det andra begreppet, sanning, betyder att yttrandet måste bygga på 
fakta så lyssnaren kan dela kunskap med talaren. Det tredje begreppet, sann-
färdighet, betyder att talaren måste mena vad den säger. Det fjärde begreppet 
slutligen, riktighet, betyder att yttrandet måste ta upp i sammanhanget rele-
vanta teman, men framförallt uppfattas av lyssnaren som en normativt riktig 
diskurs. Vilka analyskategorier kan då ge indikationer på hur dessa giltig-
hetsanspråk hanteras i HV-fantastens diskussionsforum? 
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Systematiserande och tolkande textanalys 

Utgångspunkten för analys av giltighetsanspråken för ömsesidig förståelse 
är, precis som för de tre föregående övergripande analyserna, analyssche-
mats kategorier. Fyra av dessa – ämne, funktion, genre och tilltal – ligger till 
grund för analysen av giltighetsanspråk. Skillnaden är att denna analys inte 
är statistisk utan kvalitativ till sin karaktär. Det innebär att det inte är före-
komster utan textinnehåll som kommer att analyseras och resultaten redovi-
sas följaktligen inte i tabellform utan i form av belysande exempel från dis-
kussionen. Istället för innehållsanalys som räknar kategorier tillämpas text-
analys som tolkar innehållet i diskussionsinläggen.  

Textanalysen har dubbla syften. Den systematiserar diskussionsinläggen 
och den tolkar sedan textinnehållet. Systematiseringen går ut på att under 
respektive analysbegrepp – begriplighet, sanning, sannfärdighet och norma-
tiv riktighet – klassificera diskussionsinläggen sedan de kopplats ihop med 
analysbegreppen. Det innebär att t.ex. diskussionsinlägg som handlar om 
språklig begriplighet, klassificeras efter vilken typ av språkligt problem som 
de tar upp till diskussion, dvs. huruvida de handlar om stavfel, menings-
byggnadsfel, fel ordval, osv. Systematiseringen går ut på att påvisa vad som 
diskuteras som problem med anknytning till giltighetsanspråken. Den tolkan-
de analysen går ut på att visa hur deltagarna diskuterar problem som har med 
giltighetsanspråken att göra. Här analyseras således argument och retoriska 
grepp som används av deltagarna i replikväxlingar som har sitt upphov i att 
någon eller några deltagare inte infriar giltighetsanspråk som andra deltagare 
i diskussionen förväntar sig.  

”Begriplighet” 

Begripligheten, som handlar om språklig utformning, kvalitet och redigering, 
kommer att analyseras ur två aspekter: kritik och självkritik. Kritik innebär 
en systematisering av diskussionsinlägg som påtalar språkliga brister och 
tillkortakommanden hos andra deltagare i diskussionen. Självkritik innebär 
en systematisering av diskussionsinlägg som är självkritiska rättelser av egna 
språkliga brister hos deltagarna i diskussionen, dvs. språkbrister som upp-
märksammas redan innan de hinner utgöra ett ämne för allmän diskussion. 
Analyserna syftar till att ge exempel på vilka typer av språkliga brister som 
kan förekomma och hur deltagarna hanterar detta i förhållande till sig själv 
och andra deltagare. 
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”Sanning” 

Sanningskriteriet är som sådant problematiskt. Här handlar det dock uteslu-
tande om sant i relation till den yttre verkligheten, i diskussionens fall, 
främst elitserien i ishockey. Det kan säkert förekomma många olika situatio-
ner i den undersökta diskussionen där anspråket på sanning ifrågasätts och 
måste lösas in. De exempel som valts ut för analys är diskussionsinlägg som 
innehåller olika slag av rykten. Sanningsanspråket kommer därför att analy-
seras ur två aspekter: explicita respektive implicita rykten. Explicita rykten 
innebär systematisering och analys av diskussionsinlägg som på ett eller 
annat sätt deklarerar att de innehåller rykten. Författarna till sådana inlägg 
gör inga anspråk på att förmedla fakta men vill undersöka om informationen 
kan bli giltig eller inte. Implicita rykten innebär en systematisering och ana-
lys av diskussionsinlägg som på olika sätt försöker dölja att de innehåller 
rykten och istället förmedlar fakta och trovärdig information. Författarna till 
sådana inlägg gör uttalade anspråk på att förmedla fakta. Analysen ska bely-
sa hur anspråken ifrågasätts och vilka strategier detta tvingar fram för att 
anspråken ska bli inlösta eller inte. 

”Sannfärdighet” 

Sannfärdigheten handlar här i första hand om ifall deltagarna menar vad de 
säger. Andra situationer där deltagares trovärdighet sätts på spel, t.ex. där 
någon kanske gör sig till talesperson för andra utan att ha legitimitet, har inte 
eftersökts i materialet. Sannfärdigheten kommer att analyseras ur tre aspek-
ter: ironi, sarkasm och signaturstöld. Ironi innebär systematisering av dis-
kussionsinlägg i vilka författaren i egen person ger uttryck för uppfattningar 
som denna sannolikt inte menar. Sarkasm innebär systematisering av diskus-
sionsinlägg i vilka författaren på ett nedlåtande sätt pådyvlar andra deltagare 
egenskaper och uppfattningar utan att komma med sakliga belägg för att det 
stämmer. Signaturstöld innebär systematisering av diskussionsinlägg i vilka 
författaren undertecknar utsagor med andra deltagares signatur för att få det 
att framstå som dessa står för de uppfattningar som framförs. Analysen bely-
ser hur anspråken på sannfärdighet utifrån dessa tre olika förutsättningar 
framförs och eventuellt godtas eller ifrågasätts. 

”Riktighet” 

Det fjärde och sista kriteriet för diskussionens giltighet och möjligheterna för 
deltagarna att förstå varandra handlar om att talarens och lyssnarens diskur-
ser bör samspela, dvs. att man delar samma normer, eller har en vilja att 
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förstå varandras normer, och därmed uppfattar diskussionen som normativt 
riktig. Det kan mycket väl vara så att normativa konflikter, där riktigheten 
ifrågasätts och måste lösas in, är vanligt förekommande. Så vanligt att det 
kanske utgör diskussionens ”motor” genom att ge upphov till återkommande 
replikväxlingar. Det har dock inte varit möjligt att söka underlag för analy-
sen i det totala urvalet. Risken hade varit att i så fall alltför mycket fokus 
hamnat på just detta fenomen. Därför har endast ett begränsat antal diskus-
sionsinlägg kommit ifråga för analys. Urvalet har gjorts bland de diskus-
sionsinlägg från vilka exempel på ironier och sarkasmer hämtats. I synnerhet 
sarkasmer indikerar att deltagare är oense vilket har ansetts utgöra en möj-
lighet att hitta normativa dispyter. Ett antal sådana replikutbyten har kunnat 
avgränsas och dessa har sedan systematiserats under tre rubriker: debattkul-
turella normer, supporterkulturella normer och allmänpolitiska normer. Un-
der varje rubrik görs sedan en tolkande analys av replikskiftena för att be-
skriva hur deltagarna förhåller sig till vad som ska anses vara normativt rik-
tigt vad gäller debattens genomförande, supporterkulturens praktik och hän-
delser som 11:e september samt manliga och kvinnliga förhållningssätt  
i diskussionen.  

K A R A K T Ä R  O C H  D Y N A M I K  

Ovanstående analyser syftar till att karaktärisera diskussionsforumet och 
diskussionen i detta. Resonansbotten för karaktäriseringen är teorier om 
offentlighet och deliberativa samtal. Därigenom får vi begrepp för att i viss 
mån beskriva vad en diskussion på internet innebär i allmänhet och mellan 
lagidrottssupporters i synnerhet. Åtminstone gäller det diskussioner som 
motsvarar de förutsättningar som den undersökta diskussionen har. Dessa 
förutsättningar vilar delvis på urvalet av diskussionsinlägg för undersök-
ningen. Urvalet är strategiskt gjort för att fånga in lagidrotters elementa, dvs. 
att ladda upp och skapa de bästa förutsättningarna för att vinna och undvika 
att förlora. Därmed är urvalet gjort för att motsvara så ”normala” förhållan-
den för idrottssupporters som möjligt. Urvalet skulle följaktligen kunna an-
vändas i ett generaliserande syfte. 

Principen att välja diskussionsinlägg från perioder av uppladdning, vins-
ter och förluster tillåter också en jämförelse av resultaten under de skiftande 
yttre förutsättningar som därmed skapas. Några sådana jämförelser kommer 
dock inte att göras i de fyra analyserna av diskussionens grundförutsättning-
ar, giltighetsanspråk, karaktär samt deliberativa potential. Däremot kommer 
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sådana jämförande analyser att göras i det första av de fem följande resultat-
kapitlen. Detta första kapitel utgör en generell beskrivning av webbplatsen 
HV-fantasten, dess diskussionsforum, deltagarna och diskussionen i sig. Här 
kommer också vissa jämförelser att göras över tid, dvs. mellan undersök-
ningens första år och det sista, 1999 och 2002. Därmed får vi en generell 
analys, inte bara av diskussionens karaktär, utan också dess dynamik i termer 
av yttre omständigheter och tiden.  
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8. HV-FANTASTENS DISKUSSIONSFORUM 
Inledande generella resultat 

I detta kapitel presenteras några inledande generella resultat från analyserna 
av HV-fantastens diskussionsforum. Detta för att ge en grundläggande be-
skrivning av webbplatsen och diskussionen som bedrivs där. Beskrivningen 
börjar med en presentation av vad som mötte besökaren på HV-fantastens 
webbplats vid tiden för undersökningen. Vidare ges exempel på diskussions-
inlägg som ger en fingervisning om vilka som deltar i diskussionen. Därefter 
redovisas i stora drag vad deltagarna pratar om i sin diskussion samt i vilken 
omfattning. Dessutom redovisas och diskuteras diskussionsinläggens omfång 
och hur de kan vara formulerade. Avslutningsvis diskuteras också eventuella 
förändringstendenser över tid. Syftet är att läsaren i stora drag ska lära känna 
webbplatsen, deltagarna och diskussionens innehåll och utformning inför 
den följande teoretiskt grundade resultatredovisningen. 

Webbplatsen hvfantasten.com 

När man kommer till webbplatsen HV-fantasten (hvfantasten.com) kommer 
man idag till en funktionsrik och väldesignad webbplats med ganska exakt 
tio år på nacken. Mycket har hunnit hända med design och funktioner under 
den tid som gått sedan den första upplagan kom ut på webben i april 1997. 
Man kom då till en mycket enkel hemsida som på välkomstsidan publicerade 
rykten om spelarövergångar till och från HV71 efter den då just avslutade 
elitseriesäsongen 1996–1997. Informationen byggde på vad webbredaktören 
själv hört, läst på webben eller som han i olika former mottagit från andra 
ishockeyintresserade. Under hösten 1997 började han också publicera match-
fakta från HV71:s matcher men ännu inga nyhetsreportage, analyser eller 
annan information. Förutom att hålla sig uppdaterad på ryktesfronten och 
läsa matchfakta kunde man på webbplatsen skriva i en gästbok, en gratisap-
plikation från det tyska webbföretaget SPiN. Här publicerades inläggen i den 
ordning de kom in, och lagrades efter varandra från det allra första inlägget 
till det allra senaste. Funktionen gick helt och hållet före design och layout. 
Det var inte helt lätt att se var diskussionsinläggen började och slutade där de 
följde efter varandra i typiskt skrivmaskinstypsnitt. 

Vid undersökningsperiodens början, hösten 1999, hade HV-fantastens 
webbplats ändrat utseende och fått betydligt fler funktioner än vid starten. På 
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en menyrad under det grafiska sidhuvudet fanns länkar till tio olika funktio-
ner som tillsammans utgjorde webbplatsen hvfantasten.com. Domäntillägget 
com innebar att webbplatsen, för sin finansiering, tvingades ha kommersiella 
inslag i form av bildlänkar till någon tävling eller annonser från företag. För-
utom att debattera kunde besökarna på HV-fantasten läsa nyheter om is-
hockey, få reda på elitseriens spelprogram och matchfakta från HV71:s mat-
cher, läsa allt om spelartruppen, ta del av allmän statistik från elitserien, då 
och då läsa en ny krönika mestadels signerad Joel Phalén, komma vidare till 
andra ishockey- och supportersajter från HV-fantastens länksida, ta del av 
diverse gammalt material i arkivet samt läsa om Tre Kronors öden och även-
tyr i junior-VM i ishockey. På entrésidan ”Löpsedeln” fanns dessutom en 
länk till elitserietabellen.  

HV-fantastens gränssnitt vårsäsongen 2000. 

 
Ville man delta i eller ta del av diskussionen på HV-fantasten gick man nu 
inte till gästboken utan besökaren klickade på länken ”Debatten” på menyra-
den. Denna länk stod som den första länken, till höger om länken ”Löpse-
deln”. Det var löpsedeln man automatiskt kom till när man gick in på  
HV-fantasten. Löpsedelslänken var således motsvarigheten till länken 
”Home” på andra hemsidor. Man skulle därmed kunna säga att länken till 
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debatten, var den egentliga första länken och därmed viktigast på menyra-
den. 

 
Diskussionsforumets utseende vårsäsongen 2002. 

 
Inläggen i den nya versionen av diskussionsforum, efter gästboken från 
SPiN, publicerades fortfarande sekventiellt. Nu fanns det också ett sidindelat 
arkiv för äldre inlägg. Gästboken hade i princip samma funktioner och lay-
out under hela undersökningsperioden, från hösten 1999 till och med våren 
2002. 

Besöks- och deltagarfrekvens 

Det finns ingen besöksstatistik för webbplatsen som täcker hela undersök-
ningsperioden. Webbredaktören har själv uppskattat besökssiffran till närma-
re 30 000 per månad under januari–februari år 2000. Det skulle innebära 
omkring 1000 besök per dag. Besöksstatistik från samma månader år 2002 
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visar på liknande siffror.1 Möjligen är den uppskattade besökssiffran från år 
2000 lite i överkant. I vilket fall hade HV-fantasten under undersökningspe-
rioden hunnit bli en välbesökt webbplats jämfört med besöksfrekvensen  
under dess första år, 1997, då i genomsnitt 400 besök gjordes per dag. 

Alla som besökt HV-fantasten har naturligtvis inte postat inlägg till dis-
kussionen. De nio stickprov som valts ut för analys innehåller totalt 3993 
diskussionsinlägg som postats till HV-fantastens diskussionsforum under 
sammanlagt 149 dagar. Det innebär att i genomsnitt 27 inlägg skickats till 
och publicerats i diskussionsforumet varje dag. Frekvensen har självfallet 
inte varit konstant och jämn. Ibland har bara omkring tio inlägg postats, vid 
andra tillfällen har frekvensen legat på 70–80 diskussionsinlägg. 

För att få en uppfattning om ett medeltal på 27 diskussionsinlägg per dag 
är en hög, medelhög eller låg frekvens för ett diskussionsforum där lagidrott 
diskuteras, ska några jämförelser göras med andra svenska diskussionsfora 
där supporters till andra klubbar diskuterar. Om en jämförelse görs med någ-
ra andra diskussionsfora inom ishockeysporten under hösten 1999 framstår 
frekvensen på HV-fantasten som hög. Allmänna Klotterplanket, knutet till 
AIK:s supporterklubb, låg på 15 diskussionsinlägg per dag under en mätning 
av några veckors diskussioner i november 1999. På den Djurgårdenanknutna 
webbplatsen DIF.net var medeltalet elva diskussionsinlägg under fyra veckor 
i oktober-november 1999. Brynäsdebatten låg under samma tidsperiod på 
endast sex diskussionsinlägg per dag. Jämförs frekvensen i diskussionen 
med Linköpingsupportrarnas diskussionsforum under 2001, så hamnar  
HV-fantasten på efterkälken något. Görs en jämförelse med fotbollsklubben 
GAIS:s Klotterplank hösten 1999, framstår frekvensen på HV-fantasten som 
låg. Göteborgsklubbens supporters producerade gott och väl över 50 diskus-
sionsinlägg i medeltal per dag. Denna siffra låg i paritet med frekvensen på 
Hammarbysupportrarnas diskussionsforum. 

Det kan också vara på sin plats att jämföra med det lokala diskussionsfo-
rum som förutom HV-fantasten, under 1999, hade en frekvent diskussion om 
HV71. Det gäller då webbplatsen Blue Bulletin som i oktober 1999 blev 
HV71:s officiella webbplats. Blue Bulletins diskussionsforum hade i no-
vember 1999 15 diskussionsinlägg i medeltal per dag.2 

                                                           
1 Intressant att notera är att ökningstakten i den generella användningen av internet saktade in 
2001–2002 (Mediebarometern, 2001; 2002), för att öka igen från 2003 (Mediebarometern, 
2003): 
2 Idag, 2007, har HV71:s officiella diskussionsforum fler inlägg per dag än HV-fantasten. 
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Under perioden har 1254 signaturer undertecknat något eller flera av de 
3993 diskussionsinläggen. Rent matematiskt skulle varje signatur då ha pos-
tat tre diskussionsinlägg var under hela undersökningsperioden. I verklighe-
ten är det många som endast postat ett enda diskussionsinlägg medan andra 
har postat många. Hälften av signaturerna har endast postat ett diskussionsin-
lägg. Den andra hälften har således postat minst två diskussionsinlägg var. 
Tittar vi på de dem som postat många diskussionsinlägg, och med detta me-
nar tio inlägg eller fler, så är det 90 signaturer som står för denna frekvens  
i deltagandet. Av dessa är det 60 som postat 10–20 diskussionsinlägg och en 
liten grupp på 30 signaturer som står för mer än 20 inlägg var i debatten. 
Detta betyder också att signaturerna kommit och gått under den tidsperiod 
som de nio stickproven diskussionsinlägg omfattar. De som producerat mest 
inlägg är med stor sannolikhet sådana som varit med under hela treårsperio-
den. 

Deltagarnas sammansättning 

Vilka besökarna är kan man naturligtvis inte säga så mycket om, däremot om 
deltagarna som postat diskussionsinlägg.3 Det mest slående, förutom att en 
övervägande majoritet är HV-supporters, är att diskussionsforumet så tydligt 
är en manlig arena. Dominansen av män i diskussionen är nästan total. Det är 
nu kanske inte så konstigt. Offentligheten rent generellt har historiskt domi-
nerats av män. Sportens fält har i ännu högre grad varit, och är fortfarande, 
ett manligt dominerat område.4 Kvinnlig idrott har dock kommit en bit på 
väg att accepteras på samma villkor som manlig. Kvinnor syns i ökad om-
fattning bland arenapubliker och på sportbarer. Det tycks dock vara ett stort 
steg att delta i en diskussion som domineras av män. Detta framgår tydligt  
i HV-fantastens diskussionsforum. Under undersökningsperioden har endast 
två procent av diskussionsinläggen postats av kvinnliga signaturer. Av de 
1254 signaturerna som under perioden deltagit i diskussionen är endast  
46 kvinnliga. 

Av diskussionsinläggens utformning framgår det, ibland explicit och 
ibland underförstått, att den manliga publiken av HV-supporters är alltifrån 
inbitna fans till mer voyeristiskt intresserade. En del är med i klacken och ser 
varje HV-match på plats i arenan, ofta också bortamatcher. Andra hör till 

                                                           
3 I kapitel 11 presenteras i grova drag från vilka värdservrar besökare och deltagare loggat in 
på HV-fantasten under en månad 2001. 
4 Se bl.a. Abalo & Danielsson, 2004. 
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den trogna sittplatspubliken. Många går sällan eller aldrig på matcherna utan 
följer HV71 via medierna och debatten. Ibland är orsaken att man bor utom-
lands:  

 

Jag bodde i Jonkoping pa 70-talet. Nu bor jag i  

Dubrovnik; Kroatien. Har spelar man inte hockey. Jag var 

pa varje match i gamla Rosenlundshallen. Da var det mest 

Div.1 spel - Tingsryd, Troja och liknande. Nu kan jag 

bara folja HV pa natet. Jag tror pa SM final i ar. 

Jag halsar alla i Jonkoping; speciellt alla i HV. 

  

En del är ganska unga, andra har som synes varit med redan på 1970-talet. 
Då och då berättar dessa om den äldre supporterkulturen, om HV71 under 
tidigare år eller om den gamla Rosenlundshallen: 

 

Det riktigt stora uppsvinget började under några magiska 

veckor i slutet av 1973 och början på 1974. London Lions 

gästar Rosenlundshallen den 27 december och hallen är 

fylld till bristningsgränsen. Officiellt räknas 4723 ås-

kadare in. Den 17:e januari är det dags för seriefinal i 

Div 2 Västra B mot Tibro IK. HV vinner med 10-4 inför 

4039 åskådare... Inför säsongen 74/75 säljs säsongsbil-

jetterna slut på 10 minuter då köerna ringlar runt hela 

Rosenlundshallen... 

  

Den här typen av inlägg är inte så många men de förekommer med jämna 
mellanrum och bildar byggstenar i supporterkulturens oral history, förmed-
lad av äldre supporters till de yngre. Vilka andra kategorier av deltagare kan 
då identifieras med ledning av inläggens innehåll eller signaturer? Bland 
HV-supporters kan man ibland skilja ut medlemmar i eller förtroendevalda 
inom North Bank Supporters. De utgör dock inte någon dominerande grupp 
debattörer. En del inlägg är postade av webbredaktörer för andra supporter-
sajter eller webbaserade medier om ishockey. Journalister deltar då och då 
med information och förfrågningar. Lokalradion använder ibland forumet för 
att påminna om kommande sändningar och samtidigt ta hjälp av de ishock-
eykunniga deltagarna för att göra intervjuer med representanter för HV71: 

 

Frågor till ekan. I morgon torsdag kommer du kunna höra 

Peter Ekelund i SR Jönköpings Lasso. Redan idag träffar 

vi honom för at göra intervjun - är det något som du 

skulle vilja fråga honom, eller säga honom. Hör av dig 

via mail snarast: lasso@jkpg.sr.se. Vore kul om vi kunde 

få lite hjälp med fräscha frågor 

Daniel Rundqvist <daniel@jkpg.sr.se> 
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Till och med några spelare i HV71 har skrivit kortare inlägg. Mest kanske 
för att göra sig påminda för att deltagarna ska förstå att spelarna i HV71 föl-
jer vad supportrarna skriver om klubben i med- och motgång. Förutom en 
stor mängd deltagare som får betecknas som helt vanliga åskådare, i arenan 
eller via medierna, förekommer också diskussionsinlägg postade av mot-
ståndarsupporters. En del är tillfälliga och provokativa, men många skriver 
återkommande i forumet och accepteras och respekteras av  
HV-supportrarna. Ibland har supportrarna också klubböverskridande gemen-
samma intressen. En inte ovanlig sådan gemenskapande fråga är de stock-
holmbaserade tv-kanalernas bevakning av elitishockeyn. 
 

Kul att man är överens med hv-supporters om någonting, 

dvs tv-sportens förkärlek för stockholmslagen. Patetiskt! 

För jag antar att licensen kostar lika mkt i övriga lan-

det som i Fjollträsk?! 

Linköpngssupporter 

 

Inte sällan anser landsortslagens supporters att tv-sporten favoriserar stock-
holmslagen. En sådan diskussion uppkom vid ett par olika tidpunkter under 
undersökningsperioden. Vid ett tillfälle uppmanade flera diskussionsinlägg 
till en kollektiv e-postprotest riktad till SVT:s och tv 4:s redaktioner. Vid 
sådana tillfällen kan diskussionsfora på olika webbplatser fungera som en 
plattform för nationell informationsspridning och diskussioner om gemen-
samma aktioner. 

Vad diskuteras på HV-fantasten? 

Deltagarna håller sig i övervägande grad till att använda forumet som en 
arena för diskussion om offentliga frågor av allmänt intresse för övriga del-
tagare, även om vissa passar på att använda forumet för privata meddelan-
den. Tre procent, eller 121 diskussionsinlägg, har varit personliga meddelan-
den, t.ex. mellan HV-supporters på annan ort som upptäckt att de varit inne 
samtidigt och bestämt att samåka till någon HV-match. De privata inläggen 
är oftast av denna typ. De syftar mestadels till att stärka gemenskapen och ge 
HV71 stöd. Därför möter de heller inga större protester från den övriga pu-
bliken, även om det inträffar ibland.  

När deltagarna postar ett diskussionsinlägg är det inte säkert att det hand-
lar om bara ett diskussionsämne. Man kanske passar på att kommentera vad 
någon har skrivit om tränaren och i samma inlägg tar man upp ett nytt ämne, 
till exempel tv-sportens bevakning av HV71. Man kan alltså ta upp två  
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och i vissa fall tre ämnen i samma inlägg. Detta innebär att deltagarnas 3993 
undersökta diskussionsinlägg innehåller 4956 förekomster av diskussions-
ämnen. Det innebär i sin tur att ungefär 75 procent av inläggen endast tagit 
upp ett enda ämne till diskussion. Resten av diskussionsinläggen har diskute-
rat flera ämnen. 4956 förekomster är givetvis inte liktydigt med att så många 
olika ämnen diskuteras i HV-fantastens diskussionsforum. Det är möjligt att 
kategorisera dessa förekomster så att de bildar fem olika övergripande områ-
den: 
 
Tabell 8.1  Diskuterade ämnesområden i diskussionen på HV-

fantasten. 
 

Område Andel Antal förekomster 

HV71 och ishockey 62 3082 

Medier 8 394 

Supporterkultur 19 939 

Debatten 7 318 

Övrigt 4 223 

Totalt 100 4956 

 
Av detta framgår att deltagarna i hög utsträckning håller sig till att diskutera 
det som debatten är avsedd för att diskutera: HV71 och ishockey i allmänhet 
samt det som rör supporterkulturen. Men närmare 20 procent av det man tar 
upp till debatt handlar, förutom om diverse övriga spörsmål, om mediernas 
rapportering och innehåll samt om sådant som har med debatten som sådan 
att göra. Diskussionen om debatten har mycket till syfte att hålla denna på en 
god nivå så att folk vill stanna kvar och diskutera och webbredaktören ska 
slippa radera en massa olämpliga och undermåliga diskussionsinlägg. 

Vad döljer sig då – i stora drag – bakom de övergripande ämnesområde-
na? När det gäller HV71 och ishockey diskuterar man före, under och efter 
aktuella matcher. Man spekulerar, diskuterar laguttagning, håller varandra 
underrättade om pågående match och analyserar varför det gick som det 
gick. Mellan omgångarna diskuterar man också lagets kvalitet och form, spe-
larnas inställning och utveckling, coachningen och träningsupplägget och 
mycket mer som gäller de sportsliga aktiviteterna. Frekvent är också diskus-
sionen om klubbledningens skötsel av verksamheten, som hantering av värv-
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ningar och klubbekonomi samt framtidsplanering. Slutligen diskuteras klub-
ben allmänt samt normativa frågor om spelarlöner och klubblojalitet. 

Supporterkulturen diskuteras både på ett konkret och ett abstrakt plan. 
Det konkreta kan handla om resor till bortamatcher, förslag på läktaraktivite-
ter och supportrarnas alkoholpolicy. Men också vad som går för sig eller inte 
på läktaren. Det abstrakta kan handla om identiteten som HV-supporter och 
frågan om äkta supporters och medgångssupporters. Här kommer också hi-
storieberättandet som tidigare nämnts in. 

När medierna är uppe till diskussion handlar det om såväl mediernas in-
formerande som underhållande funktion. Man diskuterar massmediernas och 
enskilda journalisters kunskap om sporten, deras opartiskhet, tillförlitlighet 
och granskning av sporten och dess aktörer. När det gäller webbmedier dis-
kuteras layout, navigeringsvänlighet och innehåll. På det underhållande pla-
net handlar det om vad medierna i allmänhet kan erbjuda som tidsfördriv 
eller i spelväg. 

När debatten diskuteras är det ofta för att någon postar språkligt under-
måliga inlägg, håller en allmänt låg nivå eller bryter mot den så kallade neti-
ketten. Det kan man göra på en rad olika sätt, till exempel ställa onödiga frå-
gor, upprepa sig i onödan eller skrika genom att skriva med versaler. 

De ämnen som faller in under kategorin övrigt kan vara allt mellan him-
mel och jord som inte ryms under de fyra andra kategorierna. Påfallande ofta 
handlar det dock om spel på oddset. 

Hur mycket skriver man? 

Att skriva diskussionsinlägg i diskussionsfora på internet ställer vissa krav 
på förmågan att formulera sig kort och kärnfullt. Det är inte lika bekvämt att 
läsa långa texter på skärmen som i tidningen. Det är också högre tempo i ett 
diskussionsforum på internet. Deltagarna är långtifrån alltid inne i forumet 
samtidigt och besvarar varandras inlägg, men ibland uppstår replikväxlingar 
när man är det. Det är ytterligare ett skäl till att deltagare vanligtvis försöker 
uttrycka sig kortfattat i diskussioner på nätet. Det är också en av netikettens 
hörnstenar att inte trötta ut meddebattörerna med alltför långa inlägg. Så är 
det naturligtvis också i HV-fantastens diskussionsforum. Den genomsnittliga 
längden på diskussionsinläggen var 50 ord under undersökningsperioden. En 
hastig titt på medianvärdet, 31 ord per inlägg, skvallrar om att diskussionsin-
lägg som var kortare än 50 ord dominerade. 
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Tabell 8.2  Längden på diskussionsinläggen i förhållande till vilket 
ämnesområde som behandlas (antal ord). 

 

Område Medellängd Median 

HV71 och ishockey 51 31 

Medier 34 24 

Supporterkultur 56 36 

Debatten 50 32 

Övrigt 26 20 

Totalt 50 31 

 
Diskussionsinläggens längd beror också på vilket ämne man skriver om. 
HV71 och ishockey, som man skriver så ofta om jämfört med övriga områ-
den, står inte alls i samma särklass när det kommer till hur mycket deltagar-
na skriver. När man skriver om supporterkulturen har man uppenbarligen 
mest att säga. Man har också anmärkningsvärt mycket att säga när man skri-
ver om debatten. Båda dessa ämnesområden ligger så att säga supportrarna 
nära, det är ”deras” kultur och ”deras” debatt. Även om man inte tar upp 
dessa områden så ofta till diskussion, som HV71 och ishockeyn, så gör man 
det uppenbarligen med viss omsorg när man väl gör det. Om detta indikerar 
att diskussionsinläggen på dessa områden är mer reflekterande och analyse-
rande får dock vara osagt. 

Hur skriver man? 

Slutligen ska något sägas om de korta och de längre diskussionsinläggens 
karaktär. Fåordighet förknippas ibland med blygsel eller rent av verbala be-
gränsningar hos den som uttrycker så i sociala sammanhang. Fåordiga inlägg 
i den undersökta diskussionen behöver inte innebära att författaren har svårt 
att uttrycka sig. Även deltagare som ibland kan skriva långa inlagor kan 
andra gånger uttrycka sig kort och kärnfullt. Det beror naturligtvis på syftet. 
En enkel fråga efter viss information behöver inte formuleras på särskilt 
många rader. Inte heller ett tack när man fått svar.  

Ibland vill deltagare i diskussionen bara ge uttryck för känslor. Man skri-
ver inte en insändare i pressen om man bara vill tala om hur glad man är när 
slutsignalen går och HV71 har vunnit. Det är knappast ens möjligt, men det 
är möjligt på nätet och skapar en känsla av närvaro. Man vet att flera  
HV-supporters just vid samma tillfälle är inne i forumet och man delar på så 



HV-fantastens diskussionsforum 

 133

vis känslorna med dem, online. Saken är densamma vid omvänt läge. Vid 
vissa tillfällen vill man bara ge uttryck för sin frustration när det gått dåligt 
för laget. 

Ibland är korta diskussionsinlägg också ett tecken på att författaren kan-
ske har problem med språket och fattar sig kort för att det är svårt att bygga 
meningar och stava rätt. I tidningen hade sådana insändare kanske inte kun-
nat publiceras, men internet är inkluderande i detta fall. Felstavningar är till 
och med ganska vanliga, också i diskussionsinlägg som är lite längre i ord 
räknat. Det behöver inte bero på bristande språkkunskaper utan på att man 
skriver med stor hastighet, för stor ibland. På det hela taget säger längden på 
diskussionsinläggen ganska lite om språkstatusen hos avsändaren. 

På motsvarande sätt som korta inlägg felaktigt kan förknippas med 
bristande språkförmåga är det lätt att tro det motsatta om längre diskussions-
inlägg. Långa inlägg kan lika gärna tas som intäkt för att författaren egentli-
gen har svårt att uttrycka sig väl avgränsat och kärnfullt. Det kan också indi-
kera starka behov hos författaren att synas och höras mer än att uttrycka nå-
got substantiellt. En tredje förklaring kan vara att författaren har en intuitiv 
läggning som tar sig uttryck i att analyser inte tänks igenom i förväg utan 
skapas samtidigt som de tar form i texten. Tänkandet sker så att säga med 
”pennan”.  

Det är således kortare diskussionsinlägg som dominerar, också sett över 
tid, från den första undersökningssäsongen 1999–2000 till den tredje  
2001–2002. Man kan alltså säga att detta sätt att kortfattat uttrycka sig är 
utmärkande för diskussionen på HV-fantasten. Förmodligen inte bara där. 
Men det inträffar också en liten men uppenbar förändring under samma tid. 
Det sker en ökning av mycket långa diskussionsinlägg i forumet: 

 
Tabell 8.3  Antal diskussionsinlägg av olika längd postade under 

de tre undersökningssäsongerna (antal inlägg) 

   

Antal ord 1-50 51-100 101-300 301-600 601-1000 Total 

1999–2000 648 222 185 18 3 1076 

2000–2001 1100 304 173 26 2 1605 

2001–2002 820 275 171 27 16 1309 

 
Inslaget av allt längre diskussionsinlägg börjar märkas lite svagt under den 
andra undersökningssäsongen, med en ökning av inlägg på 301–600 ord. 
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Den sista säsongen, 2001–2002, är inslaget av ännu längre diskussionsinlägg 
märkbart. Dessa långa diskussionsinlägg produceras av ett par deltagare och 
kan karaktäriseras som en slags krönikor med funderingar kring och analyser 
av de olika lagen i elitserien. Den här typen av texter, liksom flera andra lik-
nande diskussionsinlägg av mindre omfång, hade kunnat platsa på vilken 
sportsida som helst i pressen. Kunskapen finns där liksom förmågan att ut-
trycka sig på ett strukturerat och underhållande sätt. En slags alternativ 
sportjournalistik som i sitt tilltal också påminner en del om, ett vid den här 
tiden ännu ganska okänt fenomen, åtminstone i vårt land: bloggen.  
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9. DISKUSSIONSFORUMET SOM OFFENTLIGHET 
Tre idealtypiska grundförutsättningar 

I följande kapitel analyseras forumets och diskussionens förhållande till i tur 
och ordning tre kriterier som utgör de av Jürgen Habermas formulerade ide-
altypiska grundförutsättningarna för en offentlighet. Den första grundförut-
sättningen handlar om tillträde, dvs. om deltagandet i diskussionen i verklig 
mening är fritt. Den andra grundförutsättningen handlar om deltagarnas  
status, dvs. om deltagarnas ställning inverkar på diskussionen på något sätt. 
Den tredje grundförutsättningen handlar om vilka områden som tas upp till 
diskussion, dvs. om deltagarna problematiserar nya sakförhållanden i diskus-
sionen. Analyserna ska leda till en beskrivning av diskussionsforumet i rela-
tion till de tre grundförutsättningarna för en offentlighet.  

D E T  A L L M Ä N N A  T I L L T R Ä D E T  T I L L  D I S K U S S I O N E N  

Frågan om möjliga hinder för ett fritt deltagande i diskussionen kan besvaras 
i flera steg. För det första, med avseende på om själva teknologin är ett hin-
der för tillträde. För det andra, med avseende på om det förkommer formella 
hinder för tillträde. För det tredje, med avseende på om det förekommer reel-
la hinder för tillträde till diskussionen. 

Teknologiska hinder för tillträdet 

Det första steget handlar om eventuella hinder för tillträdet som har att göra 
med teknologin i sig. I första hand gäller det frågor om tillgång och använd-
ning. Frågor om tillgång och användning, av vilket det senare indirekt har 
med kunskap att göra, är alltid aktuella i samband med nya teknologier. Av 
bland annat socioekonomiska orsaker överbryggas de olika snabbt av olika 
grupper och i olika länder. Hur låg det då till med tillgången till och använd-
ningen av internet i Sverige under åren 1999 till 2002? 

Vid undersökningsperiodens början, hösten 1999, använde enligt  
Riks-SOM 42 procent av Sveriges befolkning internet minst någon gång var-
je vecka. Enligt MMXI Nordic surfade, i mars månad år 2000, över 53 pro-
cent av den svenska befolkningen mellan 12-79 år på nätet. Denna siffra 
hade i mars månad 2001 stigit till 61 procent. Enligt all tillgänglig statistik är 
det yngre män som varit den grupp som generellt sett använt internet mest 
frekvent, samma grupp som sannolikt är den mest frekventa i diskussionsfo-
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ra för idrottssupporters på internet. Enligt Riks-SOM använde år 1999 nästan 
hälften av alla män internet minst någon gång per vecka. 2002 var denna 
siffra uppe i 60 procent. Under samma period ökade denna typ av använd-
ning från 65 till 80 procent för åldersgruppen 15–29 år. Intressant är också 
att kvinnor och äldre människor, vilka ju relativt sett är lågfrekventa använ-
dare, mellan åren 1999 och 2002 ökade sitt användande av internet minst 
någon gång per vecka, proportionellt mer än de yngre männen. Tillgången 
till och därmed användandet av teknologin ökade således under undersök-
ningsperioden, om än inte i samma takt som åren fram till år 2000. 

Att ha tillgång till nätet förutsätter inte att man måste ha uppkoppling från 
hemmet. År 2000 hade, enligt Mediebarometern, cirka hälften av den svens-
ka befolkningen tillgång till internet från hemmet. Av de svenska ungdomar-
na hade närmare 80 procent tillgång till internet från skolan. Denna statistik, 
från Nua Internet Surveys, omfattar åldersgruppen 12–24 år och inbegriper 
således även högskolestudenter. Statistik över trafiken på webbplatsen  
HV-fantasten hösten 2001 visar att deltagarna, förutom från hemmet, logga-
de in till diskussionsforumet från högskolor, universitet och skolor samt ar-
betsplatser. Det är alltså inte bara skolungdom och studenter som söker sig 
till HV-fantasten utan också åtskilliga förvärvsarbetande. Män i åldrarna  
25–44 år var också den grupp som, enligt Mediebarometern, hade längst an-
vändningstid för internet en vanlig dag år 2000. Det verkar således som om 
teknologiska faktorer inte har inverkat menligt på tillträdet till den undersök-
ta diskussionen i någon avgörande utsträckning. Den som var angelägen hit-
tade förmodligen ett sätt att logga in till forumet, åtminstone för att läsa vad 
som skrevs.1  

Formella hinder för tillträdet 

Det andra steget i undersökningen av tillträdet till diskussionen, är att hänvi-
sa till webbredaktörens uttalade syfte med diskussionsforumet: att diskus-
sionsforumet ska ge möjlighet till en öppen och fri debatt om HV71 och is-
hockey i allmänhet.2 Lever det undersökta diskussionsforumet upp till dessa 
ambitioner eller finns det några formella hinder för deltagande trots allt? 
Under de säsonger som diskussionsforumet undersökts, 1999 till 2002, fanns 
inga som helst krav på registrering eller andra förbehåll för deltagande i dis-

                                                           
1 Uppgifterna från Riks-SOM 1999 och 2002 är publicerade i Bergström (2005). Uppgifterna 
från Mediebarometern 2000, MMXI  Nordic 2001 och Nua Internet Surveys 2000 är publice-
rade i Meldré (2002). 
2 Intervju  med webbredaktören Henrik Gustavsson, mars 2000. 
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kussionen. Inte heller för att komma in på webbplatsen. När man väl hittat 
dit kunde vem som helst gå in i forumet för att läsa och posta inlägg i debat-
ten. Ingen redigering förekom, inte ens någon strukturering av debatten un-
der särskilda teman eller rubriker. Strukturen var sekventiell, dvs. inläggen 
publicerades efter varandra i den ordning de skickades in till forumet. Inget 
filter fanns heller som förhindrade inlägg att publiceras. Webbredaktören 
hade dock möjlighet, precis som förmodligen alla administratörer av debatt-
fora, att i efterhand radera oönskade inlägg. Enligt webbredaktören själv ut-
nyttjades inte denna möjlighet mer än i några få undantagsfall. Trots denna 
repressiva möjlighet kan man nog inte säga att formella hinder har motverkat 
allmänhetens fria tillträde till det undersökta diskussionsforumet. 

Reella hinder för tillträdet 

De teknologiska hindren för deltagande i diskussionen på HV-fantasten 
1999–2002 inte var särskilt stora. De minskade också generellt under tiden 
för undersökningen. Vidare var formella hinder för deltagande i det närmaste 
obefintliga. Så långt kan konstateras att möjligheterna för allmänhetens till-
träde till diskussionen var ganska goda. Det tredje steget blir därför att fråga 
hur tillträdet såg ut i praktiken. Denna fråga har till viss del redan fått svar  
i föregående kapitel där vi konstaterade att en stor grupp dominerar bland 
deltagarna i diskussionen, nämligen HV-supporters. Men också andra grup-
per nämndes. Tabellen nedan visar hur de olika gruppernas deltagande förde-
lar sig i andelar postade diskussionsinlägg.  

 
Tabell 9.1  Diskussionsinlägg postade av HV-supporters respektive 

andra än HV-supporters  
 

 Andel Antal 

HV-supporters i Jönköpings län 73 2894 

HV-supporters på annan ort 16 639 

Motståndarsupporters 5 203 

Medierna och ishockeyns institutioner 2 93 

Övriga 4 164 

Alla 100 3993 

Kommentar: Kategorin övriga innehåller diskussionsinlägg vars avsändare inte kunnat identifie-
ras eller bestämmas med avseende på representativitet. 
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Vi får nu reda på hur stor dominansen av HV-supporters är i diskussionen. 
Det är HV-supporters, från närområdet och i förskingringen som står för nio 
inlägg av tio som postats till diskussionen. Det anmärkningsvärda är kanske 
den höga andelen inlägg som postats av HV-supporters på orter utanför  
Jönköpings län. Det visar att HV-fantasten, förutom att vara en träffpunkt för 
HV-supporters i allmänhet, också i hög grad är en träffpunkt för  
HV-supporters som är spridda geografiskt. I reda tal är det nästan en femte-
del av HV-supportrarnas diskussionsinlägg som kommer från orter utanför 
HV71:s direkta närområde. Potentiellt sett rör det sig om världens samtliga 
orter utanför Jönköpings län. I allra första hand är diskussionsforumet såle-
des en förlängning av rummet för HV-supportrarnas gemenskap. 

Men forumet är också en förlängning av rummet för ishockeysupporters  
i allmänhet. En anmärkningsvärd andel av diskussionsinläggen har suppor-
ters från andra ishockeyklubbar som upphovspersoner. Det råder alltså till-
träde till forumet, inte bara i geografisk, utan också i kulturell bemärkelse. 
En närmare granskning av inläggen från andra supporters visar att de förde-
lar sig på ganska många enskilda personer. De drygt 200 diskussionsinläg-
gen är författade av 111 ”främmande” supporters. I och med detta kan det 
nog sägas att det råder ett visst reellt tillträde till diskussionen. 

Representationen från medierna och ishockeyns institutioner kan knap-
past sägas vara stor. Vid tiden för undersökningen hade de traditionella me-
dierna ännu en något skeptisk inställning till supporteraktiviteter av det un-
dersökta slaget.3 Det var därmed mer eller mindre osannolikt att journalister 
från massmedierna öppet skulle delta i supporterdiskussioner på internet. 
Undantaget i HV-fantastens fall är, som tidigare nämnts, att representanter 
för lokalradion vid några enstaka tillfällen uppträdde i diskussionen. Annars 
är det främst företrädare för andra nätbaserade medier som besöker  
HV-fantasten och gör inlägg i debatten, ibland reklam för sina produkter. 
Också ishockeyns företrädare är sällsynta i diskussionsforumet. Som konsta-
terats i föregående kapitel är det enskilda spelare i HV71 som ger sig tillkän-
na. Detta visar att i alla fall vissa av spelarna håller koll på vad publiken 
tycker om laget och deras spel. 

Till sist finns det anledning att också kort kommentera kategorin övriga 
deltagare i diskussionen. Dessa är sådana om vilka det inte är möjligt att 

                                                           
3 Se Svensson, 2001 s. 168 f. 
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hävda att de är HV-supporters. De kan således representera vilken av de öv-
riga kategorierna som helst. Vissa kanske är HV-supporters men har skrivit  
i så neutral ton att det inte framgår. Men de kan lika gärna vara representan-
ter för andra grupper och därför ytterligare en indikation på mångfald bland 
deltagarna. Annars är det faktum att HV-supporters starkt dominerar ganska 
logiskt med tanke på att det är en webbplats som utövar support till HV71.  

S T A T U S S K I L L N A D E R  I  D I S K U S S I O N E N  

Frågan om eventuella statusskillnader mellan deltagarna inverkar på diskus-
sionen har analyserats på två nivåer. Den första nivån handlar om sociala och 
kulturella skillnader. Den andra nivån handlar om skillnader mellan hög- 
respektive lågfrekventa deltagare. De två nivåerna har analyserats utifrån tre 
förutsättningar. För det första, om statusskillnader inverkar på hur pass aktiv 
man är att starta diskussioner eller ställa frågor. För det andra, om status-
skillnader inverkar på vilken uppmärksamhet man får i form av repliker och 
svar. För det tredje, om statusskillnader inverkar på hur man blir tilltalad av 
andra.  

Sociala och kulturella skillnader 

Den första analysnivån bygger på en indelning av diskussionens deltagare  
i tre grupper. Först och främst en grupp som representerar ”gemene man”. 
Detta är HV-supporters i allmänhet, mot vilka de andra två grupperna kan 
jämföras. Den första av dessa jämförelsegrupper utgör en högstatusgrupp 
bestående av representanter för HV71, förbundet, medierna, supporterklub-
bens ledning samt webbmastern för HV-fantasten och övriga webbmasters 
för supportermedier. Denna grupp benämns elitpersoner. Jämförelsen hand-
lar här om sociala statusskillnader. HV-supporters blir i detta fall en lågsta-
tusgrupp. Den andra jämförelsegruppen utgörs av motståndarsupporters. 
Jämförelsen handlar här om kulturella statusskillnader. HV-supporters blir  
i detta fall en slags högstatusgrupp.  

Aktivitet: utsagor och frågor 

Den första analysen (Tabell 9.2) tar fasta på om status inverkar på hur aktiv 
man tenderar vara genom att göra utsagor eller ställa frågor i diskussionsfo-
rumet. En fråga är en uttalad förfrågan efter information medan en utsaga är 
ett nytt påstående som teoretiskt sett skulle kunna starta en ny diskussions-
tråd. Tabellen visar hur stor andelen utsagor och frågor är av respektive sta-
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tusgrupps samtliga postade diskussionsinlägg. Under kategorin övrigt åter-
finns alla resterande inlägg, bl.a. repliker och svar.  
 
 
Tabell 9.2 Statusgruppernas aktivitet i form av avsända utsagor 

och frågor (procent) 
 

Kommentar: Analysen avser diskussionsinläggens art. Ett och samma diskussionsinlägg kan  
i vissa fall rikta sig till flera mottagare och med olika syften. Därmed förekommer fler arter av 
inlägg (utsagor, frågor, etc.) än antalet diskussionsinlägg. Kategorin övriga, där avsändaren inte 
kunnat identifieras eller bestämmas med avseende på representativitet, innehåller 161 inlägg 
vilka inte medtagits i analysen. 

 
När det gäller postade utsagor är statusgrupperna andelsmässigt relativt lika. 
Alla tre ligger i intervallet 30–40 procent, men tendenser finns till vissa skill-
nader. Andelen utsagor som elitpersonerna gör när de postar inlägg är trots 
allt 20-25 procent högre än de vanliga supportrarnas. Elitpersonerna kan 
därmed sägas vara mer benägna att starta diskussioner. Mest villiga att starta 
vad som skulle kunna bli nya debattrådar tycks motståndarlagens supporters 
vara. Det beror förmodligen på att man ofta har motsatta ståndpunkter och 
ibland vill psyka eller tråka hemmasupportrarna. Motståndarna är heller inte 
så intresserade av att fråga efter information, vilket kanske också har med 
just gjorda förklaring att göra. Man tillhör ju trots allt olika lokala supporter-
kulturer. Anmärkningsvärd är dock skillnaden mellan HV-supporters och 
elitpersoner. De vanliga HV-supportrarna ägnar mer än tre gånger så stor 
andel av sina diskussionsinlägg till att ställa frågor jämfört med elitpersoner-
na. Det skulle kunna tolkas som att elitpersonerna har goda kunskaper och 
sitter inne med mycket information medan för de vanliga supportrarna är 
förhållandet det motsatta. Det skulle i sin tur kunna ses som ett uttryck för att 
social skillnad har en viss betydelse för hur diskussionen gestaltar sig. Om 
det också är så att det är just elitpersonerna som svarar på lågstatusgruppens 
många frågor, det kan vi inte få något säkerställt svar på. Faktum är dock att 
elitpersonerna ägnar 13 procent av sina inlägg till att svara på frågor medan 

 Utsagor Frågor Övriga 
Summa 
procent 

Antal 

HV-supporters 29 10 61 100 3552 

Elitpersoner 35 3 62 100 239 

Motståndare 38 5 57 100 207 
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de två övriga grupperna gör det i fem procent av fallen. Detta kan indikera 
att elitpersonerna har en högre kunskapsstatus. 

Uppmärksamhet: repliker och svar 

Även om vi inte kan få reda på från vem, går det att få reda på i vilken ut-
sträckning de olika grupperna får respons på sina inlägg i debatten. Den 
andra analysen (Tabell 9.3) tar fasta på om status inverkar på hur stor upp-
märksamhet man tenderar få i form av repliker på utsagor och svar på frågor 
man ställt. Ett antagande om betydelsen av status skulle i detta fall logiskt 
sett kunna vara att grupper med lägre status mottar få, eller i vart fall färre, 
repliker och svar jämfört med grupper med högre status. Analysen kommer 
inte att ta fasta på hur stor andel av de mottagna diskussionsinläggen som är 
repliker eller svar, eftersom en sådan analys kan bli missvisande, utan jämfö-
ra antalet avsända utsagor och frågor med antal mottagna repliker och svar: 
 
Tabell 9.3 Statusgruppernas uppmärksammande i form av mot-

tagna repliker och svar på avsända utsagor och frågor 
(antal) 

 

Kommentar: Över hälften av diskussionsinläggen saknar uttalad adressat. De riktar sig allmänt 
till debatten och dess deltagare. Forumet syftar till att diskutera HV71 och ishockey i allmänhet 
och domineras till 95 procent av HV-supporters. De icke adresserade inläggen kategoriseras 
därför som diskussionsinlägg riktade till denna grupp. Antagandet är att i de fall inlägg riktar sig 
till andra mottagare så skulle adressaten vara uttalad. 

 
När det gäller repliker på avsända utsagor syns ingen social statusskillnad 
mellan HV-supporters och elitpersoner, den är snarast omvänd i så fall.  
HV-supporters får nästan dubbelt så många repliker som man gör utsagor. 
Man diskuterar uppenbarligen frekvent med varandra. Inte så konstigt med 
tanke på hur man dominerar bland deltagarna. Kanske föredrar man att dis-
kutera med likasinnade vad gäller kunskapsnivå och sällan replikerar på elit-
personernas utsagor. Elitpersonerna uppmärksammas med repliker, inte för 
att de har status utan i proportion till de utsagor man gör. Skillnad i status 
kommer i första hand till synes på den kulturella nivån. Motståndarsupport-

 Utsaga Replik Diff. Fråga Svar Diff. 

HV-supporters 1028 1895 +84% 364 193 -47% 

Elitpersoner 83 84 +1% 8 7 -12% 

Motståndare 79 33 -58% 11 3 -73% 
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rarna får inte uppmärksamhet ens till hälften på sina diskussionsinlägg, var-
ken utsagor eller frågor. När det kommer till frågor och svar blir också en 
social skillnad synligjord. Medan elitpersonerna får svar på de få frågor man 
ställer, får HV-supportrarna svar på endast drygt hälften av alla sina frågor. 
Här är det kanske inte bara status som är förklaringen utan också det faktum 
att man ställer mycket frågor. Många av dessa kan möjligen anses som tri-
viala eller frågar om sådant som man tycker att en deltagare i diskussionen 
borde kunna.  

Bemötande: hur statusgrupperna tilltalas i diskussionen 

Ett annat mått på statuskillnaders inverkan på diskussionen handlar om hur 
man blir bemött av andra deltagare. Om status har betydelse för hur man blir 
tilltalad borde antagandet här vara att högstatusgrupper mera sällan än låg-
statusgrupper bemöts i negativa ordalag. Och vidare, att högstatuspersoner 
oftare än lågstatuspersoner tilltalas i positiva ordalag. Analysen (Tabell 9.4) 
bygger på att positivt bemötande innebär instämmande, beröm, tacksamhet, 
lyckönskning, upphaussning, upplysning, inbjudan, välkomnande och en 
allmän förstärkning av kunskapskollektivet. Ett negativt bemötande innebär 
ironiserande, angrepp, provokation, psykning, självhävdelse och baissning. 
Polemiskt bemötande är i sig inte negativt, det betyder bara att man inte de-
lar en viss uppfattning. 
 
Tabell 9.4 Positivt, negativt, polemiskt och övrigt bemötande av 

HV-supporters, elitpersoner och motståndarsupporters 
(procent) 

  

Kommentar: Se tabell 9.3. 

 
Tittar vi först på relationen HV-supporters och elitpersoner så tenderar anta-
gandet stämma, att högstatuspersoner mera sällan än lågstatuspersoner be-
möts negativt. Ja, elitpersonerna i diskussionsforumet behandlas med större 
respekt, i betydelsen mindre negativt, än båda de övriga statusgrupperna. 

 
Positivt Negativt Polemiskt Övrigt 

Summa 
procent 

Antal 

HV-supporters 49 13 16 22 100 3929 

Elitpersoner 43 10 21 26 100 167 

Motståndare 26 27 40 7 100 42 
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Men de behandlas inte överdrivet positivt och får också finna sig i att deras 
utsagor blir polemiskt bemötta. Möjligen kan det vara andra elitpersoner som 
polemiserar, snarare än de vanliga supportrarna. Dessa diskuterar istället mer 
med varandra och kan därför vara något generösa med positiva tilltal. Hur 
som helst, allra minst positivt bemötta blir och mest mothugg får inte helt 
oväntat motståndarsupporters. Det anmärkningsvärda är kanske att de i ett 
fall av fyra faktiskt bemöts på ett positivt sätt. Rivaliteten mellan supporter-
grupper är ofta stor, men det finns uppenbarligen en gemensam supporter-
kultur och gemensamma intressen som står över denna grupprivalitet. 

Högfrekventa och lågfrekventa deltagare i diskussionen 

Förutom social och kulturell status, ligger det nära till hands att förmoda att 
man kan få status i ett diskussionsforum genom att vara en aktiv och frek-
vent debattör. Högfrekventa är i detta fall alla som postat tio inlägg eller fler. 
Lågfrekventa är därmed resten, som postat mindre än tio diskussionsinlägg. 
Också här har analysen skett utifrån de tre förutsättningarna aktivitet, upp-
märksamhet och bemötande. 

Aktivitet: utsagor och frågor  

Den första analysen av hög- och lågfrekventa deltagare tar fasta på hur aktiv 
man tenderar vara i bemärkelsen att göra utsagor och ställa frågor. Som en 
följd av resultatet från den tidigare liknande analysen (Tabell 9.2) görs här 
antagandet att högstatusgruppen har en hög andel utsagor och en låg andel 
frågor jämfört med lågstatusgruppen. 
 
Tabell 9.5 Hög- och lågfrekventa deltagares aktivitet i form av av-

sända utsagor och frågor (procent) 
 

 
Utsagor Frågor Övriga 

Summa 
procent 

Antal 

Högfrekventa 30 10 60 100 1929 

Lågfrekventa 30 11 59 100 2064 

Kommentar: Analysen avser diskussionsinläggens art. Ett och samma diskussionsinlägg kan  
i vissa fall rikta sig till flera mottagare och med olika syften. Därmed förekommer fler arter av 
inlägg (utsagor, frågor, etc.) än antalet diskussionsinlägg. De diskussionsinlägg där avsändaren 
inte kunnat identifieras eller bestämmas med avseende på representativitet, 161 inlägg, har inte 
medtagits i analysen. Den högfrekventa gruppen utgörs av 90 deltagare och den lågfrekventa 
av de resterande signaturerna, 1164 deltagare.  
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Antagandet om aktivitetsgraden visar sig inte vara korrekt. I förhållande till 
hur många diskussionsinlägg grupperna postar skriver lågfrekventa deltagare 
lika ofta utsagor och frågor som de högfrekventa. Det hänger alltså inte på 
hur frekvent man är i debatten huruvida man tenderar till fler utsagor än man 
ställer frågor eller tvärtom. Att vara en högfrekvent deltagare indikerar inte 
någon hög status i detta fall. Åtminstone inte som gränsdragningen mellan 
de båda grupperna är gjord.  

Uppmärksamhet: repliker och svar  

Nästa analys (Tabell 9.6) tar fasta på om frekvensen i deltagandet inverkar 
på hur stor uppmärksamhet man tenderar få i form av repliker på utsagor och 
svar på frågor. Antagandet är att högfrekventa deltagare som en följd av sin 
högre status får respons i högre utsträckning än vad lågfrekventa deltagare 
får. 
 
Tabell 9.6 Hög- och lågfrekventa deltagares uppmärksammande i 

form av mottagna repliker och svar på avsända utsagor 
och frågor (antal) 

 

 Utsaga Replik Diff. Fråga Svar Diff. 

Högfrekv. 401 216 -46% 127 38 -70% 

Lågfrekv. 432 1456 +237% 151 166 +10% 

Kommentar: När de båda grupperna omkodats efter frekvensen i mottagandet har, för det för-
sta, den stora gruppen icke adresserade inlägg uteslutits ur analysen. Den högfrekventa grup-
pen utgörs av 90 deltagare och den lågfrekventa av de resterande signaturerna, 1164 deltaga-
re. Långt ifrån samtliga av dessa har dock blivit adresserade. Två av signaturerna i den högfre-
kventa gruppen har inte heller mottagit några inlägg. 

 
Här kommer vissa skillnader mellan de två grupperna tydligt till uttryck, 
men inte som förväntat. Ska resultatet tolkas rakt av är det den lågfrekventa 
gruppen som har hög status och den högfrekventa låg. Det är den lågfrekven-
ta gruppen som får repliker. Det är också den lågfrekventa gruppen som får 
svar på fler frågor än man ställer, även om diskrepansen är betydligt mindre 
här. Nej, någon status av hög frekvens kommer inte till uttryck här. Men det 
kan, som sagt, ha något att göra med att grupperna trots allt ligger så tätt inpå 
varandra, med tio diskussionsinlägg och fler eller färre som brytpunkt. Görs 
en jämförelse mellan avsända och mottagna inlägg generellt, och högfre-
kvensgruppen ställs mot de riktigt lågfrekventa, ser det trots allt lite annor-
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lunda ut. De 90 högfrekventa har på sina närmare 2000 postade inlägg  
(se tabell 9.5) fått respons på drygt 40 procent. De deltagare som bara skrivit 
ett eller två inlägg i debatten har på sina 1265 postade inlägg fått respons på 
drygt 25 procent. Trots sin numerär, 797 deltagare, har man postat avsevärt 
färre inlägg och fått respons på en mindre andel av dessa än de riktigt hög-
frekventa deltagarna i diskussionen. Det finns med andra ord en skillnad  
i hur man uppmärksammas som hänger ihop med frekvensen i deltagandet. 
Men då måste de två grupperna hållas isär på detta vis annars planar skillna-
derna ut. Det problemet föreligger ju inte när man kategoriserar efter social 
och kulturell status. 

Bemötande: hur hög- och lågfrekventa tilltalas i diskussionen 

När det gäller bemötandet deltagarna emellan är antagandet att högfrekventa 
tilltalas mer positivt och mindre negativt än lågfrekventa. Det skulle finnas 
ännu större anledning att tro så med hänsyn till det faktum att det kanske är 
de högfrekventa deltagarna som i hög grad tilltalar varandra, på samma sätt 
som möjligen elitpersonerna gör. Det är ju inte helt osannolikt att de då kan 
förmodas använda en hövlig ton och ett positivt tilltal gentemot varandra. 
Betydelsen av positivt respektive negativt till tal är densamma som ovan  
(se tabell 9:4). 
 
Tabell 9.7 Positivt, negativt, polemiskt och övrigt bemötande av 

hög- respektive lågfrekventa deltagare (procent) 
  

Kommentar: Analysen avser diskussionsinläggens art. När deltagarna kategoriserats efter 
frekvensen i deltagandet har den stora gruppen icke adresserade inlägg uteslutits ur analysen. 

 
De högfrekventa ger upphov till polemiska tilltal i mycket högre utsträck-
ning än de lågfrekventa. Förklaringen kan ligga just i det faktum att de ägnar 
många av sina inlägg till att polemisera mot, i första hand, andra högfrekven-
ta diskussionsdeltagare. Lågfrekventa bemöts å andra sidan jämförelsevis 
ofta med vad som går under beteckningen övriga tilltal, i praktiken med en 
neutral ton. Möjligen är det så att det är de högst tillfälliga besökarna som 
tilltalas så. I huvudsak får de väldigt sällan någon respons alls och i de fall 

 
Positivt Negativt Polemiskt Övrigt 

Summa 
procent 

Antal 

Högfrekventa 47 10 30 13 100 324 

Lågfrekventa 48 13 15 24 100 2987 
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de får är tilltalstonen ganska neutral. Även om de till en början inte bjuds in  
i diskussionen med öppna armar så vill man inte skrämma bort dem när man 
väl tilltalar dem. Hur är det då med positivt respektive negativt bemötande? 
Här får antagandet att högfrekventa oftare bemöts positivt än lågfrekventa 
inget stöd. Å andra sidan, om högfrekventa bemöter andra högfrekventa, och 
kan förmodas ha bildat något av ett ”rum-i-rummet”, kanske en sådan kom-
pismentalitet har utbildats att man inte alltid måste vara uttalat positiv mot 
varandra. Den interna jargongen inom grupper kan ibland vara tämligen rak 
just därför att man i grunden har ett positivt förhållande till varandra. Där-
emot bemöts högfrekventa deltagare på ett negativt sätt i något mindre ut-
sträckning än lågfrekventa. Det skulle, som tidigare nämnts, kunna vara ett 
uttryck för en viss respekt. I så fall skulle det kanske vara ytterligare ett litet 
uttryck för att statusskillnader har en viss inverkan på diskussionen. 

P R O B L E M A T I S E R I N G  A V  N Y A  O M R Å D E N  

Den tredje grundförutsättningen, att den offentliga sammanslutningen idealt 
sett ska problematisera nya områden, har analyserats utifrån två olika aspek-
ter. Den första aspekten går att analysera direkt, och går ut på att undersöka 
om deltagarna uttrycker annorlunda uppfattningar än medierna och ishock-
eyns institutioner på olika områden. Områden är detsamma som teman, och 
mer specifikt uttryckt, sakfrågor. Den andra aspekten går bara att analysera 
indirekt. Här går det ut på att slå fast vilka områden som diskuteras i forumet 
men som inte tas upp i medierna. Detta indirekta angreppssätt innebär att det 
inte är medierna som undersöks utan istället deltagarnas anlitande av medi-
erna som källor. När en mediekälla kommer till användning kan det med 
säkerhet sägas att mediet tagit upp sakfrågeområdet som diskuteras. Analy-
sen går ut på att se på vilka sakfrågeområden mediekällor aldrig kommer till 
användning. Hypotesen blir då att medierna tagit upp dessa sakfrågeområden 
i ringa utsträckning eller inte alls.  

Avvikande uppfattningar mellan supporters och institutioner 

Det första aspekten av deltagarnas problematisering av nya områden, huru-
vida diskussionens deltagare uttrycker annorlunda uppfattningar än medierna 
och ishockeyns institutioner på olika områden, har undersökts med hjälp av 
tre olika analyser. Den första undersöker hur deltagarna i debatten tilltalar 
företrädare för klubben när man adresserar sina diskussionsinlägg direkt till 
dessa personer. Den andra analysen undersöker om deltagarna är positiva 
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eller negativa i sitt förhållningssätt till aktörer från ishockeyns institutioner 
och medierna när dessa omtalas i debatten. Den tredje och sista analysen un-
dersöker om deltagarna är positiva eller negativa till hur ishockeysystemets 
företrädare hanterar sakförhållanden inom sitt verksamhetsområde samt me-
diernas rapportering av samma verksamhet. 

Bemötande av representanter för HV71  

Den första analysen undersöker om deltagarna använder positiva eller nega-
tiva tilltal när man vänder sig till företrädare för klubben HV71. Det händer 
att man faktiskt adresserar ledande personer och andra i klubben fastän dessa 
bara i sällsynta undantagsfall skriver i forumet. Antingen gör man det som 
ett retoriskt medel eller i övertygelsen att man inom HV71 faktiskt intresse-
rar sig för vad supportrarna tycker och tänker om klubben och kontinuerligt 
följer debatten trots att man nästan aldrig skriver diskussionsinlägg. I tabell 
9.8 undersöks tilltalen från diskussionens deltagare i de fall man vänder sig 
direkt till ledande företrädare för HV71 inklusive tränarkollektivet eller spe-
larna, dvs. när dessa anges som mottagare av diskussionsinlägg.  
 
Tabell 9.8 Positivt, negativt och övrigt bemötande av ledande per-

soner och tränare respektive spelare i HV71 (procent) 
  

 
I de fall deltagarna vänder sig direkt till spelare i laget, är de övervägande 
positiva i sitt tilltal. Det är ofta så att när man adresserar spelarna och laget 
så handlar det mestadels om att uppmuntra dem inför kommande matcher. 
Tilltalet får karaktären av ett positivt ”kom-igen-nu-grabbar”, ett slags ställ-
företrädande deltagande i lagets uppladdning. Supportrarna har tendensen att 
se relationen till klubben i ett ”dom-där-uppe” kontra ”vi-här-nere”-
perspektiv. Då räknas också spelarna till ”vi-här-nere” i förhållande till 
klubben. När det gäller tilltalet gentemot ledande personer i klubben, så är 
den positiva attityden inte alls lika tydlig, även om den något överväger den 
negativa hållningen. Den höga andelen ’övrigt’ kan dölja en stor mängd po-
lemiska tilltal gentemot ledningen, dvs. att deltagarna har annorlunda upp-
fattningar. Detta behöver som sagt inte innebära att man är uttalat negativ, 

 
Positivt Negativt Övrigt 

Summa 
procent 

Antal 

Ledande personer 23 15 62 100 60 

Spelare 60 14 26 100 77 
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även om det finns en negativ dragning i det att man inte håller med i sakfrå-
gor. Följande analyser kommer att kasta ljus över just denna problematik. 

Omtalande av aktörer från ishockeyns institutioner och medierna 

Den andra analysen undersöker om deltagarna är positiva eller negativa i sitt 
förhållningssätt till aktörer från ishockeyns institutioner och medierna när 
dessa omtalas i debatten. Fyra kategorier aktörer har analyserats. Ishoc-
keysportens ledande aktörer inbegriper ledande förbunds- och HV71-
representanter. Medierna är liktydigt med massmedierna. Ishockeysystemets 
egna medier ingår därmed inte utan dessa analyseras för sig. Kategorin övri-
ga innefattar resten av aktörerna som förekommer i diskussionen, från 
HV71:s spelare till supportrarna och deras medier.  
 
Tabell 9.9 Positiva och negativa förhållningssätt till ishockeyns 

och mediernas aktörer samt ishockeysystemets medier 
och övriga aktörer (procent) 

 

 
Att det finns föreställningar om ”dom-där-uppe” kontra ”vi-här-nere”, och 
att dessutom HV-spelarna med stor sannolikhet kan tänkas ingå i ”vi-här-
nere”-kollektivet tillsammans med supportrarna, får här ett visst stöd. Sup-
portrarna är övervägande positiva till de ’övriga’ aktörerna, dvs. sig själva 
och de flesta aktiva och före detta aktiva spelarna i HV71, men övervägande 
negativa till ishockeyns ledande aktörer. Diskussionsforumet är således ing-
en oreserverad hyllningskör till sporten och dess företrädare. Men, och det är 
viktigt, det är heller ingen tummelplats för ett blint fanatiskt stöd till klubben 
och dess spelare. Kategorin ’övriga’ aktörer innehåller drygt en tredjedel 
negativa förhållningssätt. Tittar vi närmare specifikt på spelarna i laget så 
avviker nämligen inte andelen negativa attityder mot dessa från kategorin  
i stort. Också spelarna utsätts för en kritisk granskning. När de omtalas nega-
tivt är det som målsumpare, dåliga tekare, ofta utvisade eller bekväma spela-
re som inte tar sitt ansvar. Just moralen, i synnerhet lagmoralen, synas kri-

 
Positiva Negativa Övriga 

Summa 
procent 

Antal 

Ishockeyns ledande aktörer 36 54 10 100 173 

Mediernas aktörer 32 48 20 100 182 

Ishockeyns egna medier 38 23 39 100 61 

Övriga aktörer 47 36 17 100 4126 
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tiskt allra som oftast. Inte heller dyra utländska spelare och före detta stjär-
nor som inte tillför laget något, står särskilt högt i kurs. Här läggs också an-
svaret på de ledande personerna i hög utsträckning. 

Även gentemot massmedierna är förhållningssättet övervägande negativt, 
vilket får anses vara liktydigt med kritiskt. När massmedierna – press, radio, 
TV samt deras journalister och expertkommentatorer – omtalas som aktörer, 
sker det i övervägande negativa ordalag. Å andra sidan är man positiv till 
ishockeyinstitutionens egna medier, t.ex. HV71:s hemsida, Ishockeyförbun-
dets hemsida och deras tidning Hockey. Denna anmärkningsvärda attityd-
skillnad kan bero på att ishockeysportens egna medier mera har karaktären 
av informationsmedier, t.ex. förbundets hemsida, medan massmediernas rap-
portering också innehåller analyser och kommentarer som man kan ha in-
vändningar emot. 

Deltagarna i diskussionen är således ganska kritiska mot ishockeyspor-
tens ledande företrädare, många massmedier och journalister. Men är det då 
så att man är negativt inställd till aktörerna som sådana, dvs. att det främst 
handlar om ett missnöje gentemot institutioner och personer? Eller är den 
kritiska attityden av en något mer djupgående natur, dvs. att man har kritiska 
förhållningssätt också i viktiga sakfrågor? Detta ska nästa analys svara på. 

Inställning till ishockeysystemets verksamhet och mediernas rapportering 

Den tredje och sista analysen undersöker om deltagarna är positivt eller ne-
gativt inställda till sakförhållanden inom ishockeysystemets verksamhetsom-
råde samt till hur medierna sköter sin uppgift som kommentator och rappor-
tör av ishockeysporten. De sakförhållanden som analyserats har kategorise-
rats på följande sätt: HV71:s ledning innebär sakområden som ledningens 
generella hantering av föreningen, ledningens kvalitet och kompetens, den 
sportsliga och ekonomiska skötseln av klubben, marknadsföringen samt prä-
geln av ’ishockeykultur’ i abstrakt mening; Förbundsfrågor innebär sakom-
råden som seriesystem, spelprogram och regelsystem; Normer innebär sak-
områden som värderingar, spelarlöner, klubbkänsla och kommersialisering; 
HV71-NBS innebär sakområden som har med relationen mellan klubben och 
supporterklubben North Bank Supporters att göra; Mediegranskning, slutli-
gen, innebär sakfrågor som mediernas kunskap, tillförlitlighet, opartiskhet, 
granskande och underhållande funktion. 
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Tabell 9.10 Positiva och negativa förhållningssätt till ishockeysys-
temets verksamhet, normer och relationer till support-
rarna samt mediernas rapportering (procent) 

 

 
Deltagarna är kritiska, och det gäller samtliga redovisade områden, i hälften 
eller mer av sina diskussionsinlägg inom respektive sakområde. Allra mest 
kritisk, och då talar vi om tre av fyra diskussionsinlägg, är man mot medier-
nas rapportering från och bevakning av elitishockeyn och HV71. Man tycker 
att mediernas kunskap om sporten, deras tillförlitlighet, opartiskhet samt 
granskande och underhållande kvaliteter lämnar mycket i övrigt att önska. 
Man utmanar således med full kraft mediernas tolkningsmonopol på områ-
det. Också förbundets organisering av elitishockeyn utsätts för negativa för-
hållningssätt, liksom normativa aspekter, t.ex. den ökande kommersialise-
ringen av sporten.  

Men man låter inte heller ledningen för HV71 förbli oklandrad för sin 
hantering och skötsel av klubben, såväl sportsligt som allmänt organisato-
riskt. Vi har tidigare konstaterat att man inte drar sig för viss kritik mot en-
skilda spelare när de inte visar rätt attityd eller motsvarar de krav man all-
mänt tycker sig kunna ställa på uppladdning och klubbkänsla. Diskussions-
forumet är således inget kotteri för inbördes beundran av klubben och dess 
spelare, trots att man är supporters och håller på laget i vått och torrt. Men 
man är supporters som ställer krav, inte tysta åskådare som betalar för lite 
underhållning och sedan snällt går hem till sitt. Nej, väl hemma efter mat-
cherna samlas man på nätet för att tala om det som varit och det som ska bli. 
På det hela taget är man inte blott en kulturkonsumerande utan uppenbarli-
gen också en kritiskt kulturresonerande publik. 

 Positiva Negativa Övriga 
Summa 
procent 

Antal 

HV71:s ledning 24 57 19 100 175 

Förbundsfrågor 29 52 19 100 103 

Normer 40 53 7 100 43 

HV71-NBS 33 50 17 100 52 

Mediegranskning 16 78 6 100 103 
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Användningen av medier som källor 

Den andra aspekten av deltagarnas problematisering av nya områden handlar 
om vilka områden som diskuteras i forumet men som inte tas upp i medier-
na. Detta kommer inte att studeras direkt, genom en undersökning av medi-
ernas innehåll, utan indirekt, genom att undersöka deltagarnas anlitande av 
medier som källor. Analysen går ut på att se på vilka sakfrågeområden me-
diekällor aldrig anlitas av deltagarna. Åtminstone hänvisas inte explicit till 
några mediekällor. Hypotesen blir då att medierna tagit upp områdena i ringa 
utsträckning eller inte alls.  

Deltagarnas hänvisningar till mediekällor på en generell nivå 

Diskussionen i HV-fantastens diskussionsforum kretsar kring fyra över-
gripande ämnesområden.4 För det första, diskuterar man frågor som rör 
HV71 specifikt och ishockeysporten rent generellt. Det är detta område som 
diskussionen i grund och botten är avsedd att kretsa kring. 62 procent av de 
närmare 4000 undersökta diskussionsinläggen tar upp detta område. För det 
andra, diskuteras frågor som har med supporterkulturen att göra. Det handlar 
både om dess organisation och identitet (19 procent). För det tredje, diskute-
ras medierna som ju bevakar ishockeyn och klubben (8 procent). Det fjärde 
området som diskuteras är själva debatten och dess genomförande  
(6 procent). Slutligen diskuteras också områden som ligger utanför de fyra 
övergripande områdena. Detta område går här under benämningen övrigt  
(5 procent). När det gäller en detaljerad sakfrågenivå hänvisas till analys-
schemat som i sin helhet presenteras i Appendix. 

I den följande analysen (Tabell 9.11) redovisas den explicita användning-
en av medier som källor på vart och ett av de övergripande områdena som 
diskuteras.  
 

                                                           
4 Dessa redovisas något mer ingående i föregående kapitel (Tabell 8: 1). 
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Tabell 9.11 Hänvisningar till källor i förhållande till antalet diskus-
sionsinlägg inom respektive övergripande ämnesområ-
de som diskuteras i diskussionsforumet (procent)   

 

Det ska genast poängteras att det viktiga här är inte hur mycket man använ-
der medier som källor, utan på vilka områden. Det kan då på denna över-
gripande nivå konstateras att det är på de två områden som har ett mer all-
mänt intresse, HV71 och ishockeyn samt medierna, som andelen explicita 
hänvisningar till mediekällor är högst. På de två områden som har ett mer 
”supporternära” intresse, om supporterkulturen samt om själva debatten, är 
andelen hänvisningar till mediekällor minst. Kan detta rent av kan vara en 
indikation på att medierna också behandlar de två första områdena i högre 
grad än de två senare? Det är kanske inte ett alldeles orimligt antagande med 
hänvisning till det allmänna intresset. Att indirekt, via deltagarnas hänvis-
ningar till mediekällor, undersöka vad medierna tar upp eller inte tar upp 
kanske kan ha en viss poäng, trots allt. För att få ytterligare indikationer på 
om detta kan vara ett riktigt antagande ska vi titta på vilka medierna är. Vad 
är det för typ av medier som döljer sig bakom beteckningen mediekällor? 

Hänvisningar beroende på mediernas avsändare 

Medierna som deltagarna hänvisar till kan kategoriseras med avseende på 
vem som är avsändare. De har följaktligen något skilda funktioner och kan-
ske därmed skilda intressen av att ta upp olika frågor. Tre olika avsändare 
kan identifieras: de ”traditionella” medieorganisationerna, ishockeyns insti-
tutioner och supporterrörelsen. Deltagarna hänvisar på de olika diskussions-
områdena till de tre olika avsändarna enligt följande:  
 

Område Andel hänvisn. Antal hänvisn. Antal inlägg 

HV71 och ishockey 8 259 3082 

Medier 9 36 394 

Supporterkultur 4 39 939 

Debatten 4 14 318 

Övrigt 4 8 223 

Totalt 9 356 3993 
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Tabell 9.12 Andelen hänvisningar till oberoende medier, institu-
tionsmedier eller supportermedier inom respektive dis-
kussionsområde (procent)  

 

 
Oberoende medier är här detsamma som allmänt uppfattas som massmedier: 
press, radio och TV. Sannolikt hänvisar deltagarna i stor utsträckning till 
dessa mediers nätupplagor. De traditionella medierna ligger till grund fram-
förallt för diskussionen om HV71 och ishockey, det område där deltagarna  
i avsevärt högre utsträckning än på andra områden hänvisar till mediekällor 
generellt. Men även ishockeyinstitutionens egna medier – HV71:s officiella 
hemsida, Svenska Ishockeyförbundets hemsida samt dess tidning Hockey 
och olika elitserieklubbars hemsidor – används ofta som källor på området. 
När det gäller diskussionen på området medier, framgick det av Tabell 9.11 
att deltagarna också här i högre utsträckning än annars hänvisar till medie-
källor. Av dessa utgör de traditionella medierna merparten av förklarliga 
skäl. Men här hänvisar man också till andra supportermedier, dvs. andra 
supporterklubbars hemsidor, i högre grad än till ishockeyinstitutionens me-
dier. Tittar vi på de ”supporternära” områdena, supporterkultur och debatten, 
klarnar bilden av mediernas intresse för områdena. Supportrarnas egna me-
dier bidrar med stoff men deltagarna tycks inte finna särskilt mycket av in-
tresse att hänvisa till i den traditionella pressen, radion eller televisionen när 
det gäller dessa diskussionsfrågor. Det är väl inte att vänta heller att de tradi-
tionella massmedierna skulle behandla dessa områden i någon större ut-
sträckning. Allra minst tycks man i så fall intressera sig för själva diskussio-
nen på HV-fantasten eller liknande diskussioner på internet överlag.   

Deltagarnas hänvisningar till mediekällor på en specifik nivå 

Med hjälp av Tabell 9.11 kunde det konstateras att deltagarna framför allt 
hänvisar till källor på områdena om ishockey samt medier. Går man ned från 

 
Obero-
ende 

medier 

Institu-
tionsme-

dier 

Suppor-
termedier 

Summa 
procent 

Antal 

HV71 o ishockey 60 27 13 100 259 

Medier 61 14 25 100 36 

Supporterkultur 28 15 57 100 39 

Debatten 7 21 72 100 14 

Övrigt 63 12 25 100 8 
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en övergripande nivå till sakfrågenivå går det att mer exakt slå fast frågor 
eller teman där deltagarna inte hänvisar till medierna – vilka då möjligen 
behandlar dessa frågor i ganska liten utsträckning eller i vissa fall kanske 
inte alls.  

Publikintresse, feature, ledning  och idrottsideologi 

Om inledningsvis området ’HV71 och ishockey’ undersöks, kan det konsta-
teras att fyra aspekter som deltagarna diskuterar någorlunda frekvent kanske 
inte behandlas i samma utsträckning i medierna. Vi kan kalla dessa fyra 
aspekter publikintresse, feature, ledning och idrottsideologi. Publikintresse 
innefattar frågor om läktarlogistik och säkerhet för publiken i Kinnarps  
Arena. I synnerhet gäller det klackens ståplatsläktare men också det faktum 
att läktarna och trapporna överlag är tämligen branta i arenan. En viktig frå-
ga för publiken och supportrarna, men här finns inga hänvisningar till medi-
erna. Feature handlar om material om ishockeyn och HV71 som inte är di-
rekt nyhetsmaterial. Inte heller sådant tycks tas upp i medierna som det 
kommer till synes i deltagarna hänvisningar till källor. Den tredje aspekten, 
ledning, kretsar kring frågor om kunnande och ansvar inom HV71 och inom 
ishockeysporten generellt. När det gäller dessa frågor diskuterar deltagarna 
ganska frekvent klubbens ekonomi, skötsel och ledande personers kvaliteter 
på sina respektive ansvarsposter. Det här borde ju vara frågor som massme-
dierna har anledning, och ansvar, att ta upp. Det finns dock inte en enda hän-
visning till några medier på detta område.5 Den fjärde aspekten, idrottsideo-

logi, handlar om normer och värderingar och här rör sig diskussionen både 
på en generell och mer konkret nivå. Generellt diskuteras ishockeysportens 
kommersialisering och formande efter transatlantiskt mönster med jippon 
och All Star-matcher. På denna nivå diskuteras också idrottsliga ideal om 
klubbkänsla och gentlemannabeteende. På en mer konkret nivå anknyter 
man här till spelares löner och hur man gör sig förtjänt av dessa löner. Också 
spelarnas uppladdning och leverne mellan matcher observeras av olika del-
tagare och rapporteras i forumet. Det kan då handla om vissa spelares nöjes-

                                                           
5 Vid undersökningen av sportbilden i Jönköpings-Posten 1996-1997 (Svensson, 1998) fanns 
ett par bilder av drygt 300 foton som kunde relateras till detta område. Två artiklar beskrev de 
skattearrangemang för utländska spelare som HV71 och några andra elitserieklubbar hade fått 
ifrågasatta av skattemyndigheterna. Under de allra senaste åren har antalet artiklar som kan 
förknippas med ledning och skötsel av klubben ökat i Jönköpings-Posten – liksom antalet 
spekulerande inslag. Det är antagligen en följd av att tidningen inte vill missa att vara med  
i nyhetsracet samt det faktum att sådant här material ändå är ute i offentligheten tack vare 
supportersajter av HV-fantastens karaktär. 
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liv och matvanor. Den idrottsideologiska aspekten, som den kommer till ut-
tryck i dessa exempel, har inte heller resulterat i hänvisningar till medierna 
under perioden för undersökningen. Kanske har medierna inte behandlat 
dessa frågor eller, om man gjort det, har deltagarna ändå inte funnit anled-
ning att låta det ligga till grund för diskussionen.  

Mediegranskning respektive webbmedier 

Går vi över till området ’medier’ kan det konstateras att det är två huvudsak-
liga aspekter som deltagarna diskuterar tämligen frekvent, men där man inte 
hänvisar till några medier. Vi kan kalla dessa två aspekter mediegranskning 
och webbmedier.  

Mediegranskning innebär att deltagarna diskuterar mediernas tillförlitlig-
het, opartiskhet, granskande funktion samt deras kvalitet rent generellt. Den 
generella kvalitén handlar bland annat om journalisters allmänna kunnande. 
Deltagarna anser inte sällan att diskussionsforumet många gånger fyller den-
na funktion bättre än medierna. Diskussionen om tillförlitlighet och gransk-
ning ingår i klassisk mediegranskning och den senare aspekten hänger nära 
samman med den eviga frågan om opartiskhet och journalistisk objektivitet. 
Paradoxalt nog är det frågan om mediernas opartiskhet som diskuteras mest 
när medierna och deras innehåll är uppe till diskussion. Det kanske man inte 
väntar sig i ett forum som domineras av supporters till ett ishockeylag. Då 
och då tycker man att lokala medier fungerar som HV71:s megafon eller 
medlemsblad.  

Samtidigt som det kan konstateras att inga hänvisningar görs till medie-
källor när det gäller granskningen av mediernas innehåll, kan ytterligare två 
konstateranden göras. För det första, att deltagarna faktiskt bedriver viss me-
diekritik, vilket i sin tur tyder på att man är såväl intresserad av som upp-
märksam på vad som tas upp i de traditionella medierna. Deltagarna bevakar 
således vad medierna behandlar och tar upp detta till granskning i forumet. 
För det andra, att det kanske inte är så konstigt att det inte förekommer hän-
visningar till mediekällor när det gäller granskningen av medierna. En sådan 
brukar inte direkt bedrivas i eller initieras av medierna själva. När man kriti-
serar medier omnämner man dem, inte hänvisar till dem. Annars kunde man 
ju tänka sig att deltagarna refererade eller citerade medierna som utgångs-
punkt för sin granskning, något man gör när det gäller diskussionen om hur 
pass informativa olika medier är. Då förekommer ofta hänvisningar till dessa 
medier i fråga. Kanske beror det på att medierna då uppfattas som förmedla-
re medan de uppfattas som objekt när de granskas.  
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Diskussionen om webbmedier sker också utan några hänvisningar till 
mediekällor. Frågor om användarvänlighet, olika tekniska problem och ny-
startade eller nydesignade webbpublikationer är inte frågor som medier, var-
ken analoga eller digitala, tar upp på sådant sätt att det används att hänvisa 
till när frågor av det nämnda slaget behandlas i diskussionsforumet. Det är  
i forumet frågorna får sin publicitet. Deltagarna utgör inte bara en diskus-
sionskultur och en supporterkultur utan också en nätkultur. Det märks inte 
bara specifikt när gäller frågor som har anknytning till webbaserade medier 
utan också i det faktum att när man hänvisar till traditionella medier, så gäll-
er det oftast dessa mediers nätupplagor. När det så gäller diskussionen med 
anknytning till webbaserade medier består den av tre delar: nyheter, layout 
och teknisk funktion. Nyheter handlar om öppnandet av nya eller uppdatera-
de hemsidor. Layout handlar om navigeringsvänligheten på olika hemsidor, 
dvs. diskussionen har här en viss kritisk aspekt. Diskussionen om tekniska 
funktioner har karaktären av rapportering om funktionsstörningar och tips 
om hjälp i tekniskt hänseende. Den fråga som närmast kunde vara föremål 
för behandling i andra medier, åtminstone nätbaserade, är väl i så fall nyhe-
ter om nyöppnade hemsidor. Vad övriga frågor anbelangar verkar det logiskt 
att det är just diskussionsforumet som är mediekällan som på så vis inte be-
höver hänvisas till. Möjligen kan man tänka sig att deltagare i andra diskus-
sionsfora skulle kunna hänvisa till HV-fantastens forum när det gäller webb-
baserade medier och relaterade frågor. Å andra sidan kanske man då kunde 
förvänta sig hänvisningar i HV-fantastens diskussionsforum till andra fora  
i samma frågor. 

Vad massmedierna tar upp om supporterkulturen och debatten 

Hur ser det då ut på de två ”supporternära” områdena supporterkultur och 
debatten? Här hänvisar deltagarna i mindre utsträckning till medier. Frågan 
är då vilka medier man hänvisar till, vilka följaktligen också tar upp dessa 
områden. Går man också här ned på sakfrågenivån står det klart att de medi-
er som i första hand och i mest utsträckning hänvisas till är supportermedier. 
Och det är kanske inte helt överraskande. Områdena är ju som redan konsta-
terats ”supporternära”. De medier som endast i mycket begränsad omfattning 
hänvisas till på de områden som ligger ishockeyns mer engagerade publik 
varmt om hjärtat, är massmedierna. Tittar vi närmare på vilka sakfrågeområ-
den som i undantagsfall hänvisas till så säger det kanske också något om 
massmediernas attityd till supportrarnas organisation, aktiviteter och projekt 
av typen diskussionsfora på Internet. 
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De få hänvisningar till massmedier som deltagarna gör på de ”supporter-
nära” områdena, är knutna till sakförhållanden som kan förknippas med ne-
gativa uppfattningar om supporterkulturen. Dessa sakförhållanden är upp-
förande, lojalitet, läktarkultur, avgränsning och debattnivå. När det gäller 
uppförande så handlar det om det allmänna uppförandet. Läktarkultur står 
för det specifika uppträdandet på läktaren. Här finns av tradition negativa 
föreställningar om huliganism och fascistoida uttryck bland läktarfansen. 
Lojaliteten kan i negativa termer bli detsamma som fanatism. Denna kan 
också bli till något negativt i avgränsningshänseende när den ger upphov till 
slagsmål mellan supportergrupper. När det slutligen gäller uppfattningar om 
debattnivån så är det just dess eventuella negativa drag som varit uppe till 
diskussion de gånger medierna tar upp olika supportergruppers diskussioner 
på internet.  

Till sist kan också konstateras att bara för att det på de supporternära om-
rådena finns hänvisningar till massmedierna som kan förknippas med nega-
tiva uppfattningar, så innebär det inte att medierna i dessa fall behandlat frå-
gorna negativt. Detta har inte undersökts och det går inte heller att få full-
ständig klarhet i. Det viktiga är istället, för det första, att det finns så oerhört 
få hänvisningar på dessa områden och, för det andra, att de hänvisningar som 
finns kan förknippas med negativa uppfattningar om supporterkulturen och 
debatten. På grundval av detta, och med hänvisning till vad som tidigare an-
tytts, går det möjligen att föreslå att detta kan vara indikationer på att mass-
medierna inte i någon nämnvärd omfattning behandlar dessa områden. I de 
undantagsfall man ändå gör det, tenderar man följa en negativ nyhetsvärde-
ringslogik.  

S A M M A N F A T T N I N G  

Forumets karaktär som en offentlighet är, givet Jürgen Habermas idealtypis-
ka grundförutsättningar, i någon mening tvetydig. När det gäller allmänhe-
tens tillträde till diskussionen begränsas detta i viss mån av tillgången till 
och kunskaper att använda själva teknologin. Dock tycks de som verkligen 
vill delta, skaffa sig tillgång till teknologin och har också kunskapen att an-
vända denna. Några formella hinder att läsa eller posta diskussionsinlägg 
finns inte när man väl navigerat sig fram till HV-fantastens webbplats. Till-
trädet är reellt sett ändå begränsat eftersom HV-supporters dominerar dis-
kussionen starkt. Detta hindrar dock inte att andra supporters i skiftande ut-
sträckning deltar i debatten med olika syften. Sporadiskt deltar också vissa 
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journalister och spelare i HV71. Deltagarnas kontextspecifika sociala status 
påverkar i viss mån diskussionen. Den kommer, för det första, till uttryck 
genom att den vanlige supportern i långt högre grad än elitpersoner ställer 
frågor som man vill ha svar på. Elitpersonerna svarar också på mycket frågor 
även om det inte går att slå fast att svaren är riktade till de vanliga support-
rarna. Detta indikerar en kunskapsskillnad. Elitpersoner blir också i mindre 
grad negativt bemötta än andra deltagare. När det gäller hur olika status-
grupper uppmärksammas, dvs. får svar på frågor och repliker på utsagor  
i diskussionen, så får de vanliga supportrarna mycket repliker men ganska få 
svar. Elitpersoner får repliker och svar i proportion till utsagor och frågor. 
Minst lika stort utslag som den sociala har den kulturella statusen, vilket 
kommer till uttryck i att motståndarsupporters får låg respons i förhållande 
till aktivitet och blir ofta negativt bemötta med inlägg som är polemiska till 
sin karaktär. Man försöker dock gärna starta upp eller provocera fram replik-
växlingar. Status som har att göra med hur frekvent man är i diskussionen är 
svårare att påvisa. Högfrekventa har inte högre andelar utsagor och frågor än 
lågfrekventa och uppmärksammas inte heller mer. Skillnader framkommer 
dock om högfrekventa jämförs med riktigt lågfrekventa. Dessa postar avse-
värt färre inlägg i förhållande till sin numerär och får respons på endast en 
fjärdedel. Jämförs grupperna på dessa premisser ger hög frekvens i deltagan-
det en status som påverkar diskussionen. Deltagarna problematiserar också 
vissa områden som medierna behandlar i liten utsträckning eller inte alls. 
Det är områden som är av ett något mindre allmänt intresse än HV71,  
ishockeysporten och mediernas bevakning och mera näraliggande support-
rarnas verksamhet och intressen. Diskussionsforumet fungerar därmed som 
en alternativ arena för diskussion om sådana supporternära frågor. Deltagar-
na har i många frågor starkt avvikande åsikter i förhållande till ledande före-
trädare för ishockeyns institutioner. Man är också starkt kritiska till medier-
nas kunskaper om ishockeysporten och frånvaron av en tillräckligt 
granskande sportjournalistik. Mest framträdande är kritiken mot medierna 
för att inte vara opartiska bevakare av HV71. Supportrarna diskuterar, till 
skillnad från medierna, frågor om klubbens ledning och skötsel samt ifråga-
sätter även spelares klubbkänsla och lojalitet. Det kan således hävdas att dis-
kussionen och dess deltagare problematiserar vissa nya områden och utma-
nar tolkningsföreträdet i offentligheten.  
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10. DISKUSSIONENS MENINGSGRUND 
Fyra giltighetsanspråk för ömsesidig förståelse 

I det följande kapitlet analyseras hur diskussionen förhåller sig till de så kal-
lade universella giltighetsanspråken för uppnåendet av ömsesidig förståelse. 
Dessa anspråk uttrycks som fyra teoretiska begrepp eller kriterier som enligt 
idealmodellen måste uppfyllas för att förståelse mellan diskussionens delta-
gare ska kunna uppnås. Det första begreppet är begriplighet som betyder att 
ett yttrande måste vara språkligt utformat så lyssnaren förstår vad som yttras. 
Det andra begreppet är sanning och innebär att ett yttrande måste bygga på 
fakta så lyssnaren kan dela kunskap med talaren. Det tredje begreppet är 
sannfärdighet och betyder att talaren måste mena vad den säger. Det fjärde 
begreppet slutligen är riktighet vilket innebär att yttrandet måste ta upp  
i sammanhanget normativt relevanta teman. Sammantaget ska analyserna 
svara på om deltagarna tenderar bidra till eller försvåra att ömsesidig förstå-
else kan uppnås mellan de diskuterande parterna i HV-fantastens diskus-
sionsforum. Ömsesidig förståelse är teoretiskt en förutsättning för att man 
också, om man så önskar, ska kunna uppnå enighet och i förlängningen ett 
gemensamt agerande.  

Analysen utgår från undersökningens variabler, men till skillnad från fö-
regående kapitel är den inte kvantitativ utan en kvalitativ textanalys av rele-
vanta diskussionsinlägg. Det motiveras av analysobjektets natur, nämligen 
grunderna för deltagarnas möjligheter att uppnå förståelse för varandras ytt-
randen. Frågan som är intressant är då inte i vilken utsträckning man gör det-
ta, utan hur man gör det. Därför lämpar sig analys av kvaliteter bättre än 
kvantiteter för att beskriva hur man i diskussionen lyckas eller misslyckas 
med att nå fram till en ömsesidig förståelse utifrån giltighetsanspråkens fyra 
aspekter. Dessutom är det mindre datamängder att laborera med varför ana-
lys av betydelser blir mer meningsfull än analys av tendenser.  

A N S P R Å K  P Å  S P R Å K L I G  B E G R I P L I G H E T  

Den språkliga giltigheten ifrågasätts förhållandevis sällan. Detta beror san-
nolikt inte på att språket i diskussionsforumet skulle vara lexikalt och gram-
matiskt oklanderligt, dvs. att alla deltagare uttrycker sig språkligt korrekt och 
begripligt. Det är mer sannolikt att det inte upplevs som något problem,  
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dvs. deltagarna tycker att diskussionen är begriplig för dem. Det kan till och 
med vara så att man många gånger medvetet bortser från den språkliga be-
gripligheten som ett problem, dvs. alla uttrycker sig inte begripligt men man 
struntar i att ta upp detta som något problem. Begriplighetskriteriet har inte 
främst undersökts utifrån någon normativ språkmodell utan från deltagarnas 
perspektiv och villkor, dvs. analysen har tagit fasta på om begripligheten 
utgör något manifest och av deltagarna uttryckt problem. Analysens första 
inriktning har varit på förekomsten av frågor om språkutformning och  
-brister som ett särskilt diskussionstema, dvs. diskussionsinlägg i vilka del-
tagare kritiserar andra deltagare för språkliga brister eller påtalar språkfrågor 
rent allmänt. Analysens andra inriktning har varit på förekomsten av inlägg 
som uppmärksammar språkbrister redan innan de hinner utgöra ett ämne för 
allmän diskussion, dvs. diskussionsinlägg i vilka deltagare rättar till egna 
språkliga brister. 

Kritik av andras begriplighet 

När det gäller påpekanden om språkliga brister deltagare emellan kan dessa 
delas in i några olika typer av påpekanden. Den vanligaste typen är natur-
ligtvis anmärkningar på stavfel. Andra typer anmärker allmänt på vokabulä-
ren, på ordval och på att ord används utan hänsyn till deras egentliga värde. 
Slutligen anmärks det också allmänt på begripligheten i vissa inlägg. 

Stavfel 
Att stavfel då och då kan skapa irritation, kommer inte bara till uttryck ge-
nom att de påpekas utan också genom hur de påpekas. Anspråken på begrip-
lighet kan då bestridas på ett ganska rakt och brutalt sätt: 

 
Signatur A: För det första, lär dig att stava, för det 
andra, vilka är NBC? 
Signatur B 
 
Irriterande stavfel.. 
Hallå va! 
Remstam och inte Remstad...Takko och inte Taco. Taco äter 
man liksom.  
Småfel kanske men det ser inte bra ut! 
Signatur C 
 

När signatur C använder uttrycket ”irriterande stavfel” kan det vara en indi-
kation på att de aktuella stavfelen förekommit ett antal gånger utan att någon 
påpekat dem. Författaren talar ju om dem som ”småfel”, underförstått att det 
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egentligen inte är så mycket att bry sig om. Men att låta dem upprepas gång 
på gång  ”ser inte bra ut”. Det är kanske småfel för signatur C men dock inte 
för alla. Detta framgår av reaktionen hos signatur D när denne blir ifrågasatt 
på samma rättframma sätt som är brukligt: 

 
Signatur D: 
Lär dig att skriva din pinsamma tomte. 
Signatur E 
 
Till signatur E 
ok ursäkta stavfelen det gick så fort var något irriterad 
tack för att du sa till signatur E än en gång jag skäms 
Signatur D 
 

Signatur D inte bara ber om ursäkt och visar skamkänslor utan tackar också 
för tillrättavisningen i sitt svar. Ändå lämnar svaret mycket i övrigt att önska 
ur språksynpunkt när inga som helst skiljetecken används för att underlätta 
begripligheten. Skamkänslorna har kanske inte så mycket med språket att 
göra som med tillrättavisningen i sig. Det anmärkningsvärda är att svaret får 
stå oattackerat och D slipper lösa in några fler anspråk på begriplighet. Detta 
visar bara på vilken acceptans det i själva verket finns för de språkliga gil-
tighetsanspråken. Det tycks råda en insikt att t.ex. stavfel inte behöver bero 
på den språkliga färdigheten utan på fingerfärdigheten. Särskilt om det rör 
sig om ett replikskifte där man som D är en smula irriterad eller befinner sig 
i viss affektion. Språkliga brister tycks bli förknippade med skam och ett 
uttryck för en lägre grad av kunnande när de påtalas. Därför kan de vara 
lämpliga att påtala för eller om deltagare som man har avvikande uppfatt-
ningar gentemot, dvs. användas som vapen i strategiskt syfte: 

 
Signatur F 
Det verkar nog som du har rätt i det. 
I vilket fall som helst måste nog G och H vara tvillningar 
iallafall. Det märks ju så tydligt, många stavfel många 
svordomar och så har de ju lärt sig könsord nu också 
Signatur I 
 

Signatur I och F talar inte till G och H utan om dem på ett nedvärderande 
sätt. Påståenden om språkliga brister och låg nivå får H att ifrågasätta signa-
tur I:s anspråk på att tala sanning. Återigen är det skam förknippat med att 
språkliga brister påtalas. H är så pass upptagen med att gå i försvarsställning 
att denne ”missar” möjligheten till anfall som bästa försvar. Diskussionsin-
lägget som kritiserar G och H för språkliga brister innehåller inte bara stavfel 
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utan också en tautologi, ej särskrivna ord och kommateringsfel. Vill man 
vara riktigt petig innehåller det dessutom överflödiga ord och saknar en 
punkt på slutet. Det är för övrigt ingen annan deltagare heller som avkräver 
signatur I inlösen av några anspråk på språklig begriplighet. Det understry-
ker kanske antagandet att när språket påtalas är det för att man vill åt något 
annat, eller någon annan. När den språkliga giltigheten ifrågasätts kan det 
således ofta ligga ett strategiskt syfte bakom. 

Vokabulär 
Signaturerna G och H anklagas inte bara för språkliga brister utan också för 
sin vokabulär som påstås innehålla svordomar och könsord. Ett sådant språk 
brukar tillskrivas yngre och omogna personer och det görs också här. G och 
H sägs nu ha ”lärt” sig könsord, underförstått ska de uppfattas som småbarn 
som lagt nya spännande och förbjudna ord till sin vokabulär. Signaturen I 
använder samma vapen för att misskänna sina motståndare som utomstående 
ibland använder för att allmänt misskänna deltagare i diskussionsfora på in-
ternet. I synnerhet var det vanligt under tiden för undersökningen att sport-
journalister använde just detta vapen för att misskänna olika supportergrup-
pers diskussioner på nätet. Och visst förekommer det också en väl så affektiv 
kommunikation som kan behöva ifrågasättas: 

 
5 raka segrar, inte illa. 
Däremot är vokabulären på listan illa, är det så svårt att 
skriva en insändare utan att använda svordomar? Det vittnar 
om uselt ordförråd att svära i text. 
Hejdå 
Signatur J 
 

Det är ingen speciell deltagare som utpekas utan en allmän uppmaning att 
tänka på vokabulären. Det är diskussionsinlägg av bland annat denna typ 
som bidrar till att debattens nivå, trots alla affektiva inslag, håller sig på en 
rimlig och begriplig nivå. 

Ordval 
Större problem ur begriplighetssynpunkt än stavfel är förmodligen felaktiga 
ord. Inlägget nedan blir svårbegripligt för den som inte förstår att författaren 
menar ”spenderbyxor”. Dessutom måste man veta att det betyder byxor man 
har på sig när man frikostigt lägger ut pengar. Signatur K blandar ihop det 
med det betydligt modernare ”spandexbyxor”, dvs. åtsmitande byxor av elas-
tantyg. Samma tyg som i den moderna populärkulturens superhjältedräkter: 
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Kom igen nu Dag, på med spendexbyxorna (heter det så?) och 
knyt upp Sahlstedt och Rastislav också! 
Kosta vad det kosta vill, det är det värda! 
Signatur K 
 
Signatur K 
Nä, spendexbyxorna heter det inte. Du menar antagligen  
spender-byxorna eller spandex-byxorna. Förmodligen det för-
sta. Jag vill helst undvika att föreställa mig Dag i det 
andra...  
Signatur L 
 
Re: Signatur L 
Ja, Spenderbyxor tänker jag givetvis på! Tack för hjälpen 
att hitta rätt ord när mitt eget ordföråd brister. 
Signatur K 
 

Helt i enlighet med netiketten ber signatur K om att bli rättad om ordvalet 
skulle visa sig vara fel. K behöver därför inte själv lösa in giltighetsanspråket 
utan det är signatur L som ombesörjer detta. Signatur K avrundar med att 
ännu en gång visa prov på bästa netikett genom att ödmjukt tacka för under-
visningen. Det hela är en uppvisning i nätkultur som starkt motsäger den 
misskännande attityd mot nätdebatter som tidigare getts exempel på. 

Ordvärde 
Uttrycket att idrott inte är en fråga om liv och död utan mer än så, indikerar 
att den kan talas om i starkt laddade ordalag. Den beskrivs dessutom ofta  
i krigsmetaforer av sportjournalistiken. Starka ord förknippas också med till-
stånd av stor lycka och djup sorg, båda tillstånden ständigt närvarande i täv-
lingsmomentet som nästan alltid har sina vinnare och förlorare. Det är därför 
logiskt att starkt laddade ord förekommer i en diskussion om idrott, särskilt 
om de diskuterande dessutom har avvikande uppfattningar om vägen till 
framgång. Signatur M anser att en alltför affektivt laddad debatt är en fara 
för begripligheten:  

 
PET OCH PROGRAM!!  
Gott nytt år alla hockey "idioter"!! 
/.../ 
Vilket otroligt liv det har blivit kring VIP-läktaren och 
deras uppträdande. Jag försvarar inte deras aggerande, men 
det används ord som övergrepp, tragiskt och skandal i sam-
band med dessa händelser det är inte relevant. Det är inte 
stenar eller bomber som kastats ner i avbytarbåset, det är 
programblad och plastflaskor som har kastats efter slutsig-
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nalen. Detta kan inte ses som övergrepp, tragiskt eller 
skandal. 
Övergrepp: Det som Thomas Qvick gjorde på sina offer det 
kallar jag övergrepp. 
Tragiskt: Det är tragiskt med den döda hockey spelaren från  
vallentuna. 
Skandal: Det Marjasin gjorde var en skandal. 
Använd rätt ord till rätt saker annars mister orden sin be-
tydelse 
/.../ 
Signatur M 
 

Att starkt laddade ord för VIP-personers agerande kom att användas i dis-
kussionen hade kanske inte bara med själva agerandet att göra utan med vil-
ka det var som agerade. Det var den vanligtvis städade publiken på de dyra 
platserna i arenan som uppträdde på ett sätt som förknippas med den mindre 
städade publiken på idrottsarenornas billigaste sektioner. Begreppet ”slips-
huliganer” myntades också för att markera problemets sociala dimension. 

Begriplighet 
Den språkliga begripligheten kan undermineras också av saker som att för-
fattaren inte delar upp texten i meningar, har bristande meningsbyggnad, 
syftningsfel eller inte fullföljer sitt resonemang. Diskussionsinlägget nedan 
lider av i stort sett samtliga dessa brister.  

 
Platser 
Det tråkiga i sammanhanget är ju att om man vill byta plats 
så finns det ingen annan man har den plats man har vad hadde 
det gjort om det hadde vart ev 500-1000 lediga platser!! 
Signatur N 
 

När läsaren väl lyckats identifiera meningarna så är nästa fråga om författa-
ren menar att 500-1000 platser skulle undantas abonnemang eller om de 
skulle stå tomma i arenan så publiken kunde byta plats under pågående 
match. Det går säkert att uppfatta inlägget på fler sätt, vilket signatur O  
resignerat insett: 

 
Re: Signatur N 
Det haddde varit bättre om du haddde stannat kvar under 
korkeken, det går ändå inte att förstå vad du menar. 
Signatur O 
 

Som om diskussionsinläggets obegriplighet inte var nog, innehåller det ock-
så ett återkommande stavfel som signatur O försöker få författaren att inse 
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genom att förstärka detta stavfel – hadde blir haddde. O tillrättavisar med 
ironin som pedagogisk metod, något som inte är helt ovanligt i diskussionen. 
Det kan innebära att det kommunikativa handlandet försvåras. Antingen  
accepterar den tillrättavisade jargongen och bättrar sig. Men det kan också 
innebära att man upphör att skriva när man bemöts på detta sätt. 

Kritik av den egna begripligheten 

Vi har sett exempel på självkritiska diskussionsinlägg som en följd av att 
man blivit tillrättavisad av andra deltagare i diskussionen. Men det är långt 
ifrån alltid som någon annan behöver påpeka t.ex. stavfel innan författaren 
själv postar ett tillrättaläggande. Dessa tillrättalägganden av egna misstag 
förekommer krav på inlösen av de egna giltighetsanspråken när man inser att 
de kan komma att bestridas.  

Tillrättaläggande av stavfel 
Det kan mycket väl vara så att signaturen P, i det första exemplet, tidigare 
har blivit tillrättavisad av ”alla petiga” och vill undvika den skammen ännu 
en gång. Det skulle dessutom visa på brist på vett och netikett. Det kanske är 
så att P upplever sin kunskap om netiketten ifrågasatt och vill visa sig  
behärska nätkulturen genom att lägga en smiley till sin urskuldande kom-
mentar: 

 
Förra 
Jag ber om ursäkt för alla stav och ord fel... Hade lite 
brottom! 
Till alla petiga!!! =) 
Signatur P 
 

Att skriva med versaler anses i samtal på nätet lika med att skrika, men  
effekten blir densamma när man använder utropstecken. Att skrika är ingen 
god kultur i ett diskussionsforum. Signatur P avslöjar därmed sin okunskap 
om hur man uppför sig på nätet. Det kan i sin tur äventyra P:s legitimitet. Att 
denne dessutom publicerar språkliga brister, stavfel och särskrivningar, gör 
inte saken bättre men kan kanske bero på att det just var ”brottom” att posta 
det tillrättaläggande inlägget. 

Självironiska tillrättalägganden 
En annorlunda strategi än den ursäktande använder signatur L som tillrätta-
visar sig själv på samma raka och rättframma sätt som brukligt är i tillrätta-
visningar ställda till andra deltagare:  



Från norra ståplats till cyberspace 

 166

 
oj.. 
Vill bara påpeka att man bör läsa igenom vad man skrivit in-
nan man skickar det. Kolla eventuella stavfel och så... 
Sportbladet. Klubbkänsla. Väldigt. Och heter det verkligen 
"kännt"?  
Knappast, va? 
Signatur L 
 

Signaturen är en av de mer frekventa och därmed erfarna deltagarna och  
innehar säkert en viss status i diskussionsforumet. Det är kanske en förut-
sättning för att såväl komma på som våga kosta på, en så självironisk inlösen 
av de resta begriplighetsanspråken. 

Desperata tillrättalägganden 
I vissa fall är felstavning av personnamn inte rätt och slätt stavfel utan med-
vetet negativ retorik. Ett sätt att förminska eller nedvärdera personen ifråga. 
Signaturen R gör allt i sin självtillrättavisning för att den endast ska uppfat-
tas som en inlösen av anspråket på språklig begriplighet och ingenting annat: 

 
Henrik: 
Felstavningen var helt omedveten, jag lovar. Ursäkta igen. 
Signatur R 
 

Henrik är i detta fall HV-fantastens webbredaktör Henrik Gustavsson. Signa-
tur R och webbredaktören var inne i en replikväxling med motsatta uppfatt-
ningar när R råkade skriva Henrig istället för Henrik i ett av inläggen. Där-
med kunde det uppfattas som en retorisk nedvärdering. Att det dessutom 
drabbade webbredaktören var dubbelt olyckligt. Henrik Gustavsson har som 
skapare av och eldsjäl bakom HV-fantasten en speciell ställning i diskus-
sionsforumet. Signatur R är en av de mest flitiga debattörerna och visar med 
sin självtillrättavisning att han inte är beredd att bryta mot samtalsnormen 
om god ton i debatten. Inte ens i affektion eller för att vinna billiga poäng  
i polemiken. R framhåller att det hela är ett omedvetet stavfel för att därmed 
förekomma ifrågasättanden av sin sannfärdighet.  

Redigerad begriplighet 
Stav- och faktafel är ofta resultat av oavsiktliga misstag eller slarv. Signatur 
K har medvetet försökt underlätta för andra deltagare att språkligt begripa 
vad denne skriver. Det har dock inte gått så bra och resulterat i följande 
självtillrättavisning: 
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Ursäkt.  
Har på senaste tiden gett mig på att avstava mina inlägg. 
Idén är att få till inlägg som blir mer lättlästa. 
Den har väl gått hyggligt  
men i inlägget under det här så misslyck- 
ades jag visst rätt grovt på ett par 
ställen. Ska försöka bättra mig! 
Signatur K 
 

Tillrättavisningar av andra och sig själv, vittnar om att det finns en medveten 
orientering mot att åstadkomma förutsättningar för åtminstone språklig för-
ståelse i diskussionen. Ibland är dock tillrättavisningarna inte så mycket rik-
tade mot sak utan person i ett strategiskt syfte. Varje sådan här åtgärd sätter 
dessutom gränspålarna inom vilka det ändå är högt i tak vad gäller språkbe-
handling. Tillrättavisningar av andras språkliga brister innehåller inte sällan 
språkliga tillkortakommanden utan att i sin tur tillrättavisas. Detta, tillsam-
mans med det faktum att så få explicita anmärkningar görs, måste tas som 
intäkt för att deltagarna ändå upplever diskussionen som mer eller mindre 
språkligt begriplig. Som utomstående betraktare, oavsett vilka krav man stäl-
ler på lexikal och grammatisk formell begriplighet, går det inte att säga annat 
än att diskussionen går att förstå ur ett språkligt perspektiv. Problem med 
begripligheten kan för utomstående däremot uppstå när det kommer an på 
den diskursiva koden. 

A N S P R Å K  P Å  F Ö R M E D L I N G  A V  F A K T A  

Analysen av giltighetsanspråk på faktaförmedling är ingen analys av den 
generella förmedlingen av sanna påståenden om den yttre, i teoretisk mening 
objektiva, världen som diskussionen utspelar sig i och handlar om. Den är 
inriktad på ett område där faktaförmedlingen explicit brukar komma att ifrå-
gasättas i diskussioner av det undersökta slaget. Det kan den göra i samband 
med spekulationer om spelarövergångar inom elitishockeyn. Bland deltagar-
na själva används begreppet rykte för en sådan typ av information. Ett rykte, 
deklarerat som sådant eller ej, är ett påstående om att någon spelare ska 
komma till eller lämna klubben utan att det finns någon officiell bekräftelse 
som stödjer påståendet. Ett rykte blir således sant när det bekräftas från klub-
ben. Detta innebär samtidigt att det innan dess inte behöver vara osant. 
Osanna är de rykten som aldrig bekräftas officiellt. 

Analysen har skett på två nivåer. Den ena nivån utgörs av explicita ryk-
ten, dvs. diskussionsinlägg där författaren öppet deklarerar att det är ett rykte 
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som diskuteras. Det görs således inga uttalade anspråk på att vara faktaför-
medling utan strävar efter ett kommunikativt handlande som kan leda till 
inlösen eller förkastande av anspråket. Den andra nivån utgörs av implicita 
rykten, dvs. diskussionsinlägg där författaren inte öppet deklarerar att det är 
ett rykte som diskuteras. Här handlar det om ett strategiskt handlande som 
försöker lösa in fakta med falska eller förtäckta giltighetsanspråk.  

Öppet deklarerade rykten 

Öppet deklarerade rykten förekommer i diskussionen då och då. Mest fre-
kvent är denna debatt vanligtvis i slutet av och tiden efter säsongens avslu-
tande, då normalt sett de flesta spelarövergångarna sker. Möjligheterna att 
under säsongen värva och låna spelare har dock ökat på senare år varför ryk-
tesspekulationer förekommer också mitt under pågående seriespel. De expli-
cita ryktena kan delas in i ett antal kategorier. Dessa innebär diskussionsin-
lägg i vilka deltagare önskar få igång ryktesspekulationer, inlägg som uttalar 
eller antyder rykten, inlägg som önskar bekräftelse på eller kräver besked om 
rykten och slutligen rykten som visar sig ha substans. 

Rykten önskas 
Då och då förekommer diskussionsinlägg som vill ha igång mindre seriösa 
spekulationer eller seriösa diskussioner om tänkbara förstärkningar av spe-
lartruppen. Förutom under den s.k. silly season, efterfrågas och diskuteras 
rykten när det är lite stiltje i debatten eller vid tillfällen när laget är skade-
drabbat: 

 
nya?  
är det nån som har koll på ev. nya spelare! något rykte? 
Signatur S 
 

De mindre seriösa spekulationerna handlar många gånger om rena önske-
drömmar, vilka spelare deltagarna idealt sett skulle vilja se i HV71:s tröja. 
Denna diskussion kan betraktas som något av ett tidsfördriv där deltagarna 
samtidigt kan visa upp sitt kunnande om ishockeysportens aktörer. Här är 
kraven mindre på inlösen av giltighetsanspråk. Det är de fria spekulationerna 
i sig som är det centrala. Vid skarpare lägen är drömmarna mer realistiska 
och handlar om spelare som för tillfället finns tillgängliga på marknaden. En 
sådan diskussion har mera som syfte att komma med lösningar på lagets pro-
blem. Här ställs därför krav på att giltighetsanspråken ska kunna lösas in. 
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Rykten erhålles 
Förfrågningar av den nämnda typen brukar tillgodoses ganska snabbt. Det är 
till en början inte de mest frekventa deltagarna som ansluter, trots att dessa 
ofta är mest välinformerade, utan mera sporadiska debattörer som gärna vill 
leverera sensationella nyheter. Mycket sällan innehåller sådana ”leveranser” 
något annat än ett kortfattat påstående: 

 
Det ryktas hårt om att Teppo Kivelä är på G. 
Älska HV 71!!!!! 
Signatur T 
 

Eller lika kortfattade men mera subtilt uttryckta antydningar: 
 
Tja, ryktet säger ju att Viktor Wallin inte trivs i  
Sundsvallstrakten... 
Signatur U 
 

Påståendet om Kivelä togs aldrig på allvar. Det ställdes inga krav på inlösen 
av giltigheten och resulterade heller inte i någon debatt. Ryktet ogiltigförkla-
rades genom att helt enkelt mötas av tystnad. Antydandet om Wallin väckte 
dock förhoppningar hos minst en deltagare. Men sedan giltigheten ifrågasatts 
av en av de mer frekventa deltagarna i forumet så var även detta rykte avfär-
dat. Deltagarna i diskussionsforumet, åtminstone de mer engagerade, förvän-
tade sig antagligen mindre grundlösa rykten därför att HV71 vid tiden för 
inläggen var hårt skadedrabbat. Det fanns dock inget underlag för mer seriö-
sa rykten varför inga fler spekulationer sköt fart vid detta tillfälle. 

Önskan om bekräftelse och krav på besked 
Alla ryktesungar låter sig emellertid inte avfärdas så lätt. Vissa dyker upp 
som en följetong några gånger under en säsong eller inför varje ny säsong. 
Det är i sådana fall nästan uteslutande f.d. HV-spelare det handlar om: 

 
Hörde det här igår i klacken att Anders Huusko vill tillbaka 
till Hv men Hv har sagt nej, kan det stämma, någon som vet 
mer? 
Signatur V 
 

Många gånger är det ingen som kan, eller vill, gå in och rätt och slätt avfärda 
sådana här rykten, varför önskemål eller krav om bekräftelse eller dementi 
förs fram av mindre initierade deltagare i diskussionen: 
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Varifrån kommer sncket om Huusko, Nurminen osv?? Är det bara  
önsketänkande eller finns det någon substans i det överhu-
vudtaget?.../ 
Signatur W 
 

Det finns nog en allmän förhoppning, och då och då förvissning, om att vissa 
som tidigare spelat i HV71 ska återvända för att representera klubbens färger 
igen. Frågan är bara när de kan förväntas göra detta. Deltagarna hoppas så 
fort tillfälle ges. Andra rykten är lättare att snabbt ifrågasätta och avfärda. 
Vid rykten av ovanstående karaktär går det inte alltid lika snabbt och delta-
garna efterlyser därför bekräftelser och besked. Många vill ju så gärna att 
ryktet ska vara sant. Andra kan tycka tvärtom. 

Rykten med substans 
Det har, mer än en gång, hänt att något som startat som ett rykte  
i HV-fantastens diskussionsforum senare visat sig vara välgrundade fakta. 
Sådana diskussionsinlägg har minst två karaktärsdrag som skiljer sig från 
inlägg som förmedlar rena rykten. För det första, är författaren en frekvent 
samt kunnig och pålitlig deltagare. För det andra, underbygger författaren 
ryktet med bakgrundsinformation: 

 
Mitt Tips ... 
... till ny HV 71 back är Stanislav "Jery" Jasecko ! 
/.../ 
Jag vågar inte ta gift på att det blir just "Jery" som kom-
mer att lysa upp HV 71's tillvaro i vintermörkret. 
Men chansen finns, folks ! 
Grejen är den att, just som Henrik G. säger, att de finska  
elitklubbarna som missar slutspelet gör sig av med spelare. 
Och Ässät från Björneborg kommer att låta b.l.a HV-
bekantingen Marko Palo sticka till HPK ... och Stanislav Ja-
secko till ... HV 71 ? 
/.../ 
Signatur X 
 
Re: Signatur X 
För att stärka ditt tips kan jag upplysa om att HV-folk åker 
till Finland i helgen för att kolla in spelare. 
Kunde du pricka in Kalle Sahlstedt så..... 
Henrik Gustavsson  
 

Signatur X upplevs ha så mycket substans bakom sitt ”tips” att till och med 
webbredaktören backar upp och gör sitt till för att lösa in giltighetsansprå-
ken. Och X har tydligen lyckats pricka in sådana tidigare. Det är denne dess-
utom inte ensam om att ha gjort. Tipset om Jasecko var ett äkta nyhetsscoop. 
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Slovaken hamnade mycket riktigt i HV71 bara någon vecka efter att spekula-
tionerna tagit fart i HV-fantastens diskussionsforum. 

Ej öppet deklarerade rykten 

Rykten som presenteras för att framstå som trovärdig information är ett stör-
re problem när det gäller villkoren för en faktabaserad debatt i diskussionsfo-
rumet. Implicita rykten kan i likhet med de explicita delas in i ett antal olika 
kategorier. Dessa innebär diskussionsinlägg som använder löpsedelstekniken 
för att basunera ut rykten, inlägg som försöker framstå som nyhetstelegram 
eller -notiser, inlägg som försöker framstå som initierad information och 
slutligen inlägg som försöker bygga under sin trovärdighet med olika former 
av ”äkthetsintyg”. 

Löpsedlar 
För att få deltagarna att tro på ett påstående att en till åren kommen urgöte-
borgare skulle vara intressant för HV71 eller HV71 intressant för spelaren  
i fråga, försöker signatur Y använda löpsedelsformatet. Stora rubriker basu-
nerar ut en sensationell nyhet. Det är bara det att en stor rubrik, i detta fall 
versaler, är detsamma som att skrika i diskussionsforumet. På så vis framstår 
inte bara ”nyheten” som osannolik utan också signatur Y som oseriös.  

 
SENASTE NYTT !!!!!!!!!! 
HV 71 VÄRVAR PATRIK CARNBÄCK 
Signatur Y 
 
Senaste nytt!!!!!!!!!! 
Signatur Y är en lögnare. 
Signatur Z 
 

Detta har signatur Z insett och låter ryktesspridaren smaka på sin egen medi-
cin men med hänsyn tagen till netikettens regler. Y försöker aldrig lösa in 
något giltighetsanspråk efter detta bestridande. Antingen är signatur Y bara 
en sporadisk gäst i forumet som inte förstår att deltagarna genomskådar den-
na typ av sensationsmakeri, eller en van deltagare som vill se vad som ”hän-
der” när man kastar in ett rykte i brasan. Det senare är kanske mindre troligt 
eftersom de ”vana” deltagarna tidigare visat sig vara noga med att följa neti-
ketten och hålla debatten på en hög nivå. 

Nyhetstelegram 
Ett annat sätt att ”förpacka” ett rykte är att ge det formen av ett nyhetstele-
gram. Ett sådant innehåller något mer information än löpsedeln. Principen är 
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densamma, att sakligt fastslå ett faktum utan att ge någon djupare bakgrund 
eller använda någon argumentation, dvs. maskera sitt rykte i nyhetsjournalis-
tikens informerande retorik: 

 
Davidsson är hemma....... 14:04 
Nu är det klart med Davve!!!!! 
Han är i jkp idag och har skrivit på. 
Signatur Å 
 

För att ge intryck av att höra hemma i den välinformerade ”inre” kretsen  
använder signatur Å ett smeknamn, Davve, på spelaren som det ryktas om. 
Det är ett i diskussionsforumet sällan använt smeknamn på Johan Davidsson, 
som spelat utomlands ett par år. En annan deltagare, signatur Ä, sluter upp 
bakom Å:s anspråk på giltighet och förstärker dem ytterligare. Mera initiera-
de deltagare är dock av en annan uppfattning:  

 
Äntligen 14:07 
Hörde att Davidsson skrev på i förmiddags... Tjoho... HV ru-
les. 
Signatur Ä 
 
14:08 
Davidsson har kontakt med ett par NHL-lag, så det lär inte 
bli HV. 
Henrik Gustavsson henrik@hvfantasten.com 
 

Signatur Ö vill emellertid inte köpa motargumenten, trots att det är den van-
ligtvis välinformerade webbredaktören som lägger fram dem. Ö försöker 
använda radion som räddningsplanka för att förlänga ryktets livslängd som 
ett rykte med substans. 

 
p4 16.00 14:10 
Lyssna på sportradions nyheter kl 16 i p4. Dom har det se-
naste om davidsson... 
(det är förmodligen skrivet och klart redan) 
Signatur Ö 
 

Efter detta kommer flera krav på inlösen av ryktets status som fakta: 
 
16:55 
Sa de nåt om Davidsson på nyheterna eller??? 
Signatur AA 
 
Hallå ? 17:14 
Precis som AA undrar jag om de sa nåt på P-4 nyheterna ? 
Signatur R 
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Ryktesspridning 17:44 
Nej, nej - det är bara samma ryktesspridning som tidigare om  
Davidsson. HV kan nog glömma honom, det ser ut att bli NHL 
igen. 
Henrik Gustavsson henrik@hvfantasten.com 
 

Det blir till slut webbredaktören som får sista ordet. Radion hade inget att 
komma med. Den här gången. Davidssons återkomst förblir ett rykte, eller 
en önskedröm, typisk för mycket av spekulationerna under den s.k. silly sea-
son. 

Förment initierad information 
Ännu ett sätt att försöka ge ett rykte trovärdighet är att framhålla sina källor 
på ett sätt som ska få deltagarna i debatten att tro att källorna skulle kunna 
vara personer i HV71:s styrelse, administration eller spelartrupp: 

 
Tuffe Uffe 
Hörde enligt jävligt säkra källor att Tuffe Uffe är på väg 
till HV och förmodligen spelar han redan på Torsdag. 
Signatur BB 
 

Den erfarne deltagaren blir på sin vakt när källorna utmålas på detta vis. En 
annan varningsklocka är det självsäkra konstaterandet om spel ”redan på 
torsdag”. Författaren faller på eget grepp när denne ska verka initierad och 
insatt på området genom att använda spelarens smeknamn. Det är bara det att 
smeknamnet används på fel spelare:  

 
Uffe  
Tuffe Uffe? Ulf Samuelsson? 
Ifall du menar honom kan jag definitivt avfärda de ryktena. 
Han har bosatt sig för gott i USA, och tänker inte flytta 
hem igen. Dessutom har han sommarstuga i Leksand - inte i 
Jönköping. 
Signatur CC 
 

Frågan är hur vanlig benämningen Tuffe Uffe är på Samuelsson. Hans smek-
namn i NHL är Robocop. När BB ska ställa misstaget tillrätta blir det defini-
tivt klart att denne är en högst sporadisk och oerfaren deltagare i forumet, 
inte den välinformerade och världsvane debattör BB skulle vilja vara. 

 
URSÄKTA FELET. JAG MENAR DAHLEN 
Signatur BB 
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Att förväxla Ulfarna Dahlen och Samuelsson är illa nog, att dessutom skrika 
ut sin rättelse vittnar om dålig netikett. Signaturen BB trampar rejält i klave-
ret och misslyckas med att lösa in såväl anspråket att förmedla fakta som 
anspråket att vara en legitim debattör. Detta blev de enda två inläggen denne 
postade till debatten. I annat fall fortsatte BB att skriva under en annan sig-
natur. 

Äkthetsintyg 
Ytterligare ett sätt att bedyra informationens trovärdighet är att på olika sätt 
vädja till övriga deltagare att tro på uppgifterna. Det får lite karaktären av 
äkthetsintyg som ibland kan återfinnas på konstverk. Sådana äkthetsintyg 
brukar väcka misstankar om att det inte står rätt till med äktheten. Det som 
behöver äkthetsintygas kan befaras redan från början väcka misstankar hos 
den som ska övertygas. 

 
Rasti... 
Jag har hört av en säker källa att Rastislav har fått många 
bud från Nhl men att han är osäker om att han stannar i hv 
eller sticker.  
Det här är inget skitsnack... 
Signatur DD 
 

Signaturen DD dubbelförsäkrar sina uppgifter. Källorna kallas ”säkra” och 
som om detta inte skulle räcka lägger DD till äkthetsintyget: ”det här är inget 
skitsnack”. Anspråket på giltighet löses in med bedyranden istället för bevis 
och argument. Knappast nödvändigt om källorna var säkra kan man tycka. 
Nu blir det istället en signal att vara på sin vakt. Och då börjar man undra 
över formuleringen ”många bud från Nhl”. Hur många då? Och hur är det 
möjligt att slovaken skulle tveka när han ändå är ute i världen för att söka bli 
någorlunda förmögen på sitt ishockeyutövande? Om han tvekar är det väl 
närmare sanningen att han fått maximalt två bud, båda så dåliga att det inte 
lönar sig att lämna HV71. Om han fått några bud alls, och inte istället yppat 
till någon att han är intresserad av spel i NHL. Och vilken ishockeyspelare är 
inte det? 

A N S P R Å K  P Å  S A N N F Ä R D I G H E T  

Sannfärdigheten är i grunden en fråga om huruvida deltagarna menar vad de 
skriver i sina diskussionsinlägg Den första aspekten på sannfärdighet som 
har analyserats är där deltagare använder ironin som retoriskt medel i diskus-
sionsinlägg, dvs. man uttrycker sig annorlunda än man egentligen menar. 
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Den andra aspekten som har analyserats är där deltagare använder sarkasmen 
som retoriskt medel i diskussionsinlägg, dvs. man driver med och pådyvlar 
andra deltagare meningar och egenskaper som dessa kanske inte har. En 
tredje aspekt som undersökts är när deltagare använder andras signatur till 
diskussionsinlägg, dvs. det blir oklart vem det egentligen är som står för det 
skrivna. 

Ironier 
För en del supporters fungerar diskussionsforumet som en säkerhetsventil för 
vädring av missnöje och bearbetning av besvikelser när det går dåligt för 
HV71. Kritiken är ofta rak och öppen till en början. Vid längre negativa 
trender får den efterhand ironiska inslag. Ironin används också när det anses 
opassligt att ha problem med spelet och råka ut för förluster, som till exem-
pel inför seriestarten: 

 
Bra maskerat Håve  
För övrigt så är det smart av HV att maskera formen inför  
seriestarten... 
Signatur EE 
 

Det är naturligtvis ingen van deltagare som tror att ett elitserielag skulle 
maskera formen, som författaren menar att HV gjort, utan förstår ironin som 
en kritik mot det dåliga spelet. Det borde naturligtvis vara tvärtom, att laget 
är på topp, sätter sig i respekt hos motståndarna och inympar självförtroende 
hos sig själva när seriepremiären står för dörren. 

Ironiska kommentarer kommer inte sällan från motståndarsupporters, 
som i följande diskussionsinlägg, där författaren tycker att HV:s supporters 
ska slå mynt av lagets dåliga spel på bortaplan: 

 
Play it safe!  
Pinsamma tomtar (tack E): Gnäll inte på HV. Var glada för 
att ni alltid kan spela en säker etta när HV spelar borta.  
Signatur FF 
 

En sådan här ironi kan vara både bokstavlig och betyda motsatsen till vad 
som egentligen sägs, dvs. att HV:s supporters ska vara ledsna och inte spela 
på lagets bortamatcher. Däremot är väl omtanken utan tvivel oäkta och en 
omskrivning av det egentliga syftet, att trakassera. Möjligen skulle man ock-
så kunna tänka sig att om signaturen FF verkligen ville tjäna pengar på HV:s 
resultat så skulle denne inte dela med sig av ett sådant här tips. 
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Risken med ironin är att den kan misstolkas, dvs. tolkas bokstavligt. 
Även om sådana missuppfattningar är ovanliga i diskussionsforumet så före-
kommer de dock: 

 
Bedrövligt 19:17:31 
jag tykker att det är dummt att inte kalle sahlstet gör mer 
poäng. jag hade hoppats på att han skulle göra många poäng 
men det gör han inte. vad tykker ni andra om det? vist borde 
han inte få spela kvar i hv? 
det skulle va kul om ni ville svara för jag tykker att hv 
ska sattsa på bättre spelare den här säsongen. vad tykker ni 
andra? 
Signatur GG 
 
Men herregud 19:20:16 
Ge killen en chans.... Han kommer att bli oerhört nyttig för 
håve iår........ Han sliter alltid hårt....... Rätta mig om 
jag har fel.. Men han är väl inte inköpt som en poängmaskin?  
Signatur HH 
 

Signatur GG har som syfte att ironisera över deltagare som inte kan stava 
och som visar upp andra tecken på naivitet och debattovana. Men signatur 
HH missar dessa formmässiga uttryck och tolkar bara det faktiska innehållet 
i diskussionsinlägget. Om HH gör detta medvetet eller omedvetet, dvs. bort-
ser från bristerna och bemöter författaren med respekt, alternativt inte förmår 
se bristerna, kan vi inte veta. HH uppfattar i vilket fall inte ironin och det 
uppstår ett problem med giltighetsanspråket på sannfärdighet. 

 
men 19:44:40 
det är klart att ingen trott att han är en maskin. men han 
måste ju göra poäng om han ska få va kvar eller hur? men 
varför skulle han bli nytig om han inte gör poäng då? om han 
inte gör poäng så gör hv mindre mål ock då är det mindre 
changs att hv vinner matcherna så enkelt är det det förstår 
du väll? 
Signatur GG 
 
49 Någon med oss... 19:47:47 
skemta aprillo! Typ GG. Ironisk så det räcker! 
Signatur II 
 

Signatur GG fortsätter på den inslagna vägen när HH inte bestrider dennes 
anspråk på sannfärdighet. Problemet rättas till av signatur II innan det hinner 
få några större proportioner. 
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Sarkasmer 
I ironin utsätter sig författaren själv för risken att bli bokstavligt förknippad 
med något man egentligen inte står för. Sarkasmen har som syfte att med 
komiska poäng utsätta andra för risken att förknippas på liknande sätt. Sig-
naturen KK:s sarkastiska kommentar nedan tar fasta på den stereotypa upp-
fattningen om Jönköping som en frikyrkostad. Förutom ishockey skulle det 
enda kulturella alternativet vara att gå på bönemöten: 

 
Hmm, kvittar nog  
/.../  
Lägg ner skiten å ägna Er åt bönemöten istället... 
Signatur KK 
 
Tuffa KK   
Bra idé. Alla knäpper sina händer och nämner HV i aftonbö-
nen. Men om Gud gillar hockey så vet jag inte hur det går... 
Nog från mig i kväll. 
Fuckin´signatur FF igen 
 

Sannolikheten är stor att signatur KK menar vad denne skriver, även om det 
är sarkastiskt uttryckt. Det är dock mer osäkert vad signaturen FF menar. 
Denne tar fasta på stereotypen som ska ge supportrarna hopp, att be för klub-
ben. Signaturen tvivlar dock och frågan är om FF egentligen är sannfärdig  
i sin önskan om framgång för HV71. Var hör signaturen FF egentligen hem-
ma? Fiende eller vän? 

Stereotypen om det frireligiösa Jönköping har en lång och vida känd  
historia. För många är den rentav en ”sann” beskrivning av Jönköping. Ste-
reotyper kan också uppstå på relativt kort tid och med begränsad räckvidd. 
En sådan uppstod kring en österifrån kommande spelare när det började gå 
dåligt för honom i HV-dressen. Den utgår från sentensen ”vin, kvinnor och 
sång” som ett uttryck för ett liv i sus och dus. Vinet byttes ut mot vodka och 
sången mot rökning. När det blev klart att Spelaren lämnade HV71 för att 
spela ishockey i Schweiz slog denna sarkastiska stereotyp ut i full blom:  

 
Spelaren 
Måste väl vara ett genomtänkt beslut av Spelaren! Eftersom 
grunderna i hans försäsongsträning finns där och är dessutom 
mycket billigare än här i lilla Jönköping.  
Tänker givetvis på brudar, sprit och cigg !  
Signatur LL 
 



Från norra ståplats till cyberspace 

 178

Kan någon dementera eller bekräfta? 
Fick Spelaren 10 limpor Cigg och 10 helrör Vodka i signing-
bonus för att skriva på? 
Kvinnlig signatur A 
 
Spelaren 
Hur ska Jerry på Huset nu göra, avskeda folk eller? Den gode 
Spelaren var väl en rätt stor kund där, stans taxinäring och 
inte minst bolaget. Ja många är förlorarna denna dag... 
Signatur MM 
 

”Sanningen” om Spelaren blir således den om den oansvarige playboyen 
som hellre satt på krogen än tränade och därmed försämrade sin spelkvalitet. 
Men det är säkert bara en sida av dennes problem. Kanske ett symtom på 
något annat. Visserligen blev han ”sedd” på krogen åtskilliga gånger. Men 
det behöver inte betyda att varje besök innehöll ”brudar, sprit och cigg”. Så 
hur sannfärdiga är de tre signaturerna – menar någon enda av dem fullt ut 
vad de anklagar Spelaren för? Det är nog inte i första hand fakta de anser sig 
förmedla. Det är korn av sanning men framförallt är det normativa värde-
ringar. Spelaren hade också sina fans, men ingen krävde att några giltighets-
anspråk i detta fall skulle lösas in. Man framhöll istället vilken tillgång han 
varit på isen. 

Sarkasmer bygger inte bara på vitt kända eller mindre kända stereotyper. 
De kan utgå från något så trivialt som ett uteblivet bindestreck. Vi har tidiga-
re konstaterat att det finns en viss acceptens av språkliga felaktigheter. Åt-
minstone om det är vänligt sinnade supporters som står för dessa. Om man 
ska trakassera HV-supporters bör man uttrycka sig oklanderligt, annars du-
kar man upp för förödande motattacker: 

 
Ramsa  
Detta måste ändå vara den sämsta ramsa ni kan sjunga, brukar 
höra den på andra arenor sjungandes av 7 åringar! 
"Vart vi än kommer.... får vi alltid frågan.... vilka vi 
är.... ååå vi svarar.... vi é HåVe.... oslagbara HåVe.... 
Sveriges bästa lag..." 
/.../ 
Signatur NN 
 
semantik  
NN: Vad är en åring??? Du åsyftar tydligen sju sådana som 
skriker ramsor. Knappast i Malmö va? Där skriker aldrig fler 
än fem personer samtidigt och då sällan mer komplicerade 
konstruktioner än ettordssatser... 
Signatur OO 
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Signaturen OO:s omdöme om klacken i Malmö är så pass tillspetsad att san-
nolikt ingen debattör skulle tolka den som sanningsenlig. Var och en förstår 
att publiken i Malmö åtminstone använder tvåordssatser eftersom de rimligt-
vis skriker ”heja Malmö” då och då. Sarkasmen hade fallit platt till marken 
om den riktats till någon av de mer välorganiserade hejaklackarna. Den fun-
gerar därför att fansen i Malmö kanske inte kan mäta sig med de traditionellt 
bästa supporterkulturernas framträdanden.  

Signaturstöld 
När deltagare använder andras signatur till diskussionsinlägg kan det uppstå 
oklarheter om vem som egentligen står för det skrivna. Att ge sig ut för att 
vara någon annan är en ovanlig företeelse i HV-fantastens diskussionsforum. 
Åtminstone om man går efter hur sällan denna typ av giltighet ifrågasätts. 
När det förekommer kan det givetvis skapa förvirring. I det sarkastiska  
exemplet som följer blir en deltagare anklagad för att lida av svårartad in-
kompetens som debattör: 

 
/.../ 
men att kasta ur sig såna idiotier som signaturen H... av-
slöjar bara en... pinsamt uppenbar brist på kunskap om hock-
ey överhuvudtaget. Därför tycker jag att vi i fortsättningen 
helt enkelt ignorerar dessa inlägg. Själv tycker jag det är 
dags att Belov visar lite mer av vad han kan och att Törmä-
nen har skött sig ganska okej /.../  
Signatur L 
 

Den anklagade antar åklagarens identitet men avrundar anklagelseakten med 
vad som skulle kunna uppfattas som antingen självgott skryt eller en ren 
självironi. Eftersom inlägget kommer i den allmänna floden av diskussions-
inlägg är det svårt att omedelbart koppla det till föregående inlägg och risken 
är stor att vissa deltagare kan uppfatta det som postat av signatur L. 

 
/.../ 
men att kasta ur sig såna idiotier som signaturen H och väl 
någon mer har gjort avslöjar bara en... pinsamt uppenbar 
brist på kunskap om hockey överhuvudtaget. Därför tycker jag 
att vi i fortsättningen helt enkelt ignorerar dessa inlägg. 
För jag tycker att vi bara ska diskutera mina inlägg, för 
jag kan ju allt om hockey.  
SIGNATUR L 
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Signaturen L själv gissar att ”plagiatet” kan vara författat av signaturen G, en 
annan deltagare som av L brukar inkompetensförklaras tillsammans med 
signatur H. 

 
Vad gulligt att nån skrev ett inlägg i mitt namn, den perso-
nen måsta ha mig som idol eller nåt. Och han tyckte visst 
jag visste allt om ishockey! Sånt är ju jättekul! Tack! 
2 poäng är ju alltid... 2 poäng. Hmm.. är signaturen G verk-
ligen på riktigt? 
/.../ 
Signatur L 
 

Det råder således stor förvirring om vem som egentligen postat inlägget. Gil-
tighetsanspråket på sannfärdighet får problem. Vem är det egentligen som 
menar vad? Men det finns också en annan sida av saken. I sitt första inlägg 
vill signatur L att signatur H ska ignoreras i fortsättningen. Detta sätter dock 
stopp för ett kommunikativt handlande. Vem det än är som sedan utger sig 
för att vara signaturen L, vilket ju i sig äventyrar förståelseprocessen, så sät-
ter dennes tilltag fokus på L:s strategiska handlande. Det är på sätt och vis ett 
strategiskt handlande som angriper ett annat strategiskt handlande för att för-
svåra det kommunikativa handlandet i diskussionen. Båda tycks värna det 
sistnämnda handlandet men ingen av dem lyckas själv praktisera det. Det 
blir ingen dialog utan istället strategiska personangrepp. 

Anonymiteten på nätet anges inte sällan som ett problem framförallt med 
att man inte kan veta vem som egentligen döljer sig bakom en signatur. Det 
blir på så sätt ett ständigt potentiellt närvarande problem. Det händer emel-
lertid ganska sällan att deltagarna i HV-fantastens debatt har anledning att 
uppleva det som ett reellt problem. Utöver den ovan redovisade händelsen 
händer det två gånger att deltagares sannfärdighet väcker misstänksamhet  
i denna riktning. En gång väcks misstankar att en manlig deltagare döljer sig 
bakom en kvinnlig signatur, Topless Anna. En annan gång misstänker någon 
att en signatur som slutat uppträda i debatten på grund av upprepad kritik för 
dålig debattstil, uppträder under en annan signatur. Detta visar sig emellertid 
vara en missuppfattning. 

A N S P R Å K  P Å  N O R M A T I V  R I K T I G H E T  

Även om deltagarna uttrycker sig språkligt korrekt, baserar sin information 
på fakta och verkligen menar vad de skriver så kan förståelseproblem uppstå 
om de inte också håller sig till en diskurs som är normativt riktig i diskus-
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sionsforumet. Anspråk på normativ riktighet har undersökts genom att titta 
på olika normativa konflikter i diskussionen och sedan kategorisera dessa. 
Det är dock inte gjort på undersökningens totala urval utan på en del av det-
ta. Det urval som analyserats har hämtats bland de diskussionsinlägg som 
kategoriserats som ironier, vilka användes i den föregående analysen av an-
språk på sannfärdighet. När inlägg hittats, i vilka ironin kunnat kopplas till 
en normativ diskussion, har övriga diskussionsinlägg sökts upp som kunnat 
kopplas till den aktuella diskussionen ifråga. De normativa konflikter som 
återfunnits i detta urval, kan delas in i tre stycken övergripande kategorier: 
en som har med debattnormer att göra, en som har med supporterkultur att 
göra och slutligen en som har en allmänpolitisk karaktär.  

Debattnormativ riktighet 
Signatur G och H har, som vi tidigare sett, flera gånger dragit på sig kritik 
för sitt språk och sin debattnivå. Diskussionsinlägget nedan visar upp flera 
brister: svordomar, runda ord och allmän frånvaro av meningsbyggnad. Men 
det handlar inte bara om bristande språklig begriplighet. Signatur G får ock-
så räkna med att bli ifrågasatt för sin debattnormativa oriktighet. G uttalar 
inte sin normativa uppfattning utan visar i praktiken, genom sitt sätt att for-
mulera sig, vilka debattnormer denne står för. G:s normativa oriktighet resul-
terar i en oförståelse för den verkliga avsikten med diskussionsinlägget, att 
diskutera orsaken till att HV71 förlorat en match: 

 
Idag var fan Johan Hult urkass det var han som gjorde så vi 
inte tog 3 poäng idag fan Hult Din djävla fitta. 
Signatur G 
 
OjOjOj det var illa, G  
tillbaka med sin dynga som han sprider runt i cyberrymden. 
Det var illa riktigt illa!! Neej in med G i barnkammaren  
igen stäng lås och släng bort nyckel. 
Signatur I 
 
Signatur I 
Tror du att H och G kan vara en och samma person? 
I så fall: Går det att använda Net Nanny eller något liknade 
mot dom? ;-) Bye bye baby...baby bye bye... 
(F nynnar lite på en gammal dålig sång på kvällskvisten) 
Signatur F 
 

Diskussionen kommer därför att istället handla om G:s låga debattnivå. Ef-
tersom denne inte kan göra sig förstådd vill man inte ha med G att göra. 
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Denne bidrar inte till diskussionen utan bara till att besanna negativa fördo-
mar om nivån och språket i diskussionsfora på nätet. Återigen ett prov på hur 
ett bristande kommunikativt handlande bemöts. Inte med fortsatt kommuni-
kativt handlande som kräver inlösen av giltighetsanspråk, utan med ett stra-
tegiskt utestängande från diskussionsgemenskapen. 

Det är inte bara hemmasupporters som kan ha problem med att uppfylla 
den debattnormativa riktigheten. Vi har tidigare konstaterat att supporters 
som tillhör andra klubbar står för fem procent av alla diskussionsinlägg på 
HV-fantasten. Rivaliteten mellan klubbarna innebär naturligtvis att man har 
skilda perspektiv på många frågor som är förknippade med ishockeyn. Det 
gäller dock att som motståndare uttrycka sig normativt riktigt: 

 
Cluben  
Håll er på era sidor och lek istället!!!! Vi är inte intres-
serade av "cluben" eller vad ni nu kallar er!. Ibland kommer 
man längre med en ödmjuk inställning än den kaxiga attityd 
ni har i Linköping... Respekt absolut, men sluta att tramsa 
på vår sida...... 
Signatur PP 
 

Det är inte förenat med debattnormativ riktighet att i andras diskussionsfora 
uppträda nedlåtande mot hemmalag och -supporters. Sådant skapar ingen 
förståelse utan reaktioner av ovanstående slag. Det är inget som hindrar att 
motståndare skriver i HV-fantastens forum, men för att bli accepterade måste 
de uttrycka sig normativt riktigt. Det är det många motståndare som gör och 
de tas också i försvar om de någon gång angrips enbart därför att de är mot-
ståndare. Det är inte klubbtillhörigheten som är det viktiga utan att man upp-
träder riktigt i förhållande till själva diskuterandets normer. 

Normativ riktighet i supporterkulturen 
Debatten har sina samtalsnormer. Supportrarna har också sina kulturella nor-
mer. Både inom de lokala supporterkulturerna och normer som kan säga vara 
gemensamma för lagidrottssupporters generellt, över de lokala klubbgrän-
serna. I det följande diskussionsinlägget framträder flera exempel på en nor-
mativ riktighet som skapar förutsättningar för förståelse och acceptans sup-
porters emellan. Motståndarsupporter A är så pass hemtam i HV-fantastens 
diskussionsforum att denne till och med indirekt vågar tala om att vissa del-
tagare borde hålla sig borta eftersom de bryter mot den generella hedersko-
dexen för idrottssupporters, nämligen den outplånliga kärleken till sitt lag. 
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Detta är kännetecknet för en ”äkta” supporter, kanske den grundläggande 
definitionen av begreppet: 

 
Håller med   
Om bara alla medgångare höll sig borta från en debatt som 
denna och liknade hade livet varit så mycket enklare... En 
äkta supporter håller på sitt lag, alla dagar, i seger och i 
motgång... men ni reser er säkert och är, som alltid, väl-
komna tillbaka till Malmö. Skrik till halsen blöder, kämpa 
tills ni dör! 
Motståndarsupporter A 
 

Den äkta supporterns kärlek till sitt lag är så full av tillförsikt att denne kan 
kosta på sig att uppmuntra motståndare på ett ärligt menat sätt. Kärleken 
gäller inte bara det egna laget utan sporten och supporterkulturen generellt. 
En äkta supporter ska idealt inte hata motståndare. Det är vad som är norma-
tivt riktigt ur ett supporterkulturellt perspektiv och möjliggör ett kommuni-
kativt handlande mellan supporters även om man håller på olika lag. Det vill 
säga, bland de supporters som föredrar ett sådant handlande. För andra sup-
porters är det hatet som är det normativt riktiga. Att vara en medgångssup-
porter torde dock vara oriktigt oavsett vilket handlande man framhåller. 

Att det bland supporters som försöker handla kommunikativt i ett diskus-
sionsforum kan uppfattas som oriktigt att hata, är något som motståndarsup-
porter B inte riktigt kommit till insikt om. B påstår sig visserligen inte hata 
HV71 och dess supporters, men att bara komma på tanken att fråga deltagare 
i HV-fantastens forum om de hatar, strider mot den normativa riktigheten:  

 
Färjestad Svenska mästare 
Hej, vill bara säga att eran klubb genomsyras av dryghet. 
Jag hatar er inte, men ni är otroligt dryga ock tråkiga. 
Jag vill veta vad ni tycker om Färjestad! hatar ni dem?  
Motståndarsupporter B 
 

Signaturen RR:s bestridande av B:s normuppfattning är en skön uppvisning  
i användandet av ironin som pedagogisk metod och gör samtidigt tydligt vad 
innebörden av begreppet supporter inte är. Svaret återges därför i sin helhet:  

 
Hej, B! 
Har ingen uppfattning. Tycker som de flesta andra på den här 
sidan att hockey egentligen är rätt ointressant och trist. 
Det är mest en ursäkt för att öppna en debattsida. Skulle 
väl lika gärna kunna ha handlat om pelargoner eller ölbrygg-
ning eller livsåskådningsfrågor. Själv tycker jag att barn-
uppfostran är ganska intressant. Jag kan uppfostra dig om du  
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vill. Ett annat ganska trist ämne hade väl varit huruvida vi 
skall ha en statskyrka eller ej, men på något sätt känns det 
som om hockeyspelare har något fränare kläder än präster. 
Låt vara att det är en gradskillnad, men det kan alltid vara 
värt något litet. Färjestad eller någon annan klubb spelar 
väl ingen direkt roll. Det verkar väl vara trevliga före-
ningar, precis som alla andra. Motormännens helnykterhets-
förbund, MHF, är också en trevlig förening. Har faktiskt 
aldrig tänkt på om jag "hatar" MHF eller ej.Har aldrig di-
rekt reflekterat över om jag hatar FBK heller. Tycker  
dock inte direkt att er mörkrost håller samma klass som 
Classic. Något godare än Gevalia är det väl, men det kan 
bero på hur kalkhaltigt vatten man har när man brygger. Zoe-
gas är också gott. Vilket lag är det förresten? Men att för 
den skull säga att jag skulle hata till exempel Löfbergs  
Lila vore lite övermaga. Det går så lätt inflation i olika 
slags värdeladdade ord om man använder dem för ofta eller på 
fel sätt. Kan väl inte direkt säga att jag hatar något. Jo, 
kycklinglever kanske. Jag tror faktiskt att jag hatar kyck-
linglever!Jag förstår av ditt inlägg att du måste ha en god 
insyn i HV alternativt mycket initierade och välunderrättade 
källor. Hur skulle man annars kunna veta att det är en ge-
nomsyrning det handlar om. Det kan väl kvitta egentligen, 
för ganska trist är det ju i alla fall. Nåväl, det var trev-
ligt att få debattera med dig, B. Så här kul har jag inte 
haft sedan sta´n brann. 
Signatur RR 
 

RR spelar ett högt spel genom att använda ironin som retoriskt medel. Tol-
kas innehållet bokstavligt kan det bli obegripligt för många. Varken norma-
tiv riktighet eller sannfärdighet tillfredställs. Risken finns att den naive mot-
ståndarsupporter B tillhör dem som skulle kunna missuppfatta RR:s inlägg. 
Å andra sidan kanske B är en indirekt adressat. De verkliga mottagarna kan 
vara RR:s likasinnade varför inläggets egentliga syfte är att förstärka denna 
införstådda grupp genom att definiera vad som inte är normativt riktigt. Sig-
natur RR kan därmed sägas ge uttryck för ytterligare en form av handlande, 
ett symboliskt handlande. Det är inte primärt till för att skapa dialog, och inte 
heller avsett för individuell strategisk vinning, utan avsett att bli läst och  
begrundat för att bekräfta en del av debattgemenskapen. 

Allmänpolitisk normativ riktighet – 11 september 
Även om deltagarna i diskussionen håller hårt på att primärt diskutera HV71, 
och vad man definierar som ishockey i allmänhet, tränger sig världen utanför 
idrottens område ibland på. Terrorattacken mot World Trade Center den 11/9 
2001 var för allvarlig för att inte göra sig påmind i diskussionsforumet: 
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Remmen 2001-09-11 22:01:09 
Remmen fick en smäll. Spelmässigt??? Inte alls vän med puck-
en. Kändes lite konstigt att gå på hockey med tanke på allt 
som hänt.  
/.../ 
Signatur ÄÄ 
 
The stage is yours. 2001-09-11 22:50:56 
Lysande, X, lysande.  
Fast det sitter långt inne kan man behöva ett skratt en dag 
som denna. 
/.../ 
Signatur ÖÖ 
 

Attacken gav också upphov till diskussion om allmänpolitisk normativ rik-
tighet. Signaturen SS tyckte i ett diskussionsinlägg att attacken var ”fräck”. 
Detta kunde många inte acceptera som riktigt eller förstå: 

 
Idiot! 2001-09-11 17:42:50 
Signaturen SS, är du helt dum i huvudet eller?!? 
"Fräckt"... Du är ju helt störd! 
Signatur TT 
 
Fräckt...... Du är sjuk i huvudet 2001-09-11 17:43:29 
Hur fan kan man tycka att det är fräckt att flyga in i bygg-
nader med 55000 helt oskyldiga människor. 
Signatur UU 
 

SS ståndpunkt var så extrem att flera inlägg i liknande stil postades. Hans 
åsikter ansågs så normativt förkastliga att deltagare ville att det raderades.  

 
Dum i huvet 2001-09-11 17:51:26 
Henrik! 
Hoppas du tar bort SS inlägg om att det är fräckt att flyga 
in i byggnader. Han måste ju själv vara lika störd i huvet 
som de som utfört attacken är 
Signatur VV 
 

Webbredaktören tillmötesgick kraven på repressiva åtgärder. Inlägget rade-
rades innan skörden från den 11 september hade sparats ned i undersökning-
ens databas, och finns därför inte med i denna redovisning. Det blev ingen 
kommunikativ dialog där SS i alla fall försökte få övriga deltagare att förstå 
hans ståndpunkt. Skällde man inte så förlöjligade man signatur SS: 
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2001-09-11 19:17:35 
VV 
Skäll inte så, SS menade säkert inget illa, han e ju bara 14 
och allt... 
Signatur WW 
  

Sammanlagt var det knappt ett tiotal inlägg som explicit tog upp något som 
hade samband med terrorattacken. Det går nog att påstå att den fick åter-
verkningar i forumet också på ett annat sätt. Antalet inlägg den 11/9 var  
något färre än en genomsnittlig dag. Detta trots att HV71 spelade en trä-
ningsmatch. Genomsnittet underskreds ännu mer dagen efter attacken. När 
laget spelar match brukar diskussionen öka i frekvens och antalet diskus-
sionsinlägg ligga klart över genomsnittet. Det verkar med andra ord som om 
diskussionen om HV71 och ishockey i allmänhet tillfälligt inte kändes så 
angelägen den 11 och 12 september 2001. 

Allmänpolitisk normativ riktighet – könskonflikter 
Det finns tillfällen när replikskiften som har sitt ursprung i skilda uppfatt-
ningar om den normativa riktigheten på ett område övergår i motsättningar 
om normativ riktighet på ett annat område, och slutar med att debattörerna 
pratar förbi varandra. Nedan följer en längre replikväxling som börjar med 
kritiken av ett arrogant uppträdande i debatten och som delvis övergår till en 
dispyt om könsroller. Signaturen YY är en arg kritiker av den ryske  
HV-spelaren Belov och inkompetensförklarar indirekt deltagare i debatten 
som försvarar ryssen. YY ”härmar” dessa ironiskt och framställer dem som 
svagbegåvade när det gäller att språkligt uttrycka sig. Denna lyteskomik 
uppfattas av kvinnliga deltagare som så pass arrogant att det strider mot  
deras uppfattning om normativ riktighet: 

 
Du YY?  
Du verkar ju väldigt duktig, men vad betyder 'utpråglad' ? 
Kan det vara möjligt att en person som uttrycker sig så ar-
rogant över andras sätt att stava missar själv ibland? Du 
menar ju uppenbarligen att de som säger emot dig i fallet 
Belov antingen fortfarande går i förskolan eller lider av 
dyslexi. Hur skall man annars tolka det? 
/.../ 
Kvinnlig signatur B 
 

Sakfrågan handlar egentligen om Belovs för- och nackdelar som ishock-
eyspelare men YY:s arrogans blir till en ny sakfråga. Signatur YY är dock 
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inte mottaglig för kritik och tror att det egentliga problemet är ett av denne 
felstavat ord. Han börjar därmed att lösa in ”fel” giltighetsanspråk: 

 
Hej kvinnlig signatur B 
Jag utgår från att de flesta lyckades förstå mitt inlägg 
trots ett stavfel på 2500 ord. Tydligen var det för svårt 
för dig att förstå det, och det är bara att beklaga i så 
fall. Utpråglad betyder utpräglad. 
/.../ 
Signatur YY 
 
Signaturen YY 
Eller ska vi säga Mr Know-it-all? Jag håller med kvinnlig 
signatur B. Din självgodhet och överlägsenhet är så jävla 
vidrig... Som det är nu verkar du se ner på människor som 
inte delar din åsikt. 
Kvinnlig signatur C 
 

Redan nu pratar den manlige signaturen YY och dennes kvinnliga opponen-
ter förbi varandra. Kvinnlig signatur C har fattat vad B kritiserar, nämligen 
YY:s arrogans. Hon förtydligar konsekvenserna av denna egenskap, att den  
i förlängningen handlar om att se ned på människor med avvikande åsikt. 
Återigen missuppfattar YY kritiken och tror att den handlar om dennes rät-
tighet att tycka vad han vill om Belov. YY lyckas också få det till att de 
kvinnliga signaturerna är självgoda och överlägsna, men inser antagligen att 
anklagelsen inte håller fullt ut. YY är mer trängd än han inser och i ren  
desperation utmanar han den normativa riktigheten på ett nytt plan. Nu in-
kompetensförklaras inte bara Belovs försvarare utan också kvinnor som dis-
kuterar ishockey rent generellt: 

 
Kvinnlig signatur C 
Innan du ska komma och lipa om självgodhet och överlägsenhet 
kanske du borde ge ditt eget beteende en liten funderare? 
Vad tror du själv? Har jag inte rätt att tycka vad jag vill 
om Belov utan att jag ska bli... kallad för det ena eller 
det andra?  
Tjejer och hockey, tsss. 
/.../ 
Nån sur nisse som inte är så kunnig inom området börjar gor-
ma och förolämpa min åsikt och avslutar med att säga att man 
måste acceptera andras åsikter. Ironiskt, tycker du inte? 
/.../ 
Herregud, skärp er nu småflickor. 
/.../ 
Signatur YY 
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Käre Signatur YY  
För det första tillhör jag knappast kategorin 'småflick-
or'... För det andra: Din avsikt med 'stavfel'-inlägget här-
omdagen var att sprida sarkasmer över folk som har svårt för 
att stava, och inget annat! Förnekar du det, är du inte bara 
klantig och arrogant utan även en lögnare! Bläddra bak till 
ditt inlägg igen och läs om det om du glömt vad du skrev.  
/.../ 
Kvinnlig supporter B 
 

Återigen försöker en av de kvinnliga signaturerna att få YY att förstå vad 
man kritiserar, nämligen att göra lyteskomik av deltagare som inte kan  
uttrycka sig felfritt i debatten, inte YY:s rätt att tycka vad han vill om Belov. 
De kvinnliga signaturerna tappar inte ens tråden trots YY:s osakliga och 
provokativa påhopp på kvinnors kunskaper om ishockey eller hans nedlåtan-
de epitet ”småflickor” på opponenter som han rimligtvis inte har en aning 
om hur gamla de är. För YY handlar det nu istället om att han, när han tyck-
er vad han vill om Belov, blir kallad elaka saker av sina opponenter. De gör 
det istället för att inse att YY har rätt! Med det konstaterandet blir ju fortsatt 
debatt överflödig: 

 
Kvinnlig supporter B 
Men människa, jag blir ju emotsagd ideligen... Folk säger 
emot mig, jag säger emot dom. Jag har rätt, dom har fel. Att 
du sen inte gillar att jag tycker att det är dåligt av Belov 
att knappt ens klara göra en halv poäng per match gör ju 
knappast att jag är en idiot.  
/.../ 
End of discussion. 
Signatur YY 
 

Eftersom den ursprungliga debatten nu är ensidigt och symboliskt ”stängd” 
angriper kvinnlig signatur C YY:s kvinnofientliga uttalanden. Hon gör det 
alltså inte förrän YY visar sig totalt oemottaglig för kritiken mot hans lytes-
komik, men lämnar ändå inte frågan helt. 

 
Signaturen YY 
Din attityd STINKER. Dessutom har jag nu insett att du är  
fördomsfull också. MANSGRIS! Du är en SKAM för manssläktet!  
"Tjejer och hockey, tsss"  
Öh va? Du anser att vi hockeyintresserade tjejer inte är 
kunniga inom ämnet hockey? Du menar att tjejer inte kan 
tycka om hockey? Eller? I så fall, varför? 
/.../ 
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Har jag någonsin skrivit någonting om att DU inte får tycka 
vad DU vill? ...men du kan ju framföra dina åsikter på ett 
vettigare sätt utan att nedvärdera människor som har något 
slags handikapp t ex.  
/.../ 
Men varför SLÖSAR jag bort min tid på att argumentera med 
ett nöt och en mansgris som du YY, och det på en hockeyde-
batt. Men du borde verkligen jobba på din attityd och dina 
fördomar YY, det är mitt råd till dig. 
/.../ 
Kvinnlig signatur C 
 

Ännu en gång försöker hon få YY att förstå, men tvingas konstatera att, trots 
att debattnivå och netikett ofta diskuteras, så är det inte möjligt i detta fall. 
Och detta trots att YY började debatten med att förlöjliga Belovkritikernas 
debattnivå ur ett språkligt perspektiv. Det verkar som om den egentliga nor-
mativa oriktigheten i det här fallet är att det är kvinnor som ger sig in i dis-
kussionen och argumenterar emot. Från och med det att signatur YY första 
gången bemöts av kvinnlig supporter B, bortser han metodiskt från vad han 
faktiskt blir kritiserad för. Man frestas tro att YY inte klarar av att bli kritise-
rad av kvinnor, allra helst i en debatt om ishockey. Misstanken blir inte hel-
ler mindre med tanke på hur snart YY med osakliga tillmälen ger uttryck för 
en nedvärderande syn på kvinnor. Genom att undvika kärnfrågan försöker 
YY hålla sig på en nivå där han tror sig vara den som har initiativet i debat-
ten och med sin manliga upphöjdhet talar om för de stackars okunniga små-
flickorna hur allt egentligen ligger till. 

Och signaturen YY ger sig inte när han svarar på C:s inlägg. Den här 
gången tycker han sig inte ens behöva argumentera, endast nonchalera. Kan-
ske är det av den enkla anledningen att han är en ishockeykunnig man. Där-
för sträcker sig YY:s svar endast till en gäspning. C kan nu inte räkna med 
mer, kvinna som hon är. Signatur YY är inte intresserad av något kommuni-
kativt handlande, åtminstone inte tillsammans med kvinnor. Han fullbordar 
med sitt nästa diskussionsinlägg sin uppvisning i demagogi och manliga 
härskartekniker: 

 
Till kvinnlig supporter C kan jag bara hälsa att det inte är 
bra att skriva såna där inlägg så att det blir det första 
jag ser när jag går upp. Blir ju bara ett ännu större 
*gäääääääääsp*, inte bra. 
/.../ 
Intressant att dom som väljer att böla lite extra nu är folk 
som ytterst sällan diskuterar någon hockey här överhuvudta-
get.Flickorna ser jag med nåt stöttande inlägg som "Han är 
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inte alls dålig, sluta nu" emellanåt. Nån direkt hockeyde-
batt syns aldrig. 
/.../ 
Sicka lirare 
Signatur YY 
 

Härskartekniken innebär att man inte behöver hålla sig till sak eller anföra 
rationella argument. Dessutom kan man beskylla andra för brister som man 
utan vidare själv kan ha. Signaturen YY beskyller arrogant de kvinnliga del-
tagarna i diskussionsforumet för att inte kunna bedriva ”nån direkt hockey-
debatt”. Själv gav han ju upphov till replikväxlingen med något helt annat än 
ett diskussionsinlägg som höll sig till att diskutera ishockey! 

Det är ingen annan som hakar på signaturen YY:s slutliga nedlåtande 
omdöme om kvinnliga deltagare i debatten. Det inte heller någon som  
invänder. Man vill bara ha slut på replikväxlingen. Det blir ingen lösning av 
konflikten, YY ger sig inte och de kvinnliga signaturerna tycker det är bort-
kastat att fortsätta diskussionen, om den ens är möjlig i detta forum. Ingen av 
de övriga deltagarna som säger sig vilja ha slut på den upplevt icke relevanta 
debatten, vill heller ha någon lösning. Om det beror på att de inte vågar  
polemisera mot den normalt mycket ishockeykunnige YY eller att de, efter-
som de är män, inte ser det nedvärderande i YY:s omdömen, alternativt väl-
jer att inte se det, förblir oklart. Det är alltså bäddat för upprepade förståelse-
problem i framtiden. Den stora majoriteten i diskussionsforumet ger ju sitt 
tysta medgivande till att bland annat lyteskomik och nedvärdering av kvin-
nor är normativt riktigt. Den enda lösningen på problemet tycks vara att 
kvinnor håller sig borta eftersom de upplever sådana företeelser som norma-
tivt oriktiga vilka tycks anses normativt riktiga i det manligt dominerande 
diskussionsforumet. Det är i vilket fall endast kvinnor som explicit ifrågasät-
ter YY:s omdömen. 

S A M M A N F A T T N I N G  

Resultaten visar att deltagarna i huvudsak upplever diskussionen som språk-
ligt begriplig. Språkliga brister accepteras i stor utsträckning men många 
deltagare rättar sig själva i förebyggande syfte därför att det upplevs skam-
ligt om man skulle bli utsatt för kritik. När man tillrättavisar andra sker det, 
dels när någon tycker att språkliga fel fått stå okommenterade lite för länge 
och, dels tycks det ske när man vill utsätta någon av kanske andra skäl än att 
de har språkliga brister. Självtillrättavisningar och den första typen av tillrät-
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tavisningar visar på en medvetenhet om att en viss språklig nivå är nödvän-
dig. Det gagnar det kommunikativa handlandet. Den andra typen av tillrätta-
visning har mer karaktären av ett strategiskt handlande som syftar till att  
exkludera den som är föremål för kritiken. Sanningen utmanas mest i tider 
då det är aktuellt med spekulationer om spelartransaktioner. Ur detta uppstår 
rykten som i diskussionen deklareras öppet. Dessa spekulationer uppmanar 
till ett kommunikativt handlande som syftar till en gemensam inlösen av ryk-
tenas giltighet. Det förmedlas också rykten med anspråk på att vara fakta. 
Dessa är uttryck för ett strategiskt handlande som försöker lösa in giltigheten 
med falska och förtäckta anspråk. Denna form av rykten är dock svåra att 
iscensätta med tillräcklig trovärdighet och avslöjas tämligen snabbt av erfar-
na deltagare. Diskussionen om rykten tycks i mycket hög utsträckning  
utvecklas mot en sann diskussion, baserad på accepterade fakta från en 
gemensam och objektiv ishockeyverklighet. Större problem kan istället före-
ligga när det gäller sannfärdigheten. I en del tillrättavisande diskussionsin-
lägg används ironin som pedagogiskt medel. I vissa fall kan detta bidra till 
att försvåra det kommunikativa handlandet om den som tillrättavisas känner 
sig bortgjord. Det finns också alltid en risk att vissa deltagare uppfattar iro-
nier bokstavligt. Möjligen är risken större bland den stora publik som läser 
diskussionsinläggen än bland dem som postar inlägg. Endast ett fall av miss-
förstånd har återfunnits bland de undersökta diskussionsinläggen. Också sar-
kasmer kan leda till problem med det kommunikativa handlandet om motta-
garen känner sig kränkt. Sarkasmer befäster också många gånger stereotypa 
uppfattningar. Det tredje problemet för sannfärdigheten inträffar när deltaga-
re postar inlägg under någon annans signatur. De gånger detta inträffat  
i HV-fantastens diskussionsforum har antingen de drabbade gett sig tillkänna 
eller så har det upptäckts ändå. Det kanske största problemet för uppnåendet 
av förståelse mellan deltagare i diskussionen är den normativa riktigheten. 
När deltagarna talar förbi varandra därför att man har olikartade normativa 
perspektiv kan den bristande förståelsen resultera i att vissa deltagare non-
chaleras, att det uppstår fientligheter eller att vissa deltagarkategoriers med-
verkan omöjliggörs. 



192 

11. DISKUSSIONENS KARAKTÄR 
Social eller problemlösande? 

I följande kapitel undersöks diskussionens övergripande karaktär genom att 
analysera hur den förhåller sig till de två diametralt skilda samtalsformerna 
social konversation respektive problemlösande diskussion. Tre teoretiska 
begrepp har använts för att analysera diskussionens karaktär. Det första be-
greppet handlar om diskussionens förutsättningar, om det krävs kännedom 
om samtalsnormer eller om det råder jämlika diskussionsförhållanden efter-
som sådan kännedom inte krävs. Det andra begreppet handlar om diskussio-
nens genomförande, om den är ordnad och resultatinriktad eller om den istäl-
let är spontan och förutsättningslös. Det tredje begreppet handlar om diskus-
sionens medieberoende, dvs. om den är beroende eller oberoende av medier. 
Sammantaget ska analyserna svara på om diskussionen tenderar uppvisa 
karaktären av en social konversation eller en problemlösande och därmed 
resultatinriktad diskussion.  

D I S K U S S I O N E N S  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  

Diskussionens förutsättningar med avseende på om eventuella samtalsnor-
mer skapar ojämlika diskussionsförhållanden eller om deltagarna diskuterar 
på jämlik basis därför att inga normer styr diskussionen, har analyserats ur 
två aspekter. Den första aspekten innebär analys av eventuella explicit  
uttryckta samtalsnormer, dvs. om det i anslutning till debattforumet finns 
några riktlinjer uttryckta för diskussionen och vad dessa i så fall betyder. 
Den andra aspekten innebär analys av hur eventuella samtalsnormer kommer 
till uttryck i diskussionen, dvs. om deltagarna tar upp samtalsnormer till 
diskussion och hur man i så fall förhåller sig till dessa. 

Explicit uttryckta samtalsnormer 
Vid datainsamlingens början, hösten 1999, fanns egentligen bara en samtals-
norm för diskussionen angiven på HV-fantastens webbplats, nämligen att 
hålla en ”seriös ton”. Under insamlingsperiodens gång har webbplatsen bytt 
server och ändrat layout vid några tillfällen. Från och med hösten 2000  
angavs som normativa riktlinjer att deltagarna skulle ”försök(a) hålla en 
seriös ton”, och att ”okynnesinlägg som bryter mot nätets oskrivna regler” 
kommer att raderas. Dessa normer är oförändrade när ytterligare en förnyelse 
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görs av debattsidan i början av september 2001. Inget närmare anges dock 
som förklarar vad ”seriös ton” innebär, vad som är ”okynnesinlägg” eller 
vilka av ”nätets oskrivna regler” som avses. Det verkar närmast förutsättas 
att den som deltar i diskussionen känner till vad detta innebär. 

Webbplatsens normativa riktlinjer visar sig vid en närmare granskning 
vara formulerade på två olika nivåer, som en vädjan och som ett krav. Rikt-
linjerna vädjar till deltagarna att ”försöka” hålla en seriös ton. Det är alltså 
inget absolut krav utan upp till deltagarna att med hjälp av sitt eget förnuft 
hitta en lämplig ton och en acceptabel seriositet i sina inlägg. Vad man skri-
ver om bör således ha en viss substans och hur man skriver bör ha en viss 
sans. Tolkningsfriheten av ”seriös ton” är stor. Att tolka uppmaningen i ter-
mer av ”substans” och ”sans” är bara ett sätt att tolka den. Redan denna tolk-
ningsproblematik kan ställa till problem för jämlikheten deltagarna emellan. 
Riktlinjerna ställer också direkta krav på att inlägg som bryter mot ”nätets 
oskrivna regler” måste undvikas. Ja, sådana inlägg, som också kallas ”okyn-
nesinlägg”, är i praktiken förbjudna. Postar man ett sådant träder repressiva 
åtgärder i kraft, det raderas av webbredaktören. Okynnesinlägg måste vara 
något annat än mindre seriösa inlägg med dålig ton, även om okynnesinlägg 
också kan ha sådana ’brister’. Istället torde det vara inlägg som mer eller 
mindre uttalat försöker ställa till oreda i diskussionen genom att helt enkelt 
”störa” densamma. Exempel på okynnesinlägg skulle i sådana fall kunna 
vara att skriva mycket långa inlägg och ofta eller allmänt gå emot strömmen 
för att skapa irritation. Andra exempel skulle kunna vara att diskutera frågor 
som vanligen inte hör hemma i diskussionen eller att skriva nonsensinlägg 
på toalettklotternivå. Allt i syfte att sabotera diskussionen.  

Människor som vill delta i diskussionen borde inte ha alltför svårt att för-
stå vad okynnesinlägg innebär och därför undvika att skriva sådana. Det 
borde med andra ord inte vara något större problem för jämlikheten. Annor-
lunda är det att ha kunskap om vad ”nätets oskrivna regler” innebär. Dessa 
oskrivna regler uppfattar säkert den vane nätsurfaren som liktydigt med  
”nätets etikett”, dvs. netiketten. I dessa regler torde ingå att inte skriva okyn-
nesinlägg. Men vad innebär de för övrigt? Det finns en rad olika uppsätt-
ningar netikettsregler. Men vilken uppsättning gäller för HV-fantasten? Här 
krävs en viss erfarenhet av deltagande i diskussionsfora på nätet för att  
”förstå” och kunna vara lyhörd. Det krävs helt enkelt att man har en viss 
nätkultur för att smidigt kunna falla in i debattrutinerna. Här finns således en 
förutsättning för deltagandet i diskussionen som skapar ojämlikhet mellan 
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deltagarna, en ojämlikhet som redan uppstått med tolkningsproblematiken 
kring vad ”seriös ton” innebär. Alltså finns det flera explicit uttryckta sam-
talsnormer för diskussionen i HV-fantastens diskussionsforum som ställer 
krav på förkunskaper om vad dessa betyder och som därmed skapar ojämlika 
förutsättningar för deltagandet i diskussionen. 

Samtalsnormer uppe till diskussion 
Tidigare har konstaterats att deltagarna diskuterar ett antal övergripande 
ämnesområden. Ett av dessa områden är själva debatten. På en mera detalje-
rad sakfrågenivå återfinns två huvudkategorier som vägleder diskussionen 
om debatten. Den första handlar om debattens allmänna nivå. Här förekom-
mer inlägg om kvaliteten på deltagares argument och uttrycksförmåga, deras 
stil och uppträdande, det som kallas debattklimat och deltagares allmänna 
trovärdighet. Den andra kategorin handlar om netiketten. Här förekommer 
inlägg om deltagare som upprepar sig, ställer onödiga frågor, skriver för 
långa inlägg, leker med eller stjäl signaturer, inte håller sig till ämnet eller 
som har ett innehållsmässigt eller grammatiskt dåligt språk. Det verkar som 
den huvudsakliga diskussionen om debatten, nära ansluter till de ovan disku-
terade explicita riktlinjerna för diskussionsforumet på HV-fantasten. Debat-
tens nivå skulle kunna kopplas samman med ”seriös ton”. Det seriösa mot-
svaras då av nivån på deltagarnas argumentationsförmåga och trovärdighet, 
och tonen motsvaras av nivån på deras stil och uppträdande samt det allmän-
na debattklimatet. Netiketten har ju å sin sida redan kopplats samman med 
”nätets oskrivna regler”. Den första analysen av hur samtalsnormer kommer 
till uttryck i debatten (Tabell 11.1) visar hur deltagarnas attityder ser ut när 
frågor diskuteras som har med normerna att göra. Analysen omfattar attity-
derna till debattnivån, till netikettens efterlevnad samt till repressiva åtgärder 
för att styra upp debattens kvalitet. 
 
Tabell 11.1 Deltagarnas attityder till olika aspekter som kommer 

upp i diskussionen om debatten och dess genomföran-
de (procent) 

  

 
Positiva Negativa Övriga 

Summa 
procent 

Antal 

Debattnivå 26 69 5 100 182 

Netikett 33 46 21 100 95 

Repressiva åtgärder 62 29 9 100 21 
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Inledningsvis kan man fråga sig när och varför frågor om normerna överhu-
vudtaget kommer upp till debatt? Den enda rimliga anledningen måste vara 
att de aktualiseras när någon bryter mot dem. Då uppkommer en anledning 
att kritisera en låg debattnivå eller brott mot netiketten. Att vara kritisk är då 
detsamma som att inta en negativ attityd till något man anser inte lever upp 
till debattens normer. En positiv attityd skulle då innebära ett gillande av att 
någon tillrättavisar en ”brottsling” eller föregår med gott exempel. Detta 
genom att uppvisa en kunnig och trovärdig debattnivå, bra språk eller bidra 
till ett bra debattklimat. När det gäller repressiva åtgärder ska positiv respek-
tive negativ attityd tolkas som ett gillande respektive ogillande av tillgripan-
det av sådana åtgärder. 

Debattens nivå är uppe till diskussion dubbelt så ofta som netiketten. Man 
är också betydligt mer kritisk i diskussionen om nivån än när det gäller neti-
ketten. Kan det bero på att man tar lättare på netikettsbrott eller är det så att 
deltagarna behärskar netiketten bättre än nivån? Det finns ju möjligheter på 
nätet att ”läsa på” vad som vanligtvis ingår i netiketten. Det kan också vara 
så att de ”brott” som faller in under det som här kallas nivå, ligger närmare 
till hands att begå i diskussionsstridens hetta. Är man i affektion över något 
är det lätt att ta till brösttoner. Vill man trycka till någon i debatten kanske 
man kan frestas att vara lite oseriös. Däremot är det inte lika allvarligt att  
i sådana situationer stava fel eller upprepa sig. Ingen bryr sig kanske eller 
ens upptäcker en sådan sak när debattens vågor går höga.  

Vad som är anmärkningsvärt är det relativt ringa antalet tillfällen repres-
siva åtgärder mot normbrytare föreslås. Det är sällan deltagare kräver att 
någon ska slängas ut från forumet eller att webbredaktören ska radera inlägg. 
Denne bekräftar också att han raderar ”ett fåtal inlägg om året”, antingen på 
eget initiativ eller efter påstötning från deltagare i diskussionen. Men som 
framgått av föregående kapitel finns andra sätt att åtgärda normbrottslingar, 
t.ex. genom att helt enkelt negligera dem. Deras inlägg raderas inte och ing-
en kräver heller att det ska ske. Man utesluter dem helt enkelt genom att 
nedvärdera dem och sedan bemöta dem med tystnad. 

Självkritik av normbrott 
Som också framgick av föregående kapitel postar deltagare själva rättelser 
på inlägg som man upptäckt innehåller stavfel eller bristande språk. Man 
postar också rättelser när man kommit med felaktiga faktauppgifter eller 
råkat skicka sitt inlägg två gånger i direkt följd. Det senare kan bero på att 
man råkar dubbelklicka, eller gör så avsiktligt därför att man inte var säker 
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på att inlägget kom iväg som det skulle. Det här beteendet visar att många 
deltagare, för det första, är medvetna om netiketten och, för det andra, vill 
undvika att bli offentligt kritiserade och tillrättavisade om sådant som det 
förutsätts att en van nätdebattör känner till om beteendet i ett diskussionsfo-
rum.  
 
Tabell 11.2 Olika slag av rättelser av egna diskussionsinlägg (pro-

cent) 
  

 
Under den undersökta perioden har deltagare i diskussionen rättat sig själva 
vid 115 tillfällen. Det har tidigare antytts att det kanske finns en viss för-
dragsamhet bland debattörerna mot språkliga brister på grammatisk nivå,  
i synnerhet stavfel. Det skrivs inlägg fort ibland när debatten är intensiv och 
det förklarar vissa språkliga tillkortakommanden. Det är trots allt sakinnehål-
let som är det viktiga och det avspeglas i andelen rättelser av sakfel. Ett sak-
fel är således allvarligare än ett stavfel. 

Slutligen kan det konstateras att kritik och självkritik av normbrott inte är 
något dominerande inslag bland diskussionsinläggen. Det tycks som delta-
garna både tar normerna på allvar samt förstår vad de innebär och därför inte 
har allt för stora problem att följa dem. Även om normerna skapar en ojäm-
likhet i förutsättningarna för deltagandet, så gör sig denna ojämlikhet inte 
påmind i någon större utsträckning bland deltagarna. Kanske beror det på att 
normernas blotta existens gör att de som inte förstår dem sällan postar inlägg 
till debatten. Samtidigt ska det påpekas att, när tabellerna 11.1 och 11.2 
summeras, trots allt vart tionde diskussionsinlägg antingen är kritik mot 
andras brister eller självkritik och ursäktande av egna snedsteg. I de fall 
normbrott sker så är det i första hand deltagarna själva som ser till att debat-
ten hålls på en rimlig nivå och att folk följer netiketten. Därför behöver man 
bara i nödfall tillgripa eller kräva repressiva åtgärder för att upprätthålla 

 Andel Antal 

Språkliga fel 22 25 

Sakfel 46 53 

Upprepningar 32 37 

Totalt 100 115 
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normerna och därmed kvaliteten på diskussionen i HV-fantastens diskus-
sionsforum. 

D I S K U S S I O N E N S  S T R U K T U R  

Diskussionens struktur, dvs. om den är ordnad och resultatinriktad eller 
spontan och förutsättningslös, har analyserats genom att undersöka om det 
finns någon agenda som strukturerar diskussionen och om deltagarna håller 
sig till denna agenda samt om det förekommer handlingsinitiativ i diskussio-
nen. Frågan om det finns någon agenda har undersökts genom att titta på vad 
som anges som temat för forumet på HV-fantastens hemsida. Nästa fråga, 
om deltagarna håller sig till en eventuell agenda har undersökts i två led. För 
det första, genom att jämföra vad som anges som tema för diskussionsforu-
met och vilka teman som i själva verket diskuteras. För det andra, genom att 
undersöka om ämnesrelevansen tas till diskussion, dvs. om det förekommer 
diskussionsinlägg som ifrågasätter hur deltagarna håller sig till att diskutera 
sådant som anses vara relevant att ta upp i diskussionsforumet. Den tredje 
frågan, om diskussionens eventuella inriktning på handling för att lösa pro-
blem, har analyserats genom att titta på om uppmaningar till handlingsinitia-
tiv förekommer. Givetvis är de flesta inläggen i debatten handlingar, närma-
re bestämt talhandlingar, som redan när de uttrycks och tolkas skapar föränd-
ring. Den typ av handling som här har undersökts är talhandlingar som upp-
manar till praktiska handlingar som syftar till förändring i den sociala värl-
den.  

Den öppna och den dolda agendan 
I anslutning till riktlinjerna eller samtalsnormerna för diskussionsforumet på 
HV-fantastens webbplats står också texten: ”Delta i debatten om HV71 och 
ishockey i allmänhet.”. Detta var det enda som explicit angavs som tema för 
diskussionen i forumet vid undersökningens början. Vid en första anblick 
känns avgränsningen ganska smal. Vad kan diskuteras annat än siffror och 
resultat? Möjligen kan detta inbegripa spekulationer före och analyserar efter 
matcherna. Som emellertid framgått av tidigare kapitel, diskuteras fler teman 
än bara HV71 och ishockey i allmänhet. Man diskuterar supporterkulturen, 
vad medierna skriver om ishockey samt diskussionsforumets normer. Dess-
utom diskuteras vissa andra frågor vilka ligger utanför ovan angivna teman. 
Oavsett hur deltagarna ser på dessa teman i förhållande till temat ”HV71 och 
ishockey i allmänhet”, så är de mer eller mindre accepterade som diskus-
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sionsteman och diskuteras därför i skiftande omfattning utan att möta direkta 
protester för att de skulle sakna relevans som diskussionsteman i forumet. 
Med andra ord, det verkar som om forumet, utifrån sett i alla fall, har såväl 
en öppen som en dold agenda. Också här tycks det alltså krävas vissa för-
kunskaper innan man kan kasta sig in i diskussionen. Det enda sättet att få 
dessa kunskaper måste vara att ”lyssna av” vad som diskuteras. För riktlin-
jerna, som var oprecisa vad gäller samtalsnormerna, är inte mer precisa när 
det gäller vad som kan tas upp till diskussion eller inte. Åtminstone inte för 
en utomstående. 

Ämnesrelevansen uppe till diskussion 
Trots den generösa tolkningen av ”ishockey i allmänhet” så händer det att 
ämnesrelevansen ändå tas upp till diskussion. Det inträffar inte ofta men 
visar ändå att inte vad som helst accepteras om det går utanför det som del-
tagarna tolkar som diskussionens tema. Vill man nödvändigtvis diskutera 
något annat så är den allmänna uppfattningen bland deltagarna att det finns 
diskussionsfora på nätet som är avsedda för i stort sett varje tänkbart ämnes-
område. Att ämnesrelevansen, precis som diskussionsnormerna, förhållande-
vis sällan kommer upp till diskussion måste innebära att deltagarna är ganska 
väl medvetna om hur man uppför sig och vilka diskussionsteman som går an. 
Och då tillkommer ändå kontinuerligt nya deltagare i diskussionen. Att ock-
så de i hög grad tycks hålla sig till rätt teman kan bero på att de, som netiket-
ten påtalar, ägnat en tid åt att ”lyssna av” vad som accepteras i diskussions-
forumet innan de börjat skriva inlägg. 

Det intressanta är att de teman som ifrågasätts, alla faller in under något 
av de ovan uppräknade områdena. Det anses relevant att diskutera allmänna 
fakta och kuriosa om HV71, men när diskussionen om lagets dräkter blir 
alltför detaljerad så anses detta irrelevant. Supporterkulturen är relevant att 
diskutera, men när diskussionen om supporterklubbens organisation blir för 
intern så anses också detta irrelevant. Mediernas opartiskhet diskuteras till 
vardags i forumet, men startar man en diskussion om televisionens Stock-
holmsfixering för andra gången på kort tid så anses detta tema irrelevant. 
Också ur netikettshänseende irrelevanta diskussioner kritiseras. Att publicera 
alltför personliga uppgifter om en spelare bryter mot netiketten och anses 
som diskussionstema vara irrelevant. Irrelevanta blir med tiden också teman 
som övergår i alltför privata uppgörelser om vem som har rätt eller fel i sak. 
Personliga meddelanden är inte heller bara irrelevanta i tematisk mening 
utan också ur netikettens perspektiv. Men, som tidigare konstaterats, är ac-
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ceptansen för personliga meddelanden ändå ganska stor. I förhållande till 
deras förekomst, några procent av alla diskussionsinlägg, är antalet invänd-
ningar mot dem försumbara. När någon i sällsynta fall invänder beror det på 
att man tycker att någon annan gått för långt. Kanske blir påpekanden extra 
kännbara när sådana görs förhållandevis sällan? Det blir en påminnelse ock-
så för övriga deltagare att hålla sig till normerna och ämnet. På så vis bygger 
ordningen i debatten primärt på deltagarnas självdisciplin. 

Diskussionens handlingsinriktning 
Till diskussionens ordning och struktur hör också dess eventuella syfte att 
uppnå vissa synbarliga resultat. I klartext skulle man kunna påstå att dess 
yttersta syfte är att lösa en rad problem. Det är först och främst problem som 
supportrarna anser hindra HV71 från att nå framgång. Det är också problem 
som ligger i vägen för en bra supporterkultur. Ytterligare ett problemområde 
är mediernas rapportering. Slutligen är också vissa problem för handen, som 
redan konstaterats, vilka kan hindra ett bra debattklimat och en vederhäftig 
diskussion. När det gäller i vilken utsträckning deltagarna uppfattar problem 
på dessa olika områden analyseras först (Tabell 11.3) andelen negativa, dvs. 
kritiska, respektive andelen positiva förhållningssätt som deltagarna ger  
uttryck för när de diskuterar de övergripande ämnesområdena i forumet.  
 
Tabell 11.3 Andelen positiva, negativa och övriga förhållningssätt 

på de övergripande ämnesområdena (procent) 
  

 
Det stod sedan tidigare klart att deltagarna i diskussionen är tämligen kritiska 
mot HV71:s ledande personer, mot mediernas sätt att rapportera om och 
kommentera ishockeyn samt mot personer som bryter mot normerna för 
diskussionen. Men det står också klart när blicken lyfts från dessa lite mer 
begränsade områden till de övergripande temaområdena, att man har en mer 

 Positiva Negativa Övriga 
Summa 
procent 

Antal 

HV71 och ishockey 46 36 18 100 2807 

Medier 40 38 22 100 340 

Supporterkultur 51 33 16 100 878 

Debatten 32 57 11 100 305 

Övrigt 46 27 27 100 170 
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positiv än negativ attityd till HV71, ishockeyn och supporterkulturen. Det 
gäller till och med medierna. Man måste då ha klart för sig att, för det första, 
har HV71 många framgångar att glädjas över. Deltagarna har också en över-
vägande positiv syn på laget och dess spelare. När det, för det andra, gäller 
supporterkulturen är det samma sak där. Deltagarna har övervägande positi-
va upplevelser tillsammans i supportergemenskapen, till och med vid tillfäl-
len när laget har motgångar. När det, för det tredje, handlar om medierna så 
väger vågskålarna tämligen jämnt. Kritiken från deltagarnas sida har, som vi 
sett, varit hård mot vissa av mediernas uppdrag. Detta vägs uppenbarligen 
upp av en positiv attityd till andra sidor hos medierna, alternativt att kritik 
och beröm gäller helt skilda slag av medier. Det är bara det fjärde området, 
debatten, där negativa och kritiska uppfattningar dominerar. Detta förstärker 
ytterligare antagandet att debatten kommer upp till diskussion när någon 
bryter mot normerna och därmed får ett kritiskt bemötande.  

Vad innebär det då att vara kritisk, inte bara när det gäller debatten utan 
också på övriga ämnesområden? Syftar det kritiska förhållningssättet bara 
till att ge uttryck för ett missnöje eller syftar det också till att på något sätt 
lösa de problem som upplevs av deltagarna vad gäller HV71 och ishockeyn, 
mediernas funktion, supporterkulturen eller diskussionsforumet? Nästa ana-
lys (Tabell 11.4) undersöker i vilken omfattning diskussionsinläggen på de 
olika ämnesområdena syftar till lösning av problem. Indikationen på detta är 
initiativ till handling. Sådana initiativ är uppmaningar till eller krav på åtgär-
der för att åstadkomma resultat, dvs. någon form av förändring. Det handlar 
då om, och det är viktigt att understryka, explicit uttalade ”krav” eller otve-
tydiga ”uppmaningar” till åtgärder. Argumenterande inlägg av problem-
lösande karaktär som inte nödvändigtvis innehåller uttalade handlingsinitia-
tiv förekommer naturligtvis i diskussionen. Dessa hamnar dock i en kategori 
tillsammans med alla icke explicita handlingsinitiativ och andra inlägg som 
inte alls syftar till någon lösning av problem. 
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Tabell 11.4 Andelen explicita krav på och uppmaningar till handling 
eller inga explicita handlingsinitiativ alls på de över-
gripande ämnesområdena (procent) 

  

 
Andelen krav eller uppmaningar är högst på de områden där deltagarna med 
störst sannolikhet kan förmoda att det finns närvarande personer i forumet att 
rikta sina initiativ gentemot. Det finns andra supporters närvarande i diskus-
sionen att ställa handlingsinitiativ till när det gäller supporterkulturen. Och 
det finns deltagare närvarande som man explicit kan uppmana att bättra sin 
debattstil. Detta är långt ifrån fallet när det gäller handlingsinitiativen som 
riktas gentemot HV71 eller medierna. Deltagarna vet inte i vilken utsträck-
ning representanter för dessa läser vad som skrivs i debatten. Men det hind-
rar inte, som vi tidigare sett, att deltagarna adresserar en del inlägg till exem-
pelvis ledande personer i klubben. Och det hindrar uppenbarligen inte heller 
att man riktar ganska många handlingskrav och -uppmaningar gentemot 
HV71 och ishockeyns institutioner samt medierna. Förmodligen är hand-
lingskrav och –uppmaningar i hög grad kopplade till negativa synpunkter på 
sakers tillstånd. Vi vet ju att man är kritisk när det handlar om samtalsnor-
mer varför handlingskrav och -uppmaningar är frekventa på detta område. 
Därför är det kanske lite överraskande att så mycket handlingsinitiativ  
uttrycks när det gäller supporterkulturen som man ju är jämförelsevis mycket 
positiv gentemot. Förklaringen är med stor sannolikhet att då också hand-
lingsinitiativen är ganska positiva till sin karaktär, dvs. att de inte sällan  
utgör uppmaningar att sluta upp på läktarna vid hemmamatcher och i bussar-
na till bortamatcher.  

Sistnämnda handlingsinitiativ är fullt möjliga för supportrarna att sätta  
i verket. Att fylla läktarna med folk och hejaramsor är kanske supporterkul-
turens ultimata bidrag till framgång för klubben. Det skulle kunna vara slut-
resultatet av en offentlig diskussion som uppdagat ett problem med publi-

 Krav Uppmaning Inget 
Summa 
procent 

Antal 

HV71 och ishockey 2 21 77 100 2158 

Medier 1 20 79 100 268 

Supporterkultur 2 46 52 100 454 

Debatten 2 36 62 100 189 

Övrigt 1 26 73 100 124 
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kens engagemang, nått samförstånd om åtgärder och resulterat i en praktisk 
handling. Annorlunda är det med handlingskrav riktade till klubben. Många 
gånger är de kanske till och med bara uttalade i ren affektion och syftar inte 
till en seriös problemlösning. Det kunde därför vara värdefullt att närmare 
undersöka seriositeten hos de närmare 500 krav och uppmaningar som ändå 
ställs av supportrarna till HV71. Hur många av dessa är underbyggda med 
argument och hur många är av mera affektiv karaktär? 

 
Tabell 11.5 Krav och uppmaningar på området HV71 och ishockey 

som underbyggs med argument (procent) 
  

 
Gott och väl över hälften av handlingsinitiativen, uppemot en tredjedel av 
kraven, riktade till HV71 innehåller argument. Det är tydligt att man är mer 
seriös än affektiv i sin strävan att komma med handlingsinitiativ som ska 
resultera i förändring och lösningar på vad man uppfattar som problem för-
knippade med HV71:s resultat och verksamhet. Man menar uppenbarligen 
något med handlingsinitiativen, nämligen att de ska lösa upplevda problem 
som är förknippade med HV71:s verksamhet. Det tycks också vara så att när 
krav och uppmaningar framförs är man mer noga med att underbygga sina 
resonemang med argument än i de fall man inte framför handlingsinitiativ. 

D I S K U S S I O N E N S  M E D I E B E R O E N D E  

Deltagarnas relation till medier är tvåfaldig. Dels får man information från 
och diskuterar medier, dels använder man ett medium för att bedriva sin 
diskussion. Diskussionens medieberoende har därför analyserats utifrån des-
sa två dimensioner. För det första, när medierna används och bedöms av 
deltagarna som informationsunderlag för diskussionen. För det andra, när 
internetmediet används som förmedlare av diskussionen. 

HV71 och ishockey Argument Ej argument 
Summa 
procent 

Antal 

Krav 67 33 100 30 

Uppmaning 53 47 100 443 

Inget handlingsinitiativ 41 59 100 1779 
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Medier som diskussionsunderlag för diskussionen 

Vad det innebär för medieberoendet att deltagarna använder medierna som 
informationsunderlag ska först beröras mot bakgrund av den analys som 
tidigare gjordes på i vilken omfattning deltagarna hänvisar till mediekällor. 
Det visade sig att knappt tio procent av diskussionsinläggen innehåller expli-
cita hänvisningar till mediekällor. Det kan ju tyckas som en låg siffra. Dis-
kussionen skulle därmed kunna sägas vara till nittio procent oberoende av 
medier. Detta förutsätter dock att de diskussionsinlägg som grundas på me-
diekällor inte ger upphov till några repliker alls. Det verkar knappast sanno-
likt i en diskussion. Medierna ligger säkerligen till grund för mer än tio pro-
cent av diskussionen. Alltså är den till viss del beroende av medier som  
informationsunderlag. Medierna ger i alla fall upphov till replikväxlingar  
i diskussionen. 

Vad innebär det då för medieberoendet att deltagarna bedömer medierna 
som informationsunderlag? Som tidigare konstaterats (Tabell 11.3) väger 
bland deltagarna i diskussionen positiva och negativa attityder till medierna 
generellt ganska jämnt. Samtidigt har det visat sig (Tabell 9.10) att man är 
kraftigt negativ och kritisk när det handlar om mediernas kunskap, tillförlit-
lighet, opartiskhet samt granskande och underhållande funktioner. Frågan är 
då om detta gäller medierna generellt? Detta ska analyseras i två dimensio-
ner. För det första, hur deltagarnas attityder till massmedier och webbmedier 
ser ut. För det andra, hur attityderna till massmedier, institutionsmedier och 
supportermedier ser ut.  

Attityder till massmedier och webbmedier  
Massmedier inkluderar även dessa mediers nätupplagor. I synnerhet gäller 
detta pressen. När deltagarna diskuterar massmedierna är det sannolikt tid-
ningarnas nätupplagor man i första hand menar. När det gäller radion och 
televisionen är det sannolikt dessa mediers sändningar i etern man avser. 
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Tabell 11.6 Deltagarnas attityder till massmedier respektive webb-
medier samt övriga omnämnda aktörer (procent) 

  

 
Analysen visar, för det första, att deltagarna skriver oftare om webbmedier 
än massmedier inklusive deras nätupplagor. För det andra, skriver man om 
webbmedierna i betydligt mer positiva ordalag än om massmedierna. Kriti-
ken mot bristande kunskaper, tillförlitlighet, opartiskhet och granskning, är 
uppenbarligen en kritik som drabbar massmedierna i långt högre grad än 
medier som har sin huvudsakliga hemvist på webben. Det tycks inte spela 
någon större roll om deltagarna förhåller sig till papperstidningen Expressen 
eller den digitala expressen.se, man är som det verkar inte mer positiv till 
den senare. Åtminstone är ingen åtskillnad möjlig att upptäcka i denna ana-
lys. Webbmedier av olika slag tycks stå högre i kurs bland diskussionsdelta-
garna än massmedierna och deras rapportering och kommentarer till elitis-
hockeyn. Om diskussionen till en del är beroende av medier som informa-
tionsunderlag så kan man få uppfattningen att beroendet av webbmedier är 
större än beroendet av massmedier. Eller börjar bli större. Det är möjligt att 
de tendenser man kan se är ett uttryck för att deltagarna försöker göra sig 
mindre beroende av massmedier men samtidigt mer beroende av webbmedi-
er i sin diskussion. 

Attityder till mass-, institutions och supportermedier  
Hur ser det då ut i den andra dimensionen, den mellan massmedier, institu-
tionsmedier och supportermedier? 
 

 
Positiva Negativa Övriga 

Summa 
procent 

Antal 

Massmedier 28 53 19 100 153 

Webbmedier 52 26 22 100 268 

Övriga aktörer 46 37 17 100 4121 
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Tabell 11.7 Deltagarnas attityder till massmedier, institutionsmedier 
respektive supportermedier (procent) 

  

 
I  praktiken har webbmedierna delats upp i institutions- respektive suppor-
termedier. Deltagarna i diskussionen visar sig då vara mest positivt inställda 
till supportermedierna. Det är naturligtvis fullt logiskt men kanske också 
ytterligare en antydan om att det ligger något i påståendet att deltagarna 
tycker sig vara bättre skickade att kommentera HV71 och ishockey i allmän-
het än sportjournalisterna i massmedierna. Åtminstone om attityden till sup-
portermedier accepteras som en möjlig indikation på en sådan positiv själv-
bild. Man är också positiv till ishockeyinstitutionens medier och faktiskt 
mindre negativ till dessa än man är till supportermedierna. Detta kan ha sin 
förklaring i att också medier som ges ut av motståndarsupporters ingår  
i supportermedierna. Kanske håller man inte alltid med om vad som skrivs  
i dessa ”fientliga” medier. 

Deltagarna framhåller således supportermedier men kritiserar massmedi-
ernas bevakning och rapportering. Likaså ser man webbmedier med mer 
positiva ögon än massmedierna. Detta kan vara ett uttryck för att man hellre 
går till webbmedier än massmedier för att söka information och kommenta-
rer om elitishockeyn. Kanske ska vi säga, kunnigare kommentarer och mer 
tillförlitlig information än vad massmedierna anses kunna bistå med. Det 
skulle vidare kunna vara ett uttryck för att man gör ansträngningar att bli 
mindre beroende av massmedierna och istället mera beroende av webbasera-
de institutions- och supportermedier. 

Det händer att deltagarna inte bara talar positivt eller negativt om medier. 
Man gör också reklam för vissa medier, även om det inte sker särskilt ofta. 
Att använda ett diskussionsforum som reklamkanal är inte passande enligt 
den generella netiketten. Vid de få tillfällen man ändå gör så, följer utfallet 
det redan kända mönstret: massmedierna får minst och supportermedierna, 
som dessutom är i det närmaste helt nätbaserade, får mest promotion. 

 
Positiva Negativa Övriga 

Summa 
procent 

Antal 

Massmedier 28 53 19 100 153 

Institutionsmedier 39 21 40 100 70 

Supportermedier 55 27 18 100 206 



Från norra ståplats till cyberspace 

 206

Det är slutligen på sin plats att notera att det kanske inte handlar om att 
deltagarna vänder sig till nya medier helt på bekostnad av massmedierna. 
Det är nog snarare så att man tidigare var helt beroende av massmedierna för 
att få information som kunde diskuteras supporters emellan. Nu har man en 
rad alternativa medier att vända sig till. Kanske är det till och med så att, 
även om man talar positivt om de nya medierna och ökar sin konsumtion av 
dessa, så minskar inte konsumtionen av massmedier. Det kan vara så att den 
egentligen ökar eftersom massmedierna numera också finns på nätet. På det 
hela taget kanske deltagarnas totala medieberoende bara blivit större när 
medieutbudet och tillgängligheten ökat. 

Medier som förmedlare av diskussionen 

Diskussionen baseras inte endast på medier, åtminstone till viss del. Den 
pågår också i och via ett medium, dvs. internet. Frågan är om den överhu-
vudtaget skulle vara möjlig utan detta medium. Diskussioner om HV71:s 
öden och äventyr har säkert utspelat sig i olika offentliga och semioffentliga 
sammanhang så länge HV71 funnits till. Men inte med samma regelbunden-
het, på en enkelt tillgänglig ”plats” och med sådan räckvidd som den nu har  
i diskussionsforumet på internet. Visst skulle diskussionen dagligen kunna 
bedrivas i ett fysiskt rum mellan en begränsad skara deltagare. Per definition 
skulle denna sammanslutning utgöra en del av offentligheten. Men diskus-
sionen skulle endast vara offentlig för dem som var där. Om fler människor 
skulle ta del av diskussionen skulle den behöva återges i etermedierna eller  
i tidningen dagen därpå. Den skulle med andra ord vara beroende av medier 
för att just i detta avseende bli offentlig. Frågan är då i vilken utsträckning 
diskussionen på HV-fantasten är offentlig i den meningen att fler än de som 
postar inlägg i debatten tar del av densamma. För att få svar på denna fråga 
har besöksfrekvensen på webbplatsen jämförts med hur många diskussions-
inlägg som postas per dag.  

Aktiva och passiva deltagare i diskussionen 
Det har tidigare konstaterats att deltagarna kommer från orter långt utanför 
HV71:s närområde, från främmande supporterkollektiv och att sporadiskt 
representanter för massmedier, andra webbmedier samt HV71 gör inlägg  
i diskussionen. 1250 unika signaturer har författat undersökningens nästan 
4000 diskussionsinlägg. Dessa är de aktivt deltagande i diskussionen. Hur 
många är det då som passivt ”deltar”, som bara läser diskussionsinläggen 
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utan att posta några själv? Hur detta förhållande, mellan aktiva och passiva 
deltagare, ser ut framgår genom jämförelsen av medeltalet diskussionsinlägg 
som postats under en period med medeltalet besök på webbplatsen under 
samma period. Det finns dokumenterad besöksstatistik från undersöknings-
periodens sista säsong, 2001–2002. Två perioder har undersökts från sep-
tember månad 2001 där besöksstatistik och stickprov från forumet samman-
faller (jfr kapitel 8). 
 
Tabell 11.8 Genomsnittligt antal diskussionsinlägg och besök per 

dag under två perioder i september 2001 (antal) 
  

 
Såväl antal diskussionsinlägg som besök skiljer en del mellan de två perio-
derna. Frekvensen är högre under den senare perioden. Förklaringen är med 
största sannolikhet att denna infaller när elitserien går för högvarv, medan 
den tidigare perioden infaller innan serien kommit igång. Detta förhållande 
inverkar dock bara marginellt på det proportionella förhållandet mellan akti-
va och passiva besök i diskussionsforumet. Korrekt uttryckt postas diskus-
sionsinlägg vid två procent av besöken under den tidigare perioden, och vid 
tre procent av besöken under den senare. Med andra ord, vid 97–98 procent 
av besöken i diskussionsforumet postats det inte några inlägg, utan besökar-
na läser endast vad som diskuteras. Vid dessa besök fungerar forumet  
uppenbarligen som ett traditionellt medium där några få talar till många.  

Hur många talar då till hur många? Om det dagliga medeltalet inlägg är 
27 stycken och vi vet att vissa deltagare postar fler än ett inlägg så kan anta-
let som ”talar” vara omkring 20 personer om dagen. Samtidigt görs det över 
1000 besök per dag men varje besök motsvarar sannolikt inte en unik besö-
kare. Precis som är fallet med postade inlägg gör nog vissa besökare mer än 
ett besök om dagen. Om förhållandet är liknande det som förmodas gälla 
postade inlägg, att 20 personer skriver de 27 diskussionsinläggen som pos-
tats i medeltal per dag, skulle antalet unika besökare på HV-fantasten vara 

 Inlägg Besök 

  3/9–19/9 2001 25 1099 

25/9–30/9 2001 39 1304 
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omkring 750 personer som gör de drygt 1000 besöken per dag.1 Detta är en 
uppskattning som är högst osäker. Det enda vi kan säga är att antalet besöka-
re högst sannolikt är färre än antalet besök. 

Varifrån görs besöken på HV-fantasten? 
Genom att analysera befintlig statistik över trafiken till HV-fantasten går det 
att få en uppfattning om varifrån besöken görs på HV-fantasten. Den statistik 
som finns är begränsad till våren och sommaren 2001. Valet har därför fallit 
på att analysera april månad. Detta för att elitishockeysäsongen ännu inte var 
över och diskussionen fortfarande ganska frekvent. Vad som undersökts är 
från vilka servers besökare på HV-fantasten loggat in på webbplatsen. En 
övergripande rangordning av de 50 mest frekventa värdservrarna ser ut som 
följer: 

1. I topp återfinns värdservrar knutna till bl.a. Telia, Swipnet, Algonet, 
Bonet, Utfors och Bredbandsbolaget. Det tyder på att det handlar om 
privata abonnemang och abonnemang på mindre företag och organi-
sationer. I första hand modem- men i ökande grad bredbandsupp-
kopplingar. 

2. Därefter kommer servrar på universitet och högskolor. Något över-
raskande är det Växjö universitet som ligger i topp. Med sina 465 in-
loggningar, dubbelt så många som från högskolan i Jönköping, ham-
nar man högt i besöksstatistiken. Övriga på topp 50 är Lunds,  
Linköpings och Göteborgs universitet samt Chalmers. Tas hänsyn 
till de 150 mest frekventa värdservrarna kommer nästan samtliga 
universitet och högskolor i Sverige med, plus några i Norge och  
Finland.2 

3. Nästa kategori är företag och kommuner. Högst ligger ett par stora 
telekom- och dataföretag och Jönköpings kommun samt flera av de 
viktigaste arbetsgivarna i södra Vätterbygden. Tas också här hänsyn 

                                                           
1 Av betydelse för besöksbeteendet är om användaren har modem eller bredband. Man kan ju 
tänka sig att modemuppkoppling av ekonomiska skäl kan leda till att man kopplar ur sig när 
man ska skriva ett inlägg som kräver betänketid. Man kanske skriver i ett Worddokument, 
kopplar upp sig och klistrar in texten i diskussionsforumet. Man gör då två besök. Detta är 
inte nödvändigt vid bredbandsuppkoppling som å andra sidan möjliggör att man utan att tänka 
på kostnader kan besöka andra sidor medan man t.ex. väntar på replik i debatten.  
2 Våren 2001 arbetade undertecknad med insamling och bearbetning av data för denna under-
sökning uteslutande från hemmet och har därför inget att göra med den trafik som registrerats 
från Göteborgs universitet och högskolan i Jönköping. 
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till topp 150 får vi med en mycket stor mängd kommuner och för-
valtningar i Götaland och Svealand.  

4. Slutligen återfinns också servrar på några medier, ett lokalt mediefö-
retag och ett rikstäckande etermedium. Sammantaget har från dessa 
ett hundratal besök gjorts på HV-fantasten. Tas hänsyn till topp 100 
kommer inte bara ytterligare medieföretag liksom Stockholms kom-
mun med, utan också servrar knutna till Regeringskansliet och Riks-
dagen. Från de senare har ett trettiotal besök gjorts på HV-fantasten 
under april månad 2001. 

Hur ska då dessa besöksmönster tolkas? Kanske kan man tycka att analysen 
inte mäter diskussionens medieberoende utan dess tillgänglighet. För mer-
parten av alla de som nu besöker webbplatsen hade diskussionen emellertid 
knappast varit tillgänglig utan tillgång till mediet. Således är tillträdet till 
debatten i högsta grad medieberoende. Tillgängligheten är en av grundförut-
sättningarna för att diskussionen ska kunna kallas offentlig. Offentligheten 
hänger därmed intimt ihop med medieberoendet. Mediet blir en förutsättning 
för diskussionens karaktär som offentligt samtal.  

Även utan diskussionen på internet hade HV-supporters haft, och har, en 
god grund att bygga sina samtal på om HV71. De traditionella massmedierna 
spelar en omfattande och viktig roll som grund för offentliga samtal inom 
dessa mediers utgivningsområden. Det gäller såväl lokalt som nationellt. De 
ligger också till viss del till grund för diskussionen på HV-fantasten. Men de 
traditionella medierna allena hade, för det första, inte förmedlat samma  
innehåll eftersom diskussionens deltagare, som vi tidigare konstaterat, pro-
blematiserar såväl nya områden som mediernas rapportering och kommenta-
rer om HV71 och ishockey i allmänhet. För det andra, hade underlaget för 
det offentliga samtalet inte förmedlats med samma frekvens eftersom diskus-
sionsforumet är tillgängligt för postande och läsning av inlägg dygnet runt. 
På så vis kan samtalet på HV-fantasten föröka sig med hjälp av de många 
människor som, tack vare internet, dagligen kan hålla sig informerade om 
hur ”snacket” går om HV71 och ishockey i allmänhet. Dessa människor 
återfinns i hemmen, på universitet och högskolor,  hos stor- och småföretag, 
i kommuner och förvaltningar, organisationer och massmedier samt ända 
inne i korridorerna hos de högsta styrande instanserna i Sverige. Diskussio-
nen är i högsta grad medieberoende för att detta ska kunna ske. 
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S A M M A N F A T T N I N G  

I diskussionens förutsättningar ingår några explicit formulerade normer. 
Dessa definieras inte särskilt tydligt och öppnar därmed för olika tolkningar. 
Förutom detta förutsätts att deltagarna har ganska god kännedom om netiket-
ten, dvs. etiketten på nätet. Det krävs med andra ord erfarenhet av deltagande 
i debattfora på internet. Det förekommer dock relativt få tillrättavisningar av 
deltagare som bryter mot normerna. Kritiken som framförs gäller oftare  
nivån än netiketten. Det kan vara färre problem med netiketten därför att 
man skaffar kännedom om denna eller väntar med att posta inlägg tills man 
lärt sig hur man uppför sig i forumet. Därför förekommer också få explicita 
krav på repressiva åtgärder. Man tillgriper istället andra exkluderande meto-
der. Kanske också normernas blotta existens har en selekterande funktion på 
deltagandet. Kontentan av detta är att det råder ojämlika förutsättningar för 
deltagandet i HV-fantastens diskussionsforum. De är ojämlika därför att man 
måste känna till och kunna följa de normer som förväntas. 

Diskussionens struktur bygger på en starkt avgränsad explicit uttryckt 
agenda, eller angivet tema för debatten. Deltagarna tolkar detta tema bredare 
än det explicit angivna, varför diskussionen kan sägas struktureras av en 
dold agenda. Vid tillfällen när någon avviker för långt från det accepterade 
temat eller gör upprepade avvikelser, förs ämnesrelevansen upp till kritisk 
diskussion. Sammantaget skapar detta ordning och struktur i diskussionens 
genomförande. Den kritiska debatten indikerar att man diskuterar problem. 
Förekomsten av handlingsuppmaningar indikerar att man också har för  
avsikt att lösa problem. Vart fjärde diskussionsinlägg om HV71 och ishock-
ey innehåller handlingsinitiativ. En majoritet av dessa underbyggs med  
argument. Dessa krav och uppmaningar får därför betraktas som väl genom-
tänkta förslag. 

Medier används som källor i vart tionde diskussionsinlägg, nio procent av 
inläggen innehåller explicita hänvisningar till medier som källor. Dessa till-
sammans med de repliker de ger upphov till gör, till viss del, debatten bero-

ende av medier som informationsunderlag. Sannolikt kan medier ha använts 
som informationsunderlag i fler inlägg än dem där det uttryckligen anges. 
Men deltagarna är kritiska mot massmedierna i flera avseenden och positiva 
till webbmedier. Beroendet av medier tycks därför vara ett beroende under 
förvandling: från massmedier till webbmedier. Åtminstone föredrar man 
webbmedier framför massmedier. Allra mest föredrar man medier som ges 
ut av aktörer i supportrarnas egna kretsar. Diskussionen är också beroende 
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av medier för sin förmedling till fler än dem som deltar i diskussionen. Bara 
två-tre besök av hundra, resulterar nämligen i postade inlägg. Nu når ett 
annorlunda innehåll än massmedierna kan förmedla, dygnet runt ut till en 
bred publik. Diskussionen är helt och hållet beroende av internetmediet för 
att detta ska kunna ske.  

Diskussionens förutsättningar är således mer ojämlika än jämlika. Ge-
nomförandet är mer ordnat och handlingsinriktat än spontant och förutsätt-
ningslöst. Medierelationen, slutligen, är mer beroende av medier än obero-
ende. Diskussionen tenderar således att mera ha karaktären av ett problem-
lösande demokratiskt samtal än en relationsskapande social konversation. 



212 

12. DET DEMOKRATISKA SAMTALET 

Diskussionens deliberativa karaktär 

I det följande kapitlet analyseras hur diskussionen förhåller sig till det demo-
kratiska offentliga samtalets karaktär. Förutom att vara problemlösande ska 
det idealt sett också vara deliberativt. Fyra teoretiska begrepp har använts för 
att analysera huruvida diskussionen uppvisar karaktärsdrag som kan liknas 
vid att vara deliberativa. Det första begreppet, informationssökning, under-
söker primärt om deltagarna frågar andra deltagare efter information samt 
öppnar upp för ett informationsutbyte. Det andra begreppet, interaktion,  
undersöker i vilken utsträckning deltagarna svarar på frågor och andra delta-
gares diskussionsinlägg samt i vilken i utsträckning replikskiften kommer 
igång. Det tredje begreppet, homogenitet, undersöker i vilken utsträckning 
supporterkollektivet håller med varandra i diskussionen samt är eniga om 
och sluter upp bakom den egna verksamheten. Det fjärde begreppet, rationa-
litet, undersöker om deltagarna bygger sin diskussion på argument som är 
möjliga att utsätta för kritik eller inte. Sammantaget ger analyserna indika-
tioner på om diskussionen tenderar uppvisa karaktärsdrag som förknippas 
med ett deliberativt och därmed demokratiskt samtal eller inte. Till sist i  
kapitlet görs en jämförelse mellan resultaten från analyserna av HV-
fantastens diskussionsforum med de resultat som Anthony G. Wilhelm pre-
senterat från en undersökning av deliberationens karaktär i diskussioner on-
line om politik på Usenet och America Online. 

Informationssökning och interaktion 
Deltagarnas informationssökning och interaktion har tidigare delvis blivit 
belyst (Kapitel 9) med avseende på hur deltagarnas status inverkar på i vil-
ken grad man ställer frågor och får svar samt i vilken grad man postar utsa-
gor och erhåller repliker på diskussionsinlägg. Det förekommer således  
informationssökning och diskursiv interaktion, dvs. man lyssnar och reagerar 
på vad andra deltagare i diskussionen yttrar. Det är ju trots allt ett diskus-
sionsforum. Men hur ser då detta utbyte mera exakt ut i diskussionen gene-
rellt? Ja, den egentliga frågan är om och i vilken omfattning det förekommer 
diskussionsinlägg som inte frågar, lyssnar eller öppnar upp för interaktion. 
Eller annorlunda uttryckt, inlägg som bara ger uttryck för författarens ensi-
diga synpunkter och egentligen inte syftar till ömsesidig kunskapsutveckling 
och möjligheter till gemensam handling och opinion. Att peka ut denna typ 
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av diskussionsinlägg specifikt är dock inte möjligt. Däremot är det möjligt 
att kartlägga inlägg som bidrar till ett utbyte. På så sätt kan man indirekt få 
en en ungefärlig uppfattning om hur stor andel som inte gör det. I kapitel nio 
fokuserades på diskussionens deltagare, dvs. deltagarna som statusgrupper. 
De följande analyserna fokuserar på diskussionsforumet som generell kom-
munikationsmiljö. 

I N F O R M A T I O N S S Ö K N I N G  

Alla diskussionsinlägg som postas till forumet har ett grundläggande syfte 
eller en grundfunktion. Dessa grundfunktioner är i huvudsak fyra stycken. 
Diskussionsinläggen kan vara utsagor som i sin tur kan ge upphov till repli-
ker. Inläggen kan också formuleras som frågor som i sin tur kan ge upphov 
till svar. Dessutom uppträder det ibland en blandtyp av några av de fyra  
huvudsakliga funktionerna. Därutöver finns rättelser av tre olika slag. Slutli-
gen kan diskussionsinlägg också vara ofrivilligt eller medvetet postade upp-
repningar av ett just postat diskussionsinlägg. Rättelser och upprepningar 
ingår i analysen nedan (Tabell 12.1) i kategorin övriga. Svar och repliker 
ingår inte analysen av informationssökningen utan återfinns i tabell 12.3. 

 
Tabell 12.1 Andelar frågor och utsagor samt blandade och övriga 

inlägg av det totala antalet diskussionsinlägg (procent) 
  

 
Uttalade frågor är den första indikationen på att informationssökning pågår 
bland deltagarna. Ganska exakt en tiondel av det som postas till diskussions-
forumet är inlägg som endast innehåller en, i kortare eller längre ordalag, 
explicit uttryckt fråga efter information. Andelen frågor kan dock vara något 
högre eftersom de också kan återfinnas i kategorin blandad. Här förekommer 
mycket korta frågor i kombination med längre utsagor/repliker eller inlägg 

 Andel Antal 

Frågor 10 418 

Utsagor 30 1249 

Blandad 3 136 

Övriga 57 2358 

Summa 100 4161 
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som inleds med utsagor/repliker och avslutas med en fråga. Detta förändrar 
frågornas andel marginellt med någon procentenhet.  

Har det då någon betydelse för hur ofta man ställer frågor, vad det är man 
frågar om? I ett forum som har som huvudsyfte att diskutera HV71 och is-
hockey i allmänhet kanske man skulle kunna förvänta sig att deltagarna 
primärt ställer frågor som är relevanta i förhållande till detta huvudsyfte. Om 
deltagarna har några planer på att komma till samförstånd och i förlängning-
en bedriva en resultatinriktad opinionsbildning i förhållande till sina huvud-
sakliga diskussionsobjekt så borde också informationssökningen primärt 
vara inriktad på objekten i fråga. I följande tabell framgår hur direkt ställda 
frågor fördelar sig på de övergripande ämnesområden som är föremål för 
debatt i HV-fantastens diskussionsforum: 
 
Tabell 12.2 Andelen explicit ställda frågor på diskussionens över-

gripande ämnesområden (procent) 
  

 
Som förväntat handlar den högsta andelen frågor om HV71 och ishockey  
i allmänhet. Avsevärt mer än hälften av frågorna hör hemma på detta områ-
de. Men frågornas andel står inte i proportion till det diskuterade områdets 
andel av diskussionen totalt. Andelen frågor är klart mindre. Det är den fak-
tiskt också på områdena supporterkultur och debatten. På två ämnesområden, 
medierna och övriga ämnen, är det istället tvärtom. Här ställer deltagarna en 
större andel frågor i förhållande till hur stor andel dessa ämnesområden utgör 
av diskussionen totalt. Mediernas andel av diskussionen är åtta procent, frå-
gorna om medier tretton procent. Andelen övriga ämnen är fem procent, frå-
gornas andel av övriga ämnen är nio procent. Man ställer alltså frågor i hög-
re utsträckning på områden som inte direkt har med ishockeyn och support-
rarnas mer näraliggande områden att göra.  

Ämnesområde Explicita frågor Antal 

HV71 och ishockey i allmänhet 58 233 

Medierna 13 50 

Supporterkulturen 17 68 

Debatten 3 12 

Övriga ämnen 9 36 

Alla 100 399 
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Varför ställer man då i så hög grad frågor om medier och övriga ämnen? 
Högst sannolikt är det för att man på dessa områden har behov av mer kun-
skap och information. Detta skulle möjligen kunna tolkas som en öppenhet 
och vilja att lyssna på andra bättre informerade. När det kommer till HV71 
och ishockey, supporterkulturen samt debatten, ser man sig kanske själv som 
välinformerad och ägnar sig mer åt att ge uttryck för sina ståndpunkter och 
bedriva polemik. Det är väl rimligt att anta att deltagarna ser forumet, i första 
hand som en plats för diskussion, i andra hand för inhämtande av informa-
tion. Det kan också vara så att man på de områden där man inte ställer så 
mycket frågor, får sitt informationsbehov indirekt tillgodosett. Man behöver 
inte alltid ställa direkta frågor därför att så mycket information förmedlas av 
alla välinformerade deltagare i den allmänna replikväxlingen.  

Nästan en tredjedel av alla diskussionsinlägg är så kallade utsagor. En ut-
saga är ett yttrande som inte är en direkt fråga och inte kan betraktas som en 
replik på tidigare inlägg. Utsagan byter helt enkelt ämne och kan i princip 
påbörja en ny replikväxling. Om så blir fallet beror på utsagans utformning. 
En utsaga kan följaktligen se ut på lite olika sätt. Vi vet ju sedan innan att 
deltagarna ibland adresserar diskussionsinlägg med lyckönskningar till laget 
eller krav och uppmaningar till ledningen. Man vet att det är närmast uteslu-
tet att de skulle besvaras av adressaterna, möjligtvis leda till en och annan 
replik från andra supporters. När det gäller inlägg som adresseras till diskus-
sionen generellt är den enklaste typen av utsagor negativa rena känslout-
tryck. Då har utsagan en terapeutisk funktion och är inte avsedd att besvaras, 
även om det inträffar. En närbesläktad typ är positiva känslouttryck, t.ex. pep 
talk riktat till supporterkollektivet. Dessa uttryck är inte heller primärt av-
sedda att besvaras men det kan inträffa när supportrarna befinner sig i lycko-
rus. Utsagan har här en gemenskapande funktion. Den fjärde typen av utsa-
gor omfattar ren information som inte har efterfrågats men som någon delta-
gare ändå förser besökarna med. Inte heller denna slags information är i för-
sta hand avsedd att bli besvarad även om detta kan bli fallet, t.ex. om någon 
kritiserar eller berömmer informationens bärighet. Samma typ av utsagor är 
ren nyhetsförmedling eller promotion för något. Den femte typen, slutligen, 
är utsagor som har en medveten avsikt att sätta igång eller som på grund av 
sitt innehåll leder till diskussion. Denna typ av utsagor kan sägas ha en dis-
kussionsframkallande funktion. 

Det finns alltså fem huvudsakliga typer av utsagor. Fyra av dessa har inte 
som primärt syfte att framkalla interaktion, även om det inte är helt uteslutet 
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att de ändå gör det på ett eller annat sätt. Detta är fallet med utsagorna som 
adresseras till utomstående, med de terapeutiska och till stor del också de 
gemenskapande utsagorna. Sådana känslouttryck är å andra sidan inga utspel 
med något egentligt innehåll. Det skulle däremot kunna sägas gälla vissa av 
de informerande utsagorna. Sådana diskussionsinlägg skulle mycket väl 
kunna liknas vid den typ av utspel som Wilhelm menar, dvs. uppvisningar av 
kunnande på området och som framförallt ger författaren en upphöjd posi-
tion. De utsagor som tydligt skiljer sig från de terapeutiska, gemenskapande 
och informerande utsagorna är de diskussionsframkallande utsagorna, vilka 
ju har som primärt syfte att få igång diskussionen.  

Hur stor andel av det totala antalet utsagor som var och en av de olika  
typerna utgör kan inte exakt fastställas. Det är ju endast utsagor generellt 
som har analyserats, inte de olika underkategorierna var för sig. Undantaget 
är utsagor adresserade till utomstående. Dessa är 97 stycken till antalet.  
Utsagornas totala antal var 1249, återstår 1152 stycken. De fyra kvarvarande 
typernas andel av hela diskussionen blir då 29 procent. Varje typ skulle teo-
retiskt sett kunna utgöra en fjärdedel av denna procentsats. Det innebär att 
var och en av dessa underkategorier utgör drygt sju procent av alla diskus-
sionsinlägg. Det är en andel som då också gäller diskussionsframkallande 
inlägg. Det låter som en blygsam siffra. En norm som ofta hålles fram är att 
man i första hand ska diskutera HV71 och ishockey i allmänhet. Många del-
tagare lägger stark tonvikt just vid begreppet diskutera, varför det är sanno-
likt att de diskussionsframkallande utsagorna är betydligt fler än som teore-
tiskt har antagits. Frågan kommer att aktualiseras igen sedan interaktionen 
analyserats i nästa avsnitt. I vart fall kan så här långt, konstateras att diskus-
sionsinlägg som med säkerhet uppmanar andra deltagare att svara eller ta 
upp diskussionen, teoretiskt sett utgör närmare 20 procent av samtliga dis-
kussionsinlägg. Det rör sig då om tio till tolv procent frågor och drygt sju 
procent diskussionsframkallande utsagor. 

I N T E R A K T I O N  

Ett uttryck för en pågående interaktion i diskussionen är när ställda frågor 
erhåller svar. Ett kanske bättre uttryck är när utsagor resulterar i replikskif-
ten. Förekomsten av svar och repliker indikerar att deltagarna som postat 
dessa faktiskt har tagit del av andra deltagares inlägg. Man har beaktat dess 
innehåll och på grundval av detta utformat en respons. Med andra ord har 
man tagit in och reflekterat över andras funderingar eller uppfattningar. I den 
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följande analysen (tabell 12.3) framgår hur stor andel svar och repliker utgör 
av de postade inläggen i diskussionsforumet. 
 
Tabell 12.3 Andelar svar och repliker av det totala antalet diskus-

sionsinlägg (procent) 
  

 
Gott och väl över hälften av diskussionsinläggen som postas i HV-fantastens 
diskussionsforum är svar på frågor och repliker på yttranden formulerade av 
andra deltagare i diskussionen. Man skulle med andra ord kunna påstå att 
vad deltagarna allra mest sysslar med i diskussionsforumet är att ta ställning 
till andra deltagares inlägg och ge dem respons. Det låter närmast som om 
HV-fantastens diskussionsforum är en tämligen idealisk diskussionskultur. 
Helt fläckfri är den emellertid inte. 

Frågorna och svaren 
Av Tabell 12.1 framgick att de uttryckliga frågorna utgör tio procent av dis-
kussionsinläggen. Vi ser nu att endast hälften får några direkta svar. Vad kan 
det bero på? En förklaring har tidigare nämnts när det i kapitel 9 konstatera-
des att de grupper som frågar mest inte alltid får svar. För många och för ofta 
ställda frågor tenderar att leda till ignorans. Ett uteblivet svar kan vara en 
vink om att de frågvise bryter mot netiketten. I ett diskussionsforum frågar 
man inte utan diskuterar. Ett uteblivet svar kan också betyda att frågan är 
trivial och okunnig. Ignoransen kan säkert vara omedveten ibland, man tror 
att någon annan ska svara. Frågor kan också komma bort i den allmänna dis-
kussionen. Ju tydligare en fråga är uttryckt desto mer sannolikt är det kanske 
att den får ett svar. Detta kan komma sig av mediets snabba logik. Alla del-
tagare sitter inte hela dagarna vid datorn utan man loggar in vid vissa tillfäl-
len och skall då på kort tid informera sig om vad som för tillfället diskuteras. 
Ett vanligt beteende är då att scrolla och skumma sig igenom tidigare inlägg. 
För att få uppmärksamhet bör då en fråga stå helt för sig själv. Förekommer 
frågan ihop med t.ex. en utsaga kanske denna tar uppmärksamheten och re-

 Andel Antal 

Svar 5 209 

Repliker 49 2011 

Övriga 46 1803 

Summa 100 4161 
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sulterar i en replik istället för ett svar på frågan. Ju mer omgivande text desto 
mindre är kanske sannolikheten för uppmärksamhet, och därmed ett svar.  

Utsagorna och replikerna 
Tidigare i detta kapitel gjordes antagandet att de utsagor som explicit fram-
kallar diskussion, teoretiskt sett utgör drygt sju procent av alla diskussionsin-
lägg. Hur stor andel diskussionsframkallande utsagor det rör sig om mera 
exakt, kanske kan närma sig ett svar med hjälp av kategorin repliker. Repli-
kerna är sannolikt i första hand genererade av diskussionsframkallande utsa-
gor. Ungefär hälften av samtliga diskussionsinlägg som postas till  
HV-fantastens diskussionsforum är repliker på föregående utsagor och andra 
repliker. Det teoretiska antagandet var att sju till åtta procent var diskus-
sionsframkallande utsagor. Det innebär att, om endast dessa resulterar i re-
pliker, ger varje sådan utsaga upphov till i medeltal sju repliker. Det låter 
mycket. Ökas andelen diskussionsframkallande utsagor till tio procent, inne-
bär det i medeltal fem repliker per sådan utsaga. Också det låter relativt högt. 
De diskussionsframkallande utsagornas andel borde därför vara högre än 
dessa tio procent. Låt oss säga att deras andel är 17 procent av alla diskus-
sionsinlägg. Det skulle betyda i medeltal tre repliker på varje utsaga. Det 
låter som en inte alldeles osannolik siffra. Vi kan i grova tal säga att det rör 
sig om mellan 10 och 20 procent. Det innebär att diskussionsframkallande 
utsagor tillsammans med repliker utgör mellan 60 och 70 procent av alla 
diskussionsinlägg. Det pågår med andra ord ett ganska frekvent utbyte och 
ifrågasättande av åsikter i diskussionsforumet. Lägg därtill frågor och svar så 
är det uttryckliga utbytet av information och ståndpunkter uppe i andelen 75 
till 85 procent av det totala postandet av diskussionsinlägg. Om tre fjärdede-
lar eller mer av alla diskussionsinlägg bidrar till informationsutbyte och 
replikväxlingar, vad innebär det för bedömningen av nivån på informations-
sökning och interaktivitet? Är den hög eller låg? I vilket fall torde man kun-
na påstå att det inte råder någon brist på informationsutbyte och interaktivitet 
mellan deltagarna.  

D I S K U S S I O N E N S  H O M O G E N I T E T  

Homogenitet, i betydelsen att vara lojal mot någonting och hålla ihop grup-
pen, är närmast supporterskapets fundamenta. Vi har sett det påtalas i kapitel 
tio, att normen är att en äkta supporter håller på sitt lag oavsett fram- eller 
motgång. Medgångssupportern är ingen äkta supporter. Att ”byta” klubb är 



Det demokratiska samtalet 

 219

fullständigt otänkbart. Den inomgruppsliga homogeniteten är därför en själv-
klar företeelse och kan egentligen tyckas meningslös att problematisera. En 
supportergrupp är fullständigt överens om målet med sin lojalitet. Inom  
ramarna för dessa fundamentala villkor måste det ändå finnas utrymme för 
olika uppfattningar om vilken väg man ska ta för att nå målet. Frågan är om 
HV-fantastens diskussionsforum över huvud taget hade funnits till om det 
också rått en åsiktshomogenitet bland HV-supporters. 

Inledningsvis ska åsiktshomogeniteten inom gruppen HV-supporters ana-
lyseras generellt genom att undersöka hur ofta man instämmer i varandras 
åsikter jämfört med hur ofta man har en avvikande uppfattning. Vidare  
genom att undersöka i vilken utsträckning man är eniga eller oeniga angåen-
de den egna verksamheten. Slutligen kommer åsiktshomogeniteten att analy-
seras genom att undersöka HV-supporters attityder till sin egen verksamhet.  

Homogenitet som medhåll och  instämmande  
När HV-supporters tidigare analyserades som statusgrupp (Kapitel 9), räk-
nades till denna grupp endast HV-supporters som inte var elitpersoner. I den 
analys som följer har också elitdeltagare med HV-sympatier lagts till katego-
rin HV-supporters. Det är alltså grupptillhörigheten, och inget annat, som har 
varit intressant för analysen. Det är ju denna grupps åsiktshomogenitet som 
har undersökts. Den har undersökts på den variabel som kategoriserar olika 
typer av tilltal eller förhållningssätt som deltagarna uppvisar när man adres-
serar diskussionsinlägg till varandra. Analysen (Tabell 12.4) gäller endast 
två av dessa tilltal. För det första, medhåll/instämmande som tecken på att 
man sympatiserar med den deltagare man adresserar, för det andra, polemi-
serande/ifrågasättande som tecken på att man inte håller med om en viss 
uppfattning. Det första förhållningssättet får stå för åsiktshomogenitet inom 
gruppen HV-supporters, det senare för oenighet. I analysen förekommer  
endast deltagare som med säkerhet kan bestämmas vara HV-supporters. Den 
andra gruppen är med säkerhet fastställda motståndarsupporters. Det är  
intressant att se om åsikterna går mer isär med andra grupper än med den 
egna. Alla övriga adressater, samt de över 2000 diskussionsinlägg som rik-
tats till debatten generellt, har lämnats utanför analysen. Det är sannolikt så 
att det också här återfinns många HV-supporters. 
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Tabell 12.4 HV-supporters åsiktshomogenitet respektive oenighet 
inom den egna gruppen och jämfört med andra (pro-
cent) 

  

 
Inte direkt oväntat är åsiktshomogeniteten större inom gruppen  
HV-supporters än vad den är i gruppens förhållande till motståndarsuppor-
ters. Mera oväntat är kanske att homogeniteten är så pass låg som den fak-
tiskt är inbördes bland hemmasupportrarna i HV-fantastens diskussionsfo-
rum. Vi har tidigare sett att det råder en frekvent interaktivitet i form av 
replikväxling. Nu ser vi lite vad denna replikväxling innehåller, nämligen en 
frekvent polemik där HV-supportrarna är oeniga dubbelt så ofta som man 
håller med om varandras uppfattningar och ståndpunkter. Eventuella anta-
ganden att ett diskussionsforum på en hemsida för hängivna idrottssuppor-
ters skulle utgöra en plats för bekräftandet av cementerad fanatism snarare 
än en öppen och fri debatt verkar komma kraftigt på skam. Åtminstone tycks 
diskussionsforumet på HV-fantasten vara något helt annat än en klubb för de 
redan frälstas inbördes beundran. Eller också kan det vara så att man är emot 
varandra som en del i den jargong som kan finnas i homogena och samman-
hållna grupper. Forumet blir platsen där man kan ”slänga käft” utan något 
annat egentligt syfte än att göra just det. Man är oenig för sakens egen skull 
därför att diskussionen inte har som sitt mål att söka enighet för ett gemen-
samt agerande. Polemik deltagarna emellan behöver då inte betyda att dis-
kussionen nödvändigtvis är substantiell. Man kan ”slänga käft” utan att t.ex. 
använda några rationella argument. Hur det ligger till med den saken kom-
mer att undersökas längre fram i kapitlet.  

Homogenitet som enighet kring den egna verksamheten 
Den följande analysen undersöker åsiktshomogenitet mer specifikt, nämligen 
på det område som handlar om supportrarnas egen verksamhet. Den första 
analysen fokuserar på hur eniga eller oeniga man är när man sinsemellan 
diskuterar sin verksamhet. Denna omfattar supporterorganisationens interna 
förhållanden, dess policy och utåtriktade verksamhet samt frågor som har 
med supporterkultur och –identitet att göra. Däremot lämnas diskussionen 

Avsändare Mottagare Eniga Oeniga 
Summa 
procent 

Antal 

HV-supporters 34 66 100 1692 HV-
supporters Motståndare 16 84 100 129 
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om själva debatten åt sidan. Anledningen är att denna sällan diskuteras om 
inte någon bryter mot normer och netikett. Tidigare analyser (Kapitel 11, 
tabell 11.3) har visat att deltagarna då är påfallande negativa vilket tolkats 
som att man är kritisk mot normbrytarna. Eftersom debattens nivå eller neti-
ketten annars inte diskuteras är det inte så stor poäng att undersöka åsikts-
överensstämmelsen. Den följande analysen (12.5) har tagit fasta på  
HV-supporters som avsändare respektive mottagare när man inbördes disku-
terar HV-anhängarnas närområde.  

Tendensen är densamma som för alla diskussionsområden generellt  
(tabell 12.4). Man är lika oenig om den egna verksamheten som man är ock-
så annars. Det spelar alltså ingen roll att man diskuterar ett så näraliggande 
område, åsiktshomogeniteten lyser ändå med sin frånvaro. I analysen har 
supportrarnas verksamhet delats in i fyra specifika områden. Det ska ge en 
något mer nyanserad tendens. Man får dock vara försiktig med att dra för 
stora växlar på resultatet eftersom mängderna som analyseras är mycket små.  
 
Tabell 12.5 Inbördes åsiktshomogenitet respektive oenighet när 

HV-supporters diskuterar den egna verksamheten med 
andra explicit adresserade HV-supporters (procent) 

  

 
De tre första verksamheterna är förknippade med supporterklubben  
North Bank Supporters. Långt ifrån alla som diskuterar i HV-fantastens dis-
kussionsforum tillhör supporterklubben. Kulturen och identiteten däremot, 
berör antagligen en något bredare publik, dock inte alla. Det är då logiskt att 
det är färre som diskuterar de tre supporterklubbsområdena och något fler 
som diskuterar kultur och identitet. Ju mer diskussionen rör supporterorgani-
sationens inre förhållanden, desto mer oeniga är supportrarna vid de förhål-
landevis få tillfällen man sinsemellan direkt polemiserar om dessa förhållan-
den. När det gäller den utåtriktade verksamheten syns en första tendens till 

Ämnesområde Eniga Oeniga 
Summa 
procent 

Antal 

Interna förhållanden 22 78 100 27 

Policyfrågor 43 57 100 14 

Utåtriktad verksamhet 53 47 100 15 

Kultur och identitet 35 65 100 66 

Alla 35 65 100 122 
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enighet bland supportrarna. Det är möjligen så att här återfinns det som de 
flesta konkret upplever som supporterskapets kärnverksamhet: bussresor till 
bortamatcher, tifo, ramsor och uppladdningsaktiviteter. Totalt förekommer 
188 diskussionsinlägg på dessa teman, men i endast 15 av dessa inlägg  
(se tabell 12.5) polemiserar man med en explicit adressat och är då mer eni-
ga än oeniga om sin verksamhet. Också ”tystnaden”, dvs. frånvaron av  
polemik, kan tas som intäkt för att man är överens. Dubbelt så ofta som de 
utåtriktade aktiviteterna, i 400 diskussionsinlägg, diskuteras supporterkultur 
och identitet. Här är också oenigheten avsevärt större och diskuteras oftare 
(66 inlägg med uttalad adressat). Begrepp som kultur och identitet är mer 
abstrakta till sin karaktär och handlar bl.a. om hur supporters ”bör” vara. 
Frågor som hör hit om lojalitet, engagemang och uppträdande är alla laddade 
och inbjuder till många meningsutbyten, trots att man kanske förväntar sig 
att supporters i allmänhet ”vet” hur dessa begrepp och frågor ska tolkas. Det 
är dock långt ifrån fallet. Supporter är inget man plötsligt blir bara för att 
man håller på ett lag, det är en ständig bildningsprocess.  

Homogenitet som uppslutning bakom den egna verksamheten 
Inte heller när supportrarna diskuterar sina närmaste angelägenheter råder 
det alltså någon åsiktshomogenitet HV-anhängarna emellan. Frågan är då om 
denna oenighet också innebär att man är övervägande negativ och kritiskt 
inställd till sin egen verksamhet? Eller uppvisar man homogenitet genom att 
i positiva ordalag sluta upp bakom den egna verksamheten? 

Analysen omfattar samma fyra verksamhetsområden som ovan, men nu 
med avseende på om HV-supporters i sin kommunikation med andra  
HV-supporters omtalar dessa områden i positiva eller negativa ordalag. Med 
detta menas om man är bifallande eller konstruktivt analyserande alternativt 
avståndstagande eller kritiskt granskande i sitt förhållningssätt. Precis som  
i föregående analys utelämnas all diskussion om själva debatten. Ett område 
som kunde ha tillkommit men som även det utelämnats är supportrarnas 
egna medier. Attityden till dessa är som tidigare framkommit (Kapitel 11, 
tabell 11.7) mycket positiv. Denna inställning gäller deltagare generellt, inte 
HV-supporters specifikt. Men den gäller också supportermedier generellt, 
alltså inte bara supportermedier som är knutna till HV71:s supporters. Det är 
rimligt att anta att HV-supporters är starkt positivt inställda till de egna me-
dierna. Men det är lika rimligt att anta att detta inte behöver vara ett uttryck 
för inomgruppslig homogenitet utan snarare, som också tidigare föreslagits, 
en kritisk attityd gentemot massmedierna och deras tolkningsmonopol. 
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Tabell 12.6 Attityder till den egna verksamheten när HV-supporters 

omtalar denna i diskussionsinlägg explicit riktade till 
andra HV-supporters (procent) 

  

Kommentar: Att denna analys summerar till ett högre antal än i den föregående analysen  
(tabell 12.5) beror på att den senare gällde supportrarnas tilltal mot varandra, instämmande 
eller polemiskt, medan denna analys gäller supportrarnas attityd till olika ämnesområden. 

 
Det råder ingen direkt logisk överensstämmelse mellan enighet och positiv 
attityd respektive oenighet och negativ attityd till det man har en dispyt om. 
HV-supporters är generellt sett, när man diskuterar sin egen verksamhet,  
rejält oeniga (tabell 12.5). Attitydmässigt (tabell 12.6) skiljer det sig inte lika 
mycket åt, men man är mer positiv i sina attityder till denna verksamhet än 
tvärtom. Mest överensstämmer dispyt och attityd när det gäller supporter-
klubbens utåtriktade aktiviteter, där supportrarna är ense och positiva. Över-
ensstämmelse finns också när det gäller policyn, där supportrarna är oense 
och negativa i sin attityd. Men man är starkt oense om den interna verksam-
heten samtidigt som man är starkt positiv i sin attityd till samma verksamhet. 
På området kultur och identitet, som diskuteras mest och innehåller mycket 
oenighet, uppvisar man lika mycket positiva som negativa attityder till det 
diskuterade. Om överensstämmelsen är total vad gäller utåtriktade aktiviteter 
och policy, så kan den vad gäller kultur och identitet bedömas som halv. På 
ett område, det näst minst frekventa, saknas den. Man kan frestas att tro att 
det kan finnas en svag, men dock, koppling mellan dispyt och attityd. Denna 
innebär, när man skrapar på ytan, att oenighet på ett sakområde tenderar att 
också innebära en något mer negativ attityd i den diskuterade sakfrågan – 
enighet en mera positiv attityd. En sådan slutsats kan verka äventyrlig med 
tanke på att den grundas på mängder som inte är särskilt stora. Det finns 
dock en möjlighet att kontrollera det hypotetiska resonemanget genom se hur 

Ämnesområde Positiv Negativ 
Summa 
procent 

Antal 

Interna förhållanden 73 27 100 41 

Policyfrågor 30 70 100 17 

Utåtriktad verksamhet 78 22 100 54 

Kultur och identitet 51 49 100 148 

Alla 59 41 100 260 
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de två kategorierna dispyt och attityd förhåller till varandra i diskussionen 
rent generellt:  
 
Tabell 12.7 Generellt förhållande mellan dispyt (enighet/oenighet) i 

sakfrågor och attityd (positiv/negativ) till samma sak-
frågor (procent) 

  

 
Det visar sig då att det kan ligga något i antagandet, åtminstone på den ena 
axeln, nämligen mellan oenighet och en negativ attityd. Det finns en tendens 
att de följs åt. Åsiktshomogenitet tenderar inte innebära någon alldeles  
bestämd attityd medan dess motsats, skilda åsikter, har en tendens att också 
bära på mer negativa än positiva attityder. Genom att analysera åsiktshomo-
genitet skulle man i vissa fall kunna uttala sig hypotetiskt om troliga attity-
der. Men vad betyder det att ha en viss attityd på ett sakområde? Är en nega-
tiv/kritisk attityd till exempelvis supporterklubbens policy, ett tecken på 
bristande inomgruppslig homogenitet? Eller är det bara ytterligare en aspekt 
av åsiktshomogeniteten? Med tanke på det inledande resonemanget om den 
fundamentala supporterhomogeniteten tillsammans med det faktum att atti-
tyder är intimt förknippade med åsikter eftersom de anger åsikters riktning, 
så handlar det otvivelaktigt om en aspekt av åsiktshomogeniteten. Det är nog 
bara att konstatera att det inte riktigt går att komma åt att undersöka den fun-
damentala inomgruppsliga homogeniteten. Den finns där som en självklarhet 
varför den skulle kunna anges som hundraprocentig. De enda avvikelserna 
från det måttet skulle vara förekomster av medgångssupporters. Men de är 
både sällsynta och rättar snabbt in sig i ledet efter kritik, därför att ingen vill 
bli stämplad som en sådan låtsassupporter. Det är kanske så i alla samman-
hang där man säger sig undersöka den inomgruppsliga homogeniteten, att 
man egentligen menar åsiktshomogeniteten. 

D I S K U S S I O N E N S  R A T I O N A L I T E T  

De hittills gjorda analyserna har visat att det förekommer uttalad informa-
tionssökning av och mellan deltagarna i diskussionsforumet. Det domineran-

 Positiv Negativ 
Summa  
procent 

Antal 

Enighet 49 51 100 330 

Oenighet 45 55 100 828 
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de inslaget är dock en mycket interaktiv replikväxling. Detta meningsutbyte 
karaktäriseras av en ganska låg grad av åsiktshomogenitet. Det saknas inte 
förutsättningar, så långt, för en möjlig deliberativ diskussion. Det kanske 
avgörande karaktärsdraget dock, för att kunna tala om en deliberativ karak-
tär, torde vara att deltagarna skapar möjligheter för varandra att föra en  
rationell dialog. Rationaliteten avgörs av huruvida man använder sig av  
argument som är möjliga att utsätta för kritik. Gör man det blir det också 
möjligt att föra en förnuftsmässig diskussion för eller emot förhållanden och 
företeelser. Anförs inga argument saknas grunden för en rationell kritik. An-
vändningen av argument har analyserats på två olika nivåer. På nivå ett ana-
lyseras diskussionsinläggen utan hänsyn till vilken genre inlägget kan hänfö-
ras till – åsikt, information, nyhetsförmedling, rykte eller känslouttryck. Här 
analyseras också deltagarna som aggregerad grupp. På nivå två analyseras 
genren åsikter specifikt. Här har också deltagarna skiktats i statusgrupper.  

Generell förekomst av argument 
Den första analysen undersöker deltagarnas generella användning av argu-
ment i samtliga diskussionsinlägg totalt sett.  
 
Tabell 12.8 Deltagarnas generella användning av argument i samt-

liga diskussionsinlägg (procent) 
  

 
Det framkommer då att, givet denna grovmaskiga och övergripande mätning, 
så verkar diskussionen bestå av en övervägande andel diskussionsinlägg som 
saknar viktiga karaktärsdrag för att kunna bidra till en deliberativ dialog. 
Långt mer än hälften av inläggen framlägger överhuvudtaget inga argument. 
Samtidigt visade ju analysen av utsagorna, tidigare i detta kapitel, att inte 
alla utsagor är ämnade att ge upphov till repliker. Det framkom också att 
interaktiviteten är mycket frekvent. Är det verkligen möjligt att man lägger 
ut texten i diskussionen utan att egentligen öppna upp för en meningsfull och 
rationell dialog? Därför ska diskussionsinläggens omfång, dvs. antalet ord, 
undersökas i relation till användandet av argument. Finns något samband 
mellan utsagors längd och förekomsten av argument? 
 

 Argument Ej argument 
Summa  
procent 

Antal 

Diskussionsinlägg 39 61 100 3993 
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Tabell 12.9 Förekomsten av argument i förhållande till diskussions-
inläggens omfång i antal ord (procent) 

  

 
Analysen visar att ju längre diskussionsinläggen är desto större är sannolik-
heten att de innehåller argument. Man sitter alltså inte och lägger ned energi 
på långa utläggningar som saknar argument. De mångordiga diskussionsin-
lägg som saknar argument är ofta informerande, dvs. de förmedlar fakta av 
aktuellt eller historiskt ursprung. Ju kortare diskussionsinläggen är desto 
större är sannolikheten att de saknar argument. De korta inläggen är mesta-
dels rena känslouttryck, frågor eller kategoriska påståenden. Många är också 
ren fakta- och resultatförmedling under pågående match. Kan det möjligen 
vara så att de korta och ickeargumenterande inläggen tenderar ha en kopp-
ling till HV71:s matcher?  
 
Tabell 12.10 Relationen mellan vilken veckodag diskussionsinläggen 

postas och användandet av argument (procent) 
  

 

Antal ord Argument Ej argument 
Summa  
procent 

Antal 

1–10 3 97 100 546 

11–30 15 85 100 1225 

31–60 43 57 100 1026 

61–100 66 34 100 572 

>100 85 15 100 624 

Veckodag Argument Ej argument 
Summa  
procent 

Antal 

Måndag 47 53 100 511 

Tisdag 33 67 100 595 

Onsdag 43 57 100 684 

Torsdag 35 65 100 752 

Fredag 43 57 100 490 

Lördag 34 66 100 503 

Söndag 40 60 100 458 
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Matcherna i elitserien i ishockey spelas vanligtvis på tisdagar, torsdagar och 
lördagar. Just dessa dagar minskar de argumenterande diskussionsinläggen 
till en andel av 35 procent och därunder, jämfört med de dagar då det van-
ligtvis är speluppehåll. Dessa spelfria dagar ökar de argumenterande diskus-
sionsinläggen till en andel av 40 procent och däröver. De dagar det spelas 
match, är deltagarna antagligen fullt upptagna med optimistiska känslout-
tryck och påståenden under uppladdningen, rapportering under själva mat-
chen och olika känsloutbrott efteråt. De mer genomtänkta och argumente-
rande diskussionsinläggen får vänta tills man fått distans till det inträffade. 
Läge för detta är det dagen efter match, då också förhandsanalyser börjar 
produceras inför kommande match. 

Betydelsen av genre för förekomsten  av argument 
Tidpunkten för postandet och omfånget i ord räknat har betydelse för före-
komsten av argument i diskussionsinläggen. Men det finns ytterligare en 
faktor, nämligen inläggens genre, som sannolikt kan ha betydelse för före-
komsten av argument. De genrer som diskussionsinläggen har kategoriserats 
efter är åsikter/påståenden, saklig information/förklaring, nyhetsförmedling, 
ryktesspridning eller rena tillrop/utrop/utbrott. Information, nyhetsförmed-
ling, ryktesspridning och utbrott behöver egentligen inte innehålla argument. 
Däremot behövs argument för att åsikter och påståenden ska få slagkraft. 
När diskussionsinläggen undersöks generellt tar inte analysen hänsyn till 
detta. Därför undersöks varje genre för sig för att se om förekomsten av  
argument blir annorlunda.  

 
Tabell 12.11 Deltagarnas generella användning av argument beroen-

de på diskussionsinläggets genre (procent) 
  

 

 Argument Ej argument 
Summa 
procent 

Antal 

Åsikt/påstående 57 43 100 2070 

Information/förklaring 28 72 100 874 

Nyhetsförmedling 15 85 100 533 

Ryktesspridning 10 90 100 29 

Tillrop/utrop/utbrott 4 96 100 47 
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Mycket riktigt inträffar en radikal förändring när analysen renodlas på detta 
sätt. Känsloutbrott och ryktesspridning innehåller nästan inga argument alls. 
Inte heller diskussionsinlägg som förmedlar nyheter präglas av någon större 
användning av argument. Kategorin information/förklaring består egentligen 
av två lite skilda funktioner, vilket kanske kan förklara att den innehåller fler 
argument än de föregående kategorierna. Förmedling av saklig information 
är snarlik nyhetsförmedling och präglas troligtvis inte heller av särskilt stor 
användning av argument. Däremot kan förklarande diskussionsinlägg säkert 
göra det, vilket därmed ökar andelen diskussionsinlägg som innehåller  
argument i denna kategori. Det är dock när deltagarna förmedlar sina åsikter 
som argumenten kommer till användning. Och givetvis bör man förvänta att 
det är så. Att försöka övertyga någon om sin åsikt innebär att man måste 
”sälja” sina ståndpunkter med hjälp av övertygande skäl, eller argument. 
Och det är just denna förmedling av åsikter som är den huvudsakliga syssel-
sättningen som deltagarna ägnar sig åt i HV-fantastens diskussionsforum. 
Den första slutsatsen som byggdes på analysen i tabell 12.8, att en övervä-
gande andel diskussionsinlägg saknar viktiga karaktärsdrag för att kunna 
bidra till en deliberativ dialog, gäller inte riktigt längre. Det är riktigare att 
säga att när deltagarna framför sina åsikter så visar en övervägande andel av 
dessa diskussionsinlägg på just sådana karaktärsdrag som får anses bidra till 
en deliberativ dialog. Även om deltagarna långt ifrån alltid använder argu-
ment för att underbygga sina ståndpunkter, så gör man det betydligt oftare än 
inte alls. Ändå kan det förefalla som en brist att knappt sex av tio inlägg  
innehåller rationella argument, att det borde ha varit tio eller nio av tio dis-
kussionsinlägg. Det är möjligt att man kan ställa annorlunda krav på vad som 
ska räknas som rationella argument. Men det är också möjligt att 60 till 70 
procent argumenterande inlägg är en både rimlig och vanligt förekommande 
nivå i debatter av olika slag. 

Åsiktshomogenitet och förekomsten av argument 
Tidigare i kapitlet undersöktes åsiktshomogeniteten. Frågan restes då om 
oenigheten mellan HV-supportrarna, nödvändigtvis behövde betyda att dis-
kussionen innehöll substans i betydelsen rationella argument. Tanken var att 
det kunde vara fråga om en vänskaplig oenighet i den inomgruppsliga ge-
menskapen. En jargong att ”slänga käft” utan att bygga det på argumenta-
tion. Analysen av åsiktshomogeniteten bland identifierade HV-supporters 
ska därför göras ännu en gång för att undersöka om polemiken är en jargong 
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eller om den är substantiell. Det kommer att göras genom att föra in ytterli-
gare en variabel, nämligen den som omfattar argument.  

  
Tabell 12.12 HV-supporters användning av argument beroende på 

om man instämmer eller är oenig med andra HV-
supporters i diskussionen (procent) 

  

 
Det finns säkert en viss inomgruppslig jargong bland HV-supporters men 
den betyder definitivt inte att den intensiva åsiktsbrytningen och frånvaron 
av åsiktshomogenitet är detsamma som att ”slänga käft” utan någon egentlig 
substans. Den åsiktsheterogena interaktionen i HV-fantastens diskussionsfo-
rum bärs fram på rationella argument som öppnar upp för replikskiften där-
för att de möjliggör kritik. Det gäller när deltagarna ger och får medhåll, men 
i ännu högre grad när åsiktsbrytningen är total och oenigheten är stor. Då 
ökar också interaktionen, med största sannolikhet just därför att den är över-
vägande rationell till sin karaktär. 

Hur olika grupper använder argument när man för fram sina åsikter 
Resultatredovisningen ska nu avslutas med en återkoppling ända tillbaks till 
det första resultatkapitlet. Återkopplingen görs till analyserna av grundförut-
sättningarna för en offentlighet, kapitel 9, nämligen till den första grundför-
utsättningen, att deltagarnas status inte får inverka på interaktionen i diskus-
sionen. Vad som ska undersökas är om den sociala statusen och den status 
som är knuten till deltagarnas aktivitetsgrad har någon betydelse för använ-
dandet av argument i diskussionen. Det är kanske deltagarnas förmåga att 
underbygga sina påståenden med argument som är den viktigaste indikatio-
nen på om statusskillnader har betydelse för diskussionen. Idealet är ju enligt 
grundförutsättningarna att argumenten ska vara avgörande för diskussionens 
utgång, inte vilken status deltagarna har. Frågan är då om konsten att formu-
lera sig har med statustillhörigheten att göra? I så fall har ju denna tillhörig-
het trots allt stor betydelse. Första analyseras de sociala statusgruppernas 
användning av argument när man framför sina åsikter. 
 

 Argument Ej argument 
Summa  
procent 

Antal 

Enighet 58 42 100 178 

Oenighet 73 27 100 343 
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Tabell 12.13 De sociala statusgruppernas användande av argument 
när de framför sina åsikter i diskussionen (procent) 

 

Kommentar: Gruppen HV-supporters representerar ”gemene man”, mot vilka de övriga två 
grupperna kan jämföras. Elitpersoner utgörs av representanter för HV71, förbundet, medierna, 
supporterklubbens ledning samt webbmastern för HV-fantasten och webbmasters för andra 
supportermedier. Jämförelsen handlar här om sociala statusskillnader. Motståndare är alla mot-
ståndarsupporters. Jämförelsen handlar här om kulturella skillnader.  

 
Lågstatusgruppen HV-supporters andel postade inlägg som innehåller argu-
ment överstiger högstatusgruppen elitpersoners andel något. Med hänsyft-
ning till kapitel 9, kan det bero på att elitpersoner postar mycket ren informa-
tion som efterfrågas (tabell 9.2). Med tanke på den marginella skillnaden 
mellan de båda statusgrupperna, som med hänsyn tagen till felmarginalen  
i stort sett försvinner, så måste slutsatsen bli att den sociala statusen i stort 
saknar betydelse för användandet av argument i diskussionen. Görs sedan en 
jämförelse mellan HV-supporters och motståndaranhängare, blir slutsatsen 
snarlik. Den kulturella statusen inverkar bara marginellt på användandet av 
argument. Anledningen till att motståndarsupporters mindre ofta än  
HV-supporters använder argument beror troligtvis på att de inte alltid postar 
inlägg för att föra en rationell debatt. Många gånger hör de av sig för ”trycka 
till” HV-supporters utan att bygga detta på en alltför avancerad argumenta-
tion.  

I kapitel 9 framkom en markant skillnad mellan högfrekventa och lågfre-
kventa när det gäller postandet av polemiserande repliker, dvs. inlägg där 
deltagarna ger sig in i debatt med andra deltagare. Frågan är då om de hög-
frekventa deltagarna i denna polemik använder ett argumenterande språk  
i högre utsträckning än de lågfrekventa. Det är dock inte repliker som analy-
seras utan inlägg som kan kategoriseras som uttryckande av åsikter. Det kan 
alltså röra sig om såväl utsagor som repliker.  
 

 
Argument Ej argument 

Summa  
procent 

Antal 

HV-supporters 58 42 100 1762 

Elitpersoner 53 47 100 156 

Motståndare 51 49 100 63 
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Tabell 12.14 De hög- och lågfrekventa statusgruppernas användande 
av argument vid framförandet av åsikter (procent) 

 

Kommentar: Högfrekventa är alla deltagare som postat tio inlägg eller fler under undersök-
ningsperioden. Lågfrekventa är alla som postat färre än tio diskussionsinlägg. Analysen omfat-
tar endast de diskussionsinlägg som kategoriserats som åsikter. 

 
Skillnaden mellan hög- och lågfrekventa deltagares användande av argument 
när man framför sina åsikter är nu mer än bara marginell. Den lågfrekventa 
gruppen kan däremot anses visa upp ett anmärkningsvärt högt användande 
av argument när man framför sina åsikter. Kanske ligger förklaringen i att 
denna grupp innehåller många som trots allt postar ganska många diskus-
sionsinlägg. Det är möjligen så att frekvensen i deltagandet gynnar ett dis-
kussionsbeteende som innebär att man bygger under sina ståndpunkter med 
argument.   

Om vi flyttar brytpunkten mellan hög- och lågfrekventa deltagare, precis 
som i kapitel nio, från tio inlägg ned till två diskussionsinlägg eller mindre 
som villkor för lågfrekvent deltagande bekräftas antagandet att frekvent del-
tagande gynnar användandet av argument. Den riktigt lågfrekventa gruppen 
visar sig då använda argument i endast 44 procent av diskussionsinläggen  
i vilka man vädrar sina åsikter om ishockey och annat som man tar upp till 
diskussion eller replikerar på. Skillnaden mellan hög- och lågfrekventa ökar 
med andra från nio procentenheter till drygt tjugo. Det är alldeles uppenbart 
att användandet av argument följer frekvensen i deltagandet. För varje nytt 
diskussionsinlägg med deltagares åsikter som postas till diskussionen, desto 
större är sannolikheten att inlägget innehåller argument för de ståndpunkter 
som publiceras. Detta är också överordnat vilken social status deltagarna 
innehar. Det är ju till och med så att deltagare med högre social status skriver 
fler inlägg av en sådan typ som inte behöver innehålla argument, som infor-
mationsförmedling och svar på frågor. Det är också värt att notera att de spe-
lare i klubben och de professionella journalister som postat inlägg, har gjort 
det vid så få tillfällen att de tillhör den riktigt lågfrekventa gruppen deltaga-
re. Det gör att den mest rimliga slutsatsen måste bli att social status, som den 
definieras i den specifika undersökta kommunikationsmiljön, spelar mindre 

 
Argument Ej argument 

Summa  
procent 

Antal 

Högfrekventa 65 35 100 1036 

Lågfrekventa 56 44 100 999 
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roll än andra egenskaper och förutsättningar som deltagarna har. Att det  
sedan bland deltagarna kan dölja sig sociala skillnader som de definieras 
inom klassisk sociologi, och som skulle kunna visa tydligare variationer vad 
gäller användning av rationella argument än vad som framkommit av de 
gjorda analyserna, det går inte att göra så mycket åt. Att komma åt detta 
skulle kräva att hela undersökningens fokus flyttades över från diskussionens 
innehåll till dess aktörer. Det får bli en annan undersökning som gör det. 

Jämförande analys med resultat från Usenet och America Online 

Analyserna i detta kapitel bygger på samma begrepp som Wilhelms (1999) 
innehållsanalys av kommunikationen i tio politiska diskussionsgrupper på 
Usenet och America Online. Det är därför möjligt att jämföra hur Wilhelms 
resultat förhåller sig till resultaten från undersökningen av HV-fantastens 
diskussionsforum. En sådan jämförelse borde ge ytterligare förklaringsmöj-
ligheter till dessa resultat. Det specifika tillvägagångssättet skiljer sig dock 
något mellan de två undersökningarna. Dessa tillvägagångssätt diskuteras 
inledningsvis under de fyra begreppen i syfte att sammanjämka dem och  
bedöma till vilken grad det går att jämföra resultaten. 

Informationssökning 
Frågeställningen om informationssökning handlar om i vilken utsträckning 
deltagarna å ena sidan presenterar idéer och information, å andra sidan söker 
information från andra deltagare. Wilhelm arbetar med blandkategorier i fle-
ra fall. Ett och samma inlägg kan ha olika funktioner i hans analysmodell.  
I undersökningen av HV-fantasten förekommer endast en kategori av bland-
typ som har med diskussionsinläggens grundfunktioner att göra. Den kan 
innehålla utsaga, replik, fråga och svar, eller bara några av dessa funktioner, 
i ett och samma inlägg. Denna typ av inlägg förekommer dock i ganska liten 
utsträckning. Istället dominerar diskussionsinlägg som innehåller endast en 
funktion, fråga eller svar, utsaga eller replik.  

Wilhelm lyckas slå fast att 30 procent av inläggen i hans undersökning 
uttryckligen frågar efter information. Därutöver kan 15 procent betraktas 
som utsagor som ger upphov till diskussionstrådar. Det kan alltså vara så att 
det totalt rör sig om 30 procent därför att de 15 procenten utsagor i princip 
kan ingå i de frågande diskussionsinläggen. Undersökningen av  
HV-fantasten kommer fram till att 10-12 procent av inläggen är uttryckliga 
frågor. Därutöver förekommer 30 procent utsagor. Alla dessa kan dock inte 
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utan vidare sägas ge upphov till diskussionstrådar. Uppskattningsvis är det 
som minst sju och uppemot 17 procent som kan ha för avsikt att starta dis-
kussioner. Om Wilhelms kategorier betraktas som en blandkategori alterna-
tivt hålls åtskilda, visar hans resultat att minst 30 och mest 45 procent av 
diskussionsinläggen är informationssökande. Motsvarande resultat för  
HV-fantasten är att minst 17 och mest 29 procent av inläggen söker informa-
tion. Benägenheten att söka information är alltså mindre bland supportrarna 
än bland de politiskt diskuterande amerikanerna. 

Wilhelm påstår vidare att det är möjligt att slå fast att nästan 70 procent 
av inläggen i hans diskussionsgrupper endast kommer med enkelriktad  
information och egna ståndpunkter. Vid en uppskattning av hur stor andel av 
diskussionsinläggen på HV-fantasten som gör så, får man utgå från andelen 
utsagor som är ca. 30 procent. Från dessa får man dra de utsagor som upp-
skattats vara diskussionsframkallande, dvs. mellan sju och 17 procentenhe-
ter. I klartext skulle omkring 15-20 procent av utsagorna kunna vara av  
typen explicit enkelriktad information och egna ståndpunkter. Även om en 
del av replikerna skulle kunna ha samma egocentriska karaktär, så kommer 
resultatet från HV-fantasten inte i närheten av Wilhelms siffror. Deltagarna  
i debatten om svensk ishockey är med andra ord betydligt mer lyhörda och 
mindre självupptagna än deltagarna i debatterna om amerikansk politik. 

Interaktivitet 
Frågeställningen om interaktivitet undersöker i vilken utsträckning deltagar-
na svarar på frågor och andra deltagares diskussionsinlägg samt i vilken  
i utsträckning replikskiften kommer igång. I undersökningen av  
HV-fantasten är andelen svar på frågor och repliker på utsagor omkring 55 
procent av diskussionsinläggen. Kategorierna är undersökta var för sig och 
replikerna utgör den stora merparten när de jämförs. Wilhelm har i sin  
undersökning kategoriserat svar och repliker tillsammans. Hans resultat visar 
att omkring 20 procent av diskussionsinläggen i de politiska diskussions-
grupperna på Usenet och AOL är respons på och inkorporering av andra del-
tagares funderingar och uppfattningar. Dessa siffror ger stöd åt resultatet från 
informationssökningen. De bekräftar slutsatsen att ishockeypubliken är mer 
lyhörd för andra ishockeysupporters frågor och tankegångar än vad den poli-
tiskt intresserade publiken är för detta hos andra politiskt intresserade män-
niskor. 
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Homogenitet 
Jämförelsen mellan undersökningarna av homogeniteten i de interna opinio-
nerna är den kanske vanskligaste att göra. Wilhelm har satt upp en femgradig 
skala som inläggen bedömts efter med avseende på hur ”starkt” någon slutit 
upp bakom en politisk linje eller kandidat. Det är alltså en kvalitativ bedöm-
ning av ”tonen” i det skrivna. I undersökningen av HV-fantasten har bland 
annat undersökts i vilken utsträckning supportrarna håller med varandra  
generellt och när det gäller den egna verksamheten. Men också hur support-
rarna ställer upp bakom sin egen verksamhet i betydelsen om de är positiva 
eller negativa till den när de skriver om den.  

Wilhelm använder skalsteg där 0 och 1 står för avståndstagande och skul-
le kunna motsvara en negativ attityd. 2 på skalan är neutralt. 3 och 4 är då 
följaktligen ställningstaganden för politiken, dvs. en positiv attityd.  
Wilhelms resultat visar att deltagarna hamnar på drygt en trea på skalan, dvs. 
de tar ställning för politiken med en dragning mot starkt för.  
HV-supportrarna är till 60 procent positiva till den egna verksamheten. Det 
liknar Wilhelms resultat, men avviker beroende på hur man jämför. Om 
Wilhelms siffror översätts direkt och en tvåa motsvarar spannet mellan  
40–60 procent, då måste en dryg trea vara ca 70 procent. Tidigare i under-
sökningen analyserades också supportrarnas attityd till HV71. Den är positiv 
generellt sett, så även här uppvisar gruppen en större homogenitet än motsat-
sen. Å andra sidan är HV-supportrarna ganska negativa när det gäller klubb-
ledningens hantering av mycket av verksamheten. Denna negativa attityd 
drabbar också spelarna när det gäller vissa normer. Det är inte heller så att 
när man är positiv, eller när man är negativ, är detta unisont. Attityderna är 
långt ifrån homogena bland supportrarna. För när HV-supporters diskuterar 
inbördes, så visar analysen att man är mycket oeniga i sina opinioner. På det 
hela taget visar supportrarna en tendens att vara mindre homogena i sina  
interna opinioner än de som diskuterar politik. Frågan är om den relativt för-
dragsamma attityd som man har till skötsamma motståndarsupporters har 
någon motsvarighet i politiska diskussionsfora? 

Rationalitet 
Den sista frågeställningens premiss är att kunskap endast är trovärdig till den 
grad den kan försvaras mot kritik. Den handlar därför om i vilken utsträck-
ning en rationell debatt om sakfrågor förs istället för en demagogisk argu-
mentation som saknar verklighetsförankring och inte är mottaglig för kritik. 
Här visar Wilhelm på positiva siffror för sina politiska debattörer. Omkring 
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70 procent av diskussionsinläggen innehöll rationella argument. Vår under-
sökning visar att, när vi tar hänsyn till inläggens genre och endast analyserar 
kategorin åsikt, den typ av inlägg där argument kan förväntas, så hamnar 
supportrarna något på efterkälken. Knappt 60 procent av inläggen som fram-
för åsikter underbyggs med rationella argument. Det är kanske en smula för-
vånansvärt med tanke på att HV-supportrarna visat sig vara mycket interak-
tiva och replikerar på andras diskussionsinlägg i avsevärt högre grad än vad 
man gör i politiska diskussionsfora. Detta borde rimligtvis avspegla sig i en 
högre användning av argument. Vad detta beror på, kan bli en lämplig fråga 
för vidare forskning. 
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13. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Huvudsyftet med undersökningen har varit att beskriva diskussionen i ett 
internetbaserat diskussionsforum för ishockeysupporters utifrån ett offent-
lighetsperspektiv. Det har gjorts från fyra analysaspekter som undersökt  
huruvida den diskuterande sammanslutningen motsvarar de historiska krite-
rierna för en offentlighet samt till vilken grad diskussionen är kommunikativ, 
problemlösande och deliberativ.  

Grundförutsättningar att kallas offentlighet 

Statistiken visar att tillgången till internet ökade under undersökningsperio-
den. Tillgång är dock inte liktydigt med användande. Det visar Olsson 
(2002) i sin undersökning av femton LO-familjers användning av medlems-
datorer för medborgerliga aktiviteter på internet. Den upplevt besvärliga tek-
niken och tidsaspekten inverkade starkt negativt på familjemedlemmarnas 
intresse att delta i t.ex. diskussioner på nätet. Det är inte uteslutet att publik 
till HV71 som haft medlems- eller kommunalt leasade datorer, fastän de öns-
kat, ändå inte kunnat delta av precis samma skäl. Det kan vi emellertid inte 
få någon klarhet i. När det gäller de som faktiskt deltagit i HV-fantastens 
diskussion tycks intresset att delta ha övervunnit de flesta teknologiska hin-
der. Den höga inloggningsfrekvensen från skolor, universitet och arbetsplat-
ser visar att man inte varit beroende av att kunna delta från hemmet nödvän-
digtvis. Att använda internet utanför hemmet har förmodligen också varit ett 
sätt att slippa dyra och långsamma modemuppkopplingar i de fall man inte 
hade tillgång till bredband hemma, vilket ännu inte så många hade  
1999-2002. På så vis har både aktiva och passiva deltagare minimerat tekni-
kens besvärligheter. Tillträdet kan ändå synas begränsat eftersom  
HV-supporters dominerar diskussionen starkt. Samtidigt som HV-fantasten 
gett nya röster möjlighet att höras i offentligheten bidrar den till den frag-
mentisering av offentligheten som Carlsson (2002) betonar. Just detta fram-
hålls som internetoffentlighetens paradox, att nätet möjliggör deltagande för 
många men att dessa deltar i intressegemenskaper som är åtskilda från var-
andra. Detta blir till ett problem om man förutsätter att en fragmentiserad 
offentlighet saknar inre sammanhang. Sporadisk närvaro av representanter 
för HV71 och journalister från massmedierna, något mer frekvent närvaro av 
representanter från andra webbmedier och inte minst återkommande närvaro 
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av representanter från andra supporterkulturer visar att HV-fantasten inte på 
något vis är en isolerad ö i cyberrymden utan en del av ishockeyoffentlighe-
ten. HV-fantasten ökar också den lokala HV-gemenskapens omfång genom 
att göra det möjligt för supporters på så vitt skilda platser som New York, 
Dubrovnik eller Haparanda att delta i denna ishockeyoffentlighet.  
HV-fantastens diskussionsforum lever till viss del upp till det första ideala 
kriteriet för en offentlighet, att alla ska ha tillträde till diskussionen. 

En av fördelarna med diskussioner online är att deltagarnas socio-
ekonomisk ställning inte ”syns”, att status därmed skulle få en underordnad 
roll i förhållande till åsikterna.1 MacDonald (1998) har tvärtemot funnit em-
piriskt stöd för att sociala hierarkier från den fysiska världen överförs och 
anpassar sig till den virtuella tillvaron. Det visar sig också i HV-fantastens 
diskussionsforum att det finns social status som är anpassad till denna speci-
fika virtuella tillvaro. Social statusskillnad strukturerar debatten på olika sätt: 
de ”vanliga” supportrarna diskuterar helst med varandra och undviker längre 
replikväxlingar med elitpersonerna, kanske för att de upplever sig vara i ett 
visst kunskapsunderläge. Det faktum att de i långt högre grad än elitpersoner 
ställer frågor som man vill ha svar på, kan vara ytterligare ett uttryck för det-
ta. Att sitta inne med stora kunskaper och mycket information är ytterligare 
ett exempel på elitstatus (Rheingold, 2000). Denna elitstatus kan komma till 
uttryck i rollen som tolkningsföreträdare i diskussionen. För att upprätthålla 
tolkningsföreträdet krävs en kontinuerlig produktion av diskussionsinlägg. 
Därför kan frekvensen i deltagandet vara ett uttryck för denna form av status. 
Statusskillnader i denna form blir uppenbara när de extremt frekventa jäm-
förs med de mest tillfälliga deltagarna i debatten. Dessa inte bara postar få 
inlägg utan får också tämligen få repliker. Det krävs i allmänhet att man pos-
tar mer än ett par inlägg innan man kan räkna med att få status som medlem  
i debattgemenskapen. HV-fantastens diskussionsforum misslyckas med att 
leva upp till det andra av de ideala kriterierna för en offentlighet, att status 
inte får inverka på diskussionen.  

Deltagarna i diskussionen på HV-fantasten bedriver samma fyra praktiker 
som Baym (1998) kategoriserat från studier av diskussioner mellan medie-
fans: man informerar sig om vad som händer, man spekulerar inför enskilda 
matcher och hela säsongen, man gör omarbetningar genom att diskutera 

                                                           
1 Rydh (2003)  hänvisar till Wellman & Gulia (1997) Net Surfers Don’t Ride Alone: Virtual 

Communities as Communities, Departement of Sociology and Centre for Urban Community 
Studies, University of Toronto. 
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värvningar och föreslå annorlunda spelsystem i den ställföreträdande rollen 
som sportchef eller tränare. Men mest av allt bedriver man en kritisk gransk-
ning, såväl av sin egen verksamhet och roll som publik som av klubbens 
ledning och spelarnas inställning med mycket mer. Det kan sägas vara i den-
na praktik som deltagarna i HV-fantastens diskussionsforum bedriver dels en 
självreflekterande inåtriktad opinionsbildning och dels en utåtriktad opini-
onsbildning. Skarpast är kritiken mot massmediernas rapportering och kom-
mentarer till elitishockeyn och HV71. Men deltagarna inte bara informerar 
sig, spekulerar, omarbetar och kritiserar, man kompletterar också offentlig-
heten tematiskt genom att diskutera områden som massmedierna behandlar  
i liten utsträckning eller inte alls. Det gäller inte bara supporterangelägna 
frågor utan också frågor av allmänt intresse inom ishockeyoffentligheten. 
Man problematiserar således, för den gemensamma offentligheten nya  
områden. Genom sin kritik problematiserar man också dominerande tolk-
ningar av gamla områden. Diskussionsforumet fungerar därmed som en  
alternativ arena för diskussion om supporternära frågor men även allmänt 
intressanta frågor som rör HV71 och ishockeysporten. I förhållande till 
massmedierna, i synnerhet de lokala, får HV-fantasten i vissa avseenden 
dessutom karaktären av en motoffentlighet. Dels därför att supportrarna säl-
lan kommer till tals i massmedierna, och dels för att man intar en närmast 
motsatt position när det gäller det kritiska förhållningssättet till klubben och 
sporten.  

Om allmänhetens tillträde till diskussionen i realiteten är begränsad och 
status i minst två avseenden inverkar på diskussionens förlopp så är det 
otvivelaktigt så att HV-fantastens diskussion i alla fall uppfyller det tredje 
idealtypiska kriteriet, att en offentlighet ska problematisera nya områden. 
Men om endast ett kriterium av tre är uppfyllt kan diskussionsforumet inte 
påstås vara en offentlighet. Åtminstone inte enligt en historisk idealtyp. Men 
inte heller den historiska borgerliga offentligheten levde upp till idealet. Bara 
en del av allmänheten deltog i praktiken och frånvaron av status var inte 
verklighet utan endast verksam som idé (Habermas, 1984: 53 f.). Det var 
bara frågorna och perspektiven som fördes fram i offentligheten som mot-
svarade kravet på en offentlighet. Slutsatsen skulle kunna bli att frågan om 
tillträde och status är underordnade frågan om vad en offentlighet diskuterar 
och hur. Alla kan inte delta och status kan bara minimeras men om diskus-
sionen inte berör nya områden eller gamla områden med nya perspektiv så är 
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det ingen poäng att tala om en sådan diskuterande sammanslutning som en 
offentlighet, åtminstone om Habermas grundförutsättningar ligger till grund. 

Anspråk på och inlösen av giltighet 

Bland andra Svenningsson (2003) har visat att den snabba synkrona kom-
munikationen i chatsamtal har skapat ett förenklat och rationaliserat språk  
i liknande kommunikationsmiljöer på internet. Kommunikationen i diskus-
sionsfora är å andra sidan asynkron, dvs. inte nödvändigtvis samtidig, och 
Dahlberg (2001) menar att detta ger tid för reflektion och språkligt väl  
utformade diskussionsinlägg. Denna tidsförskjutning är dock inte något kon-
stant tillstånd utan tempot ökar i vissa replikväxlingar vilket i sin tur påver-
kar den språkliga kvaliteten. Språkliga brister i HV-fantastens diskussion är 
vanliga men påtalas sällan. Denna acceptans kan innebära att en av nätets 
demokratiska potentialer tas tillvara, nämligen att möjliggöra för personer 
som har svårt att verbalt uttrycka sig och är inaktiva i diskussioner i den  
fysiska världen, att bli aktiva på nätet. Slutsatsen måste bli att diskussionen 
upplevs som språkligt begriplig av deltagarna. Begripligheten inverkar där-
med inte negativt på det kommunikativa handlandet. Det är snarare när 
språkliga brister påtalas som det kommunikativa handlandet försvåras av 
symboliska uppvisningar och olika strategiska handlingsformer.  

Diskussionen handlar om och förhåller sig till en yttre objektiv ishockey-
verklighet. Den handlar därmed om förmedling av och diskussion om vad 
som förutsätts vara fakta. Eftersom ”vem som helst” kan publicera informa-
tion på internet är inte bara mycket av faktainnehållet utan också vem som 
står bakom informationen ett problem ur källkritisk synvinkel (Leth  
& Thurén, 2000). Vem som helst kan ju i princip publicera information och 
dölja sig bakom signaturerna i HV-fantastens diskussionsforum varför sam-
ma förutsättningar måste sägas gälla där. Å andra sidan har vi konstaterat att 
forumet är en intressegemenskap som starkt domineras av personer som vill 
ha en öppen och kritiskt granskande debatt. Inte i syfte att smutskasta intres-
seobjekten utan för att man har ett positivt intresse i att stödja HV71 till 
framgång. Att då bedriva en fiktiv diskussion utan verklighetsförankring 
skulle knappast gynna denna utåtriktade ambition. Det finns anledning att 
förmoda att de flesta därför har ett starkt intresse av att fakta förmedlas och 
diskuteras. Detta utesluter ju på intet sätt att också den som strävar efter att 
vara sanningsenlig kan ha fel om eller ta miste på den faktiska verkligheten. 
Det kan inte heller uteslutas att vissa deltagare har ett strategiskt egenintresse 
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av att komma med osanna påståenden. Det utesluter inte heller att vissa del-
tagare genom flitigt användande av ironiska tilltal dagtingar med sin trovär-
dighet. Det är dock högst ovanligt att deltagarna reser tvivel om att det är 
fakta som förmedlas eller att någon deltagare inte är den man utger sig för att 
vara. När det händer avslöjas det vanligtvis ganska omgående. Eftersom som 
det händer undantagsvis måste slutsatsen bli att det kommunikativa handlan-
det inte utsätts för några ihållande utmaningar när det handlar om faktaför-
medling och deltagarnas sannfärdighet. Det är dock inte självklart att strate-
gisk osann faktaförmedling eller osannfärdigt uppträdande, genom att det 
ifrågasätts, leder till ett kommunikativt handlande. Precis som är fallet med 
begripligheten ställs många krav på inlösen av giltighetsanspråken på en 
strategisk handlingsgrund. Ibland leder det till ett kommunikativt handlande 
men diskussionstråden kan lika väl upphöra.  

Det är dock inte på den språkliga, objektiva eller subjektiva nivån som de 
verkliga problemen ligger för uppnående av ömsesidig förståelse i diskus-
sionen. Det är på den sociala och därmed normativa nivån. Då avses inte en 
förståelse som nödvändigtvis ska leda till samförstånd om ett gemensamt 
normativt perspektiv, utan förståelse för varandras normativa ståndpunkter 
utan att man behöver dela dessa ståndpunkter. Det har visat sig att det finns 
tillfällen i HV-fantastens diskussionsforum när inte ens denna förståelse är 
möjlig att nå. Tre normativa konflikter har undersökts. En av dessa består av 
endast två diskussionsinlägg, en provocerande utsaga med vidhängande  
direkt fråga och på detta en replik. Den som svarar förstår ståndpunkten men 
gör klart att den är normativt förkastlig genom en lång ironisk replik. Den 
provokative deltagaren följer beteendet som Dahlberg (2001) pekar på: när 
det blir obekvämt är det lätt att helt sonika dra sig ur diskussioner online. 
Den andra undersökta konflikten är ett exempel på total oförståelse för en 
kontroversiell ståndpunkt. Här är det inte svaranden som smiter från debatten 
utan dennes inlägg lyfts efter krav från de oförstående deltagarna bort från 
forumet. Den tredje konflikten innehåller flera utsagor och repliker och ock-
så åtskilliga av de negativa drag som dystopister angående nätets möjligheter 
till deliberativ diskussion brukar lyfta fram. Här är hånfullheter, misstro och 
cyniskt förakt frekvent förekommande, precis som Ekström (1999) pekar på 
i diskussionerna som följde på televisionsprogrammet Aschberg & Co. Här 
finns också klara tendenser att antingen nonchalera eller medvetet missupp-
fatta vad den andre skriver, i synnerhet från den ena partens sida. Konflikten 
är en kamp mellan en manlig och flera kvinnliga deltagare. Fraser (1992) 
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påpekar ju att social skillnad inte går att sätta inom parentes i offentliga dis-
kussioner. Konflikten i fråga visar med all önskvärd tydlighet att inte heller 
könsskillnader alltid går att sätta inom parentes. MacDonald (1998) har visat 
att till och med i debattfora online med stort kvinnligt deltagande, tenderar 
kvinnliga diskurser efterhand att marginaliseras i diskussionen.  
HV-fantastens diskussionsforum domineras av manliga aktörer så här finns 
sällan några kvinnliga diskurser att marginalisera. När de uppträder, genom 
att problematisera normativa ståndpunkter som man inte behöver vara kvin-
na för att reagera mot, börjar de genast marginaliseras genom att avsiktligt 
misstolkas och efterhand definieras som just kvinnliga diskurser. Slutligen, 
när argument som kan vederlägga denna diskurs saknas, förklarar den man-
liga parten ensidigt att debatten är avslutad. Idrotten är starkt dominerad av 
manliga koder och ideal, sportjournalistiken likaså. Kvinnor får många 
gånger delta och ta del på männens villkor (Abalo & Danielsson, 2004). Dis-
kussionen om ishockey är för den inblandade mannen i den beskrivna kon-
flikten, i första hand en diskussion mellan män för män. Ska kvinnor delta 
har de uppenbarligen två uppsättningar normer de tvingas underkasta sig, 
inte bara debattnormerna utan också de villkor männens normer sätter upp.  

Precis som fallet var med kriterierna för en offentlighet, utkristalliserar 
sig också här ett av kriterierna som det kanske mest kritiska och avgörande 
för själva slutsatsen av analysen. Analyserna av giltighetsanspråken har varit 
av kvalitativ art och svarar på frågan hur man hanterar problematiken. Men 
de bygger samtidigt på ett urval av en bestämd kvantitet. Därför kan slutsat-
ser dras också om i vilken utsträckning invändningar görs mot språkliga bris-
ter, faktakvalitet och sannfärdighet. Den fjärde analysen däremot bygger på 
ett urval från en viss del av totalurvalet varför de tre analyserade normativa 
konflikterna varken är de enda tre av sitt slag eller ens representativa för hur 
sådana konflikter generellt förlöper och hanteras. Samtliga slutade i ett 
sammanbrott för det kommunikativa handlandet. Det finns dock i materialet 
flera prov på konflikter som slutat på andra sätt. Alltifrån ömsesidigt streck  
i debatten till en kommunikativ lösning. Diskussionen innehåller symboliskt 
och ofta strategisk handlande men också tillräckligt stor potential för kom-
munikativt handlande för att den inte ska förtvina och helt höra upp. 

Diskussionens övergripande karaktär 

Eftersom det endast finns ett par vagt formulerade normer som förutsättning 
för diskussionen har de faktiska normerna konkret och i praxis utformats 
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gemensamt av deltagarna utifrån de behov som förelegat. Watson (1997) 
poängterar att normer som utformats av deltagarna efter deras uttryckliga 
behov och inte som direktiv uppifrån är en av förutsättningarna för en funge-
rande gemenskap på internet. Bristen på definierade normer för deltagandet  
i HV-fantastens diskussion ska därför inte uppfattas som en brist, utan som 
en av de viktiga förklaringarna till att forumet utvecklats till en central sam-
lingsplats för HV-supporters och fortsatt att så vara. Normerna fungerar som 
ett selekterande filter. Det skapar inga jämlika förutsättningar för deltagande 
men det skapar en fungerande gemenskap. Men normerna har inte bara ska-
pats av deltagarna, också efterlevnaden upprätthålls av deltagarna själva. Det 
är antagligen ytterligare en förklaring till HV-fantastens förmåga att engage-
ra deltagare och diskussionens förmåga att hålla en hög kvalitet.  

Deltagarnas inflytande som avgörande för engagemanget är viktigt också 
i ett annat avseende. Politiska diskussioner som Ranerup (1999) studerat och 
där medborgarna haft inflytande över diskussionens teman visar betydligt 
högre deltagande än diskussioner där kommunala företrädare eller politiker 
bestämt dagordningen. Inflytande över diskussionens teman är också vad 
deltagarna i HV-fantastens diskussion haft. Från ett av webbredaktören  
angivet tema har det vuxit fram ytterligare några huvudteman, något som 
deltagarna varit med om att utforma. Det kan säkert också att förklara att 
frekvensen i deltagandet i diskussionen vid jämförelser framstår som relativt 
hög. Denna gemensamt utformade struktur innebär en viss frihet som ändå 
inte tillåter att diskussionen utvecklar sig till en förutsättningslös konversa-
tion. Diskussionen tenderar istället mer vara inriktad på att lösa problem för-
knippade med klubben, supporterkulturen och debatten som sådan. Hand-
lingsinriktningen gör förmodligen också diskussionen meningsfull för delta-
garna. Deltagandet i politiska diskussioner har visat sig avhängigt deltagan-
det från politiker för att upplevas som meningsfullt för medborgarna  
(Grönlund, 2001; Lovink & Riemens, 2004). Något deltagande från ansvari-
ga i HV71 kan inte HV-supportrarna räkna med. Ändå ställer man hand-
lingskrav riktade till dessa, dessutom seriöst genomtänkta sådana. Deltagar-
na vet att spelare i laget följer diskussionen. Man anar att även ansvariga  
i klubben gör det, direkt eller indirekt, och på så vis är medvetna om sup-
portrarnas opinioner och förslag till problemlösningar. Det har man antagli-
gen helt rätt i. HV71 är ett affärsdrivet företag som är beroende av att publi-
ken ställer upp bakom deras produkt. Det vore omdömeslöst och prov på 
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bristande professionalism att inte hålla sig underrättade om vad kunderna har 
för attityder och förslag till produktförbättringar. 

Diskussionens beroende av medier som diskussionsunderlag är säkert 
större än det framstår när hänsyn tas till i vilken utsträckning men hänvisar 
till medier som källor. De deltagare i diskussionen som inte ser matcherna  
i arenan måste, för att få en uppfattning om vad som verkligen utspelat sig, 
ha sett dem på tv, hört om dem på radio eller läst matchreferat i pressen, 
även om de inte alltid anger detta när de skriver. Med hjälp av detta underlag 
kan diskussionen på HV-fantasten fungera som kompletteringsmedium för 
en del och informationsunderlag i sin tur för andra som följer HV71 på  
avstånd. För lokalbefolkning från södra Vätterbygden i förskingringen, kan 
webbplatsen och diskussionen fungera som kompensation för Jönköpings-
Postens frånvaro på nätet när det gäller nyheter om elitishockey och HV71, 
dessutom med ett publikperspektiv. Den andra stora nyhetskällan är HV71:s 
egen webbplats. Vill man dock ha en oberoende HV-webbplats på nätet är 
det HV-fantasten som gäller. Hade Jönköpings-Posten haft en nätupplaga  
i slutet av 1990-talet, och där öppnat en insändarsida med öppen och fri de-
batt om sport, hade man kanske kunnat ta HV-fantastens plats som oberoen-
de granskare av HV71. Nu är det för sent, förmodligen också för den lokala 
nättidningen jnytt.se, som i alla fall borde kunna ha en länk till  
HV-fantasten. Att HV-fantasten inte bara är en diskuterande offentlighet och 
diskussionen ett problemlösande samtal utan kanske mer frekvent används 
som just oberoende nyhetskälla som såväl förmedlar nyheter där massmedi-
erna släpar efter som publikens perspektiv på HV71, är ett faktum. Precis 
som redan Kawakami (2003) konstaterade, att de allra flesta som besöker 
diskussioner på nätet aldrig postar några diskussionsinlägg utan bara läser 
vad som skrivs och håller sig informerade om deltagarnas opinioner, så för-
håller det sig också med HV-fantastens publik. Bara två-tre besök av hundra, 
resulterar i postade inlägg. Detta understryker ytterligare att HV-fantastens 
forum inte bara är en diskuterande sammanslutning utan tillsammans med 
webbplatsen i stort har en viktig roll som informationsmedium.  

Schudson sätter upp som kännetecken för den sociala relationsskapande 
konversationen att den är jämlik, spontan och oberoende av medier. Den  
undersökta diskussionen har visat sig vara ojämlik, ordnad och på olika sätt 
beroende av medier. Syftet med analyserna av diskussionens karaktär har 
inte varit att nagla fast HV-fantastens diskussion på den ena eller polen. Det 
var sagt att analysen gick ut på att avgöra var emellan polerna diskussionen 
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befann sig. Det blir ändå ganska lätt att konstatera att den inte är en social 
konversation. Den skulle i sådant fall knappast kunna vara ”lite” ojämlik, 
ordnad och medieberoende. När den så är, då är den inte längre social utan 
tenderar att vara en problemlösande demokratisk diskussion. Det utesluter 
dock inte att det förekommer sociala inslag i diskussionen. 

En demokratisk debatt? 

Uppfattningarna är många inom forskningen om möjligheterna för diskus-
sioner online att fungera som deliberativa samtal. Det finns empiriska resul-
tat som visar på positiva egenskaper i diskussioner online och som skulle 
kunna främja deliberationen. Det har påvisats negativa egenskaper som sägs 
omöjliggöra deliberation. Det tycks som om man ibland diskuterar utifrån ett 
absolut kriterium för deliberationen: antingen är en specifik diskussion  
online deliberativ eller inte, alternativt och som en direkt följd, antingen är 
möjligheterna rent generellt utmärkta för deliberativa samtal online eller 
inte. Wilhelms (1999) utgångspunkt är otvivelaktigt att det finns ett antal 
kriterier som definierar en deliberativ diskussion och alla tendenser att avvi-
ka från dessa kriterier diskvalificerar diskussionen från att kunna sägas vara 
deliberativ. Det finns inga mellanlägen, åtminstone tolkas Wilhelms resultat 
och slutsatser så (bl.a. Olsson, 2002b; Holmqvist, 2006). Kontentan blir att 
diskussioner online generellt döms ut vad gäller möjligheterna till deliberativ 
debatt. Deliberation och internet blir två oförenliga element. Både utgångs-
punkten för och tolkningen av resultaten från analysen av deliberationen  
i HV-fantastens diskussionsforum intar en mindre idealistisk och mer realis-
tisk position. Precis som handlandet uppfattas på ett kontinuum mellan stra-
tegiskt och kommunikativt uppfattas deliberation på ett annat kontinuum 
mellan förefintlig eller ej. 

Deltagarna bygger en del av diskussionen på informationssökning 
i medierna och hos varandra. Den informationssökning i medierna som avses 
är den som deltagarna explicit hänvisat till som källor och den är då inte så 
stor, ungefär vart tionde diskussionsinlägg innehåller en sådan hänvisning. 
Men som diskuterats ovan finns det fullgoda motiv att tro att inhämtandet av 
information från massmedierna är större än vad som explicit framkommer av 
hänvisningarna till medier som källor. Vad som däremot är odiskutabelt är 
att deltagarna i HV-fantastens diskussionsforum inte oftare än man hänvisar 
till medier, efterfrågar information från varandra. Man är inte heller så värst 
benägen att besvara ställda frågor. Bara hälften av frågorna får några svar. 
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Också detta faktum kan delvis förklaras med att man kanske söker mer  
information på olika håll än vad som framkommer i diskussionsinläggen. 
Med datorn går det snabbt och smidigt att surfa till ett obegränsat antal  
medier på webben för att få svar istället för att besvära övriga deltagare med 
frågor. De medier man explicit hänvisar till visar sig ju vara just webbmedi-
er. Man prioriterar inte att svar på frågor därför att man förväntar sig att 
meddebattörerna på liknande sätt söker svar på egen hand. Man interagerar 
hellre i replikväxlingar än ställer frågor och ger varandra svar. I diskussions-
forumet söker man inte information här debatterar man. Ett informationsme-
dium är det för de passiva deltagarna som bara läser debatten. Även om man 
bevisligen är obenägen att besvara frågor, anknyter man i hög grad till tidi-
gare inlägg som syftar till att generera ett meningsutbyte. Detta meningsut-
byte går inte heller ut på att hålla med varandra. Om så var fallet skulle det 
förmodligen inte ge upphov till en så frekvent interaktion. Så vitt den 
genomförda undersökningen kan komma fram till präglas diskussionen på 
HV-fantasten varken av dålig anknytning till tidigare diskussionsinlägg eller 
åsiktshomogenitet fastän, som betonas av Rydh (2003), diskussionen sker  
i ett specialiserat forum där likasinnade människor möts. Men man är ju 
primärt inte där för att umgås socialt, som tidigare konstaterats angående 
diskussionens karaktär, utan för att driva en kritisk och problemlösande dis-
kussion som ska bidra till konstruktiva handlingsförslag för att klubben, sup-
porterkulturen och debatten i sig ska bli framgångsrik.  

Kulturell vs politisk offentlighet 

När det gäller frågan om HV-supportrarnas diskussion om ishockey är  
demokratisk, eller rättare, till vilken grad den är demokratisk i betydelsen 
deliberativ, så kan resultaten jämföras med resultaten från Wilhelms under-
sökning av politiska diskussionsfora på Usenet och America Online. Det blir 
en jämförelse av den deliberativa nivån i en kulturell och ett antal politiska 
offentligheter. För det blir en jämförelse av just nivåer. De politiskt diskute-
rande uppnår i Wilhelms undersökning en bestämd nivå som Wilhelm också 
pekar ut, även om han sedan dömer ut de tio politiska diskussionerna på 
Usenet och America Online med avseende på deliberativa förtjänster. Också 
diskussionen om ishockey uppnår en bestämd och i stort sett jämförbar nivå, 
med viss fördel supportrarna som diskuterar på HV-fantasten.  

De politiska diskussionerna innehåller en något högre grad av informa-
tionssökning och rationalitet än diskussionen om ishockey. Denna innehåller 
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å andra sidan en mycket högre grad av interaktion och en betydligt lägre 
grad av homogenitet än de politiska diskussionerna. Frågan är hur dessa 
skillnader ska tolkas? Vilket kriterium är viktigast för deliberationen?  
Wilhelm själv tycks vikta alla de fyra kriterierna lika och betraktar dem som 
nödvändiga för att kunna indikera deliberation. De är varken utbytbara eller 
umbärliga. Därför är de inte heller inbördes rangordnade i undersökningen 
av de politiska diskussionsforumen.2 Tar man detta som utgångspunkt för en 
värdering och tolkning av jämförelsen måste den enda logiska slutsatsen bli 
att ishockeysupportrarnas diskussion uppvisar en högre grad av deliberation 
än de politiska diskussionerna på Usenet och America Online. 

Det blir en ganska intressant slutsats: en opolitisk diskussion i den kultu-
rella offentligheten uppvisar en högre grad av deliberation än diskussioner 
som hör hemma i den politiska offentligheten. Det gemensamma är att alla 
samtliga diskussioner utspelar sig på internet. Wilhelm anser på grundval av 
sina resultat att diskussioner på nätet ligger långt ifrån idealen för offentlig 
deliberativ diskussion. Supportrarna ligger uppenbarligen inte lika långt ifrån 
dessa ideal. Det är kanske därför inte nätet som avgör hur ”väl” man genom-
för en diskussion, utan vad det är man diskuterar och under vilka förutsätt-
ningar. Det kanske går bättre att diskutera sådant som sport och hålla en 
hygglig nivå än när man diskuterar politik. Ansvaret för diskussionen blir 
större därför att den är mer avgränsad och konkret och ligger närmare delta-
garnas vardag än vad många gånger abstrakta politiska frågor gör. En poli-
tisk diskussion på Usenet eller America Online sker så långt från möjlighe-
terna att påverka politiken därför att troligtvis inga politiker som diskussio-
nerna rör deltar eller ens läser diskussionsinläggen. HV-supportrarna lever  
i förvissningen att opinionerna på något sätt når fram till dem som diskus-
sionen berör. 

Kanske känner de diskuterande supportrarna ett större ansvar för sin 
kommunikationsmiljö än de politiskt diskuterande gör? Man är helt enkelt 
mycket mer involverad i en gemenskap som många av deltagarna varit med 
om och byggt upp. Vid tillfällen när det varit osäkert om webbredaktören 
haft tid och ork att fortsätta hålla sidan öppen har deltagarna ryckt in och gett 

                                                           
2  I ett försök att utveckla sin metod presenterar Wilhelm (2000) just en slags rangordning där 
de fyra kriterierna modifierats för att användas för en kvalitativt grundad kategorisering av 
inlägg i diskussioner online. Ulrich (2002) elaborerar Wilhelms begrepp ytterligare i syfte att 
fastställa kvalitativa mätkriterier för den internetbaserade dialogen.  
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sitt stöd för en fortsättning. Diskussionsmiljön är inte utbytbar hur som helst. 
Politiska diskussionsgrupper på Usenet och America Online finns det åtskil-
liga av. Diskussionsmiljöerna där ger intryck av att vara mer utbytbara med 
varandra. De politiska diskussionsmiljöerna har kanske inte en liknande  
karaktär av gemenskaper. Därför drivs inte deltagarna av samma känsla av 
gemenskap och att just ett specifikt diskussionsforum gäller i vått och torrt. 

Den ”ideala” plebejiska offentligheten 

Vi har också sett tidigare i historien att de folkliga och, ofta ytligt betraktade, 
opolitiska offentligheterna bäst har uppfyllt idealen som tillskrivs den bor-
gerliga offentligheten. Precis som HV-fantasten och dess diskussion har det 
varit fråga om mer eller mindre självorganiserade sammanslutningar som ur 
ett gemensamt intresse organiserat sina erfarenheter. Sådana organisationer 
av erfarenheter var nykterhetsrörelsens, väckelserörelsens och så småningom 
arbetarrörelsens sammanslutningar. Dessa fungerade tidigt mycket mer  
demokratiskt än den politiskt makthavande borgerlighetens offentligheter. 
Borgarklassen var inte heller intresserad av några ideal som öppnade upp 
den politiska offentligheten när man väl avskaffat ståndsriksdagen och befäst 
sina maktpositioner i Sverige under senare delen av 1800-talet. 

Det kanske inte är helt och hållet en tillfällighet att diskuterande suppor-
ters bedriver sin debatt med större omtanke om diskussionsvillkoren än vad 
man gör i politiska kontexter. Också Brigitte Mral (1994; 1996a; 1996b) är 
inne på tanken att diskussionens konkreta och näraliggande innehåll har nå-
got att göra med hur pass väl diskussionen genomförs i betydelsen att den 
framför allt har en kommunikativ karaktär. Denna omtanke om samtalet som 
sådant visar Mral hos diskuterande socialdemokratiska kvinnor i Malmö lik-
som hos arbetarna i Domnarfvet. De senare ville inte byta ut sitt konkreta 
och näraliggande bildningsarbete mot teman som en centralistisk partiappa-
rat ville lägga för dem. Kanske är det utanför politikens och maktens domä-
ner, i de opolitiska sammankomsterna och sammanslutningarna som männi-
skor vårdar de demokratiska idealen mest och bäst – i sin informella med-
borgarroll. Som följd av detta reproduceras en medborgarkultur genom del-
tagandet i dessa opolitiska kommunikativa miljöer.  

Den opolitiska kommunikativa miljö som HV-fantasten utgör visar sig ha 
tydligare deliberativa drag än politiska diskussioner på internet. Dessutom, 
genom att deltagarna lyfter fram egna och allmänna frågor och perspektiv 
som inte får särskilt stort utrymme i den gemensamma medieoffentligheten 
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tillsammans med interaktionens uppenbart problemlösande karaktär och  
potential för kommunikativt handlande, så utgör diskussionen en jordmån 
för reproduktion av demokratisk anda och medborgarkultur. Den gör det 
därmed av betydligt mer konkreta skäl än genom att kort och gott förklaras 
vara en civilsamhällelig sammanslutning vilken förmodas producera de mer 
obestämbara kvaliteterna solidaritet och socialt kapital som grogrund för 
samma slags anda och kultur. 
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14. ENGLISH SUMMARY 

Journalists, commentators and spokesmen for the sports institutions are 

dominating the media when it comes to covering professional sports. The 

audience is more or less excluded from this arena. The internet has given the 

possibilities for a change of this structure of interpretations found in the tra-

ditional media. Platforms can be created where audience and supporters can 

meet to discuss and challenge the dominant interpretations. One of these 

platforms is the independent website hvfantasten.com, a discussion forum 

for supporters and hockey fans with the starting point of the ups and downs 

of the Swedish professional hockey team HV71. 

The discussing hockey audience gives us a new dimension of the active 

supporter. It has nothing to do with violence. It has to do with communica-

tion. The availability of the discussion on the internet gives us a unique pos-

sibility to go beyond and study the discourses of the audience. It also gives 

us possibilities to study if the discussion could be considered public, com-

municative, democratic and deliberative. This study tries to give an answer 

to the question to which extent the discussion on hvfantasten.com fulfils 

these qualities.  

I N T E R N E T  A N D  P U B L I C  S P A C E  

During the last ten years, big hopes have been connected to the possibilities 

of the internet to recreate a public sphere for discussions and a greater par-

ticipation in the democratic society (see Poster 1997; Slevin 2000;  

Sassi 2001). The internet gives people the opportunity to search for informa-

tion on their own and they are not dependent on the selection of journalists. 

People can also distribute information that they would never be able to do 

via traditional media, and finally they can discuss with each other via for 

example blogs and chat rooms. Therefore, the internet gives hopes of a more 

active and politically concerned citizen because of the possibilities of inter-

activity given (see Kitchin 1998; Hague and Loader 1999). The internet also 

includes an indefinitely amount of un-political communities and discussion 

rooms. The internet is a reminder of the United States of America in the 

1830’s and described by Tocqueville (1835/1997). 

Studies of the early popular movements show that the discussion per se 

was a learning activity that gave the effect of new groups shown in public 
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space. Putman (1996) states these effects do not demand any political state-

ments within a group. According to Tocqueville (1835/ 1997) nothing else 

deserved more attention than the American intellectual and moral groups. 

The political and industrial groups caught the eye, while the other groups 

were unnoticed in the studies of what formed a stable and effective democ-

racy. 

The aims of the study 

HV-fantasten appears to be a completely un-political website and chat room, 

even according to some people’s opinion dense and worthless. This is ex-

actly one of those websites that could be unnoticed in the study of what 

could be of democratic importance. It is not the first choice of study if the 

interest is to study the role of the internet as a public sphere for citizens to 

express their views. Just because of this, on the influence of Tocqueville and 

Putnam, HV-fantasten will be studied from the perspective of being a public 

sphere. 

The impact of this is that an un-political group will be studied in the light 

of theories and definitions normally associated with political communica-

tion. 

 The analysis of the debate among the hockey supporters is from the per-

spective of public sphere. This involves four aspects of the discussion that 

will be studied. These aspects are the different levels and dimensions of the 

public discussion. The main aspect is the discussions’ framework, the struc-

ture seen as a public sphere. This aspect captures how accessible the public 

area is, how the participants’ status and views influence the discussion, and 

the different topics discussed. The main aspect does not tell anything about 

the discussion itself; how it is carried out, its character and quality. There-

fore, the discussion is also analyzed from these three different aspects. All 

this leads to another aim of the study, to try an approach of analysis of the 

public discussion, especially on the internet. 

Aspects of analysis and problems at issue 

The first aspect of analysis starts from the historical ideals of the basic con-

ditions of a public sphere, as Habermas (1984) describes the institutional 

definitions. They stipulate that everyone should be able to participate, no 

difference of status among the participants should exist, and the discussion 

should problematize areas not previously been questioned. The criteria con-
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clude with the following problems at issue (1) what kind of obstacles are to 

be found making it harder to have a free participation in the discussion? (2) 

does the status of the participants influence the discussion in any direction? 

(3) are there new topics or perspectives in the debate? 

The second aspect of analysis contains four qualities that must be fulfilled 

between participants in a discussion in order to have a mutual acceptance. 

The qualities are defined by Habermas (1995) as claims of validity. When 

we speak, we raise the level of claims of validity on facts, norms and truth. 

We can be forced to prove that we are telling the truth, arguing for our 

norms or by verifications of what we say. Furthermore, it needs to be said in 

a linguistically understandable way. The potential for the discussion from 

this aspect of analysis is analyzed through the following problems at issue: 

(1) how are claims on linguistic understanding handled? (2) how do the par-

ticipants handle the claims of facts? (3) how are claims on credibility han-

dled? (4) How do the participants handle conflicts on norms? 

The third aspect of analysis has its starting point with Schudson’s (1997) 

definitions identifying the character of conversations as either a social con-

versation or a problem-solving discussion. Social conversation is considered 

to be spontaneously and the problem-solving discussion is structured as a 

guidance of the discussion. The social conversation is unbiased and the prob-

lem-solving discussion is result oriented. Social conversation is finally seen 

as independent of media and the problem-solving discussion as media de-

pendent because it has a general interest. It is the problem-solving discussion 

that is differential to the democratic discussion: (1) does the participation 

demand knowledge of special norms for discussions or not? (2) is the discus-

sion structured and result oriented or not? (3) is the discussion media de-

pendent or not? 

The fourth aspect of analysis starts with four criteria for a deliberative 

democratic discussion (Wilhelm 1999). Deliberation is distinguished by 

openness for other people’s views. This is studied through the analysis of the 

participants’ information gathering. The next criterion is reflections on and 

replies on other participants’ viewpoints. This is studied through the analysis 

of the participants’ interaction. Deliberation is also distinguished by the 

readiness to change or give up the own viewpoints. This is studied through 

analysis of the homogeneity of opinions. The fourth criterion is the use of 

arguments. This is studied through the analysis of the occurrence of rational 

arguments in the discussions. The deliberation in the discussion of  
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HV-fantasten is studied with the following problems at issue: (1) do the par-

ticipants ask for information and do they initiate debates? (2) do the partici-

pants reflect and reply on different  views? (3) to what extent are the partici-

pants homogeneous in their views? (4) do the participants present reasons 

and arguments for their viewpoints? 

Wilhelm has used his criteria of deliberation and analysed ten political 

discussion sites on Usenet and America Online. The results from his study 

and from HV-fantasten will be compared. 

The conduct of the study 

The material for the analysis contains mostly of contributions of the discus-

sion on the internet. The data collection was done during three seasons of the 

Swedish National Hockey League between the years 1999 and 2002. The 

final selection contains three strategically chosen samples per season, at the 

start of the league and during times when the team is on a winning strike as 

well as times when the team has lost many games. In total, this sample con-

tains 3.993 contributions, published during 149 days. The digital traffic to 

the web site has also been analyzed, and complementary facts have been col-

lected by interviews and talks with the web master. 

It is not the unique parts of the samples that are studied, but how general 

concepts are shown in the interaction and to what extent the discussion cor-

respond to the criteria of analysis. Therefore, a quantitative analysis method 

has been used. The exception is the analysis of the claims of validity, be-

cause this has to do with how the participants are handling them in their in-

teraction. This theoretical aspect has its approach in the qualitative text 

analyses. 

RESULTS 

The mean of posted discussions on the web site is 27 per day. Of the 3.993 

contributions, one or more are signed by 1.254 signatures. Half of them have 

only posted one contribution and 90 highly frequent participants have posted 

ten contributions or more. Men are dominated in the discussion. Women 

only make a few per cents of the total amount of participants. 

Some of the participants watch every game in the arena and others are 

following the team via the media or HV-fantasten. Many from the latter cate-

gory live someplace else or abroad. About five per cent of the participants 

are supporters of other teams. The forum sometimes serves as a platform for 
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common actions with other supporters. It happens that journalists communi-

cate with supporters. Some hockey players have also posted contributions. It 

shows that even the players are part of the discussion. It is likely that the 

team management is aware of the opinions of the supporters. 

The themes discussed are mainly HV71 and hockey in general. This is the 

outspoken aim with the debate. In addition to this, three themes have been 

developed to be accepted: the culture of supporters, media’s coverage and 

the scrutiny of the debate’s level and ethical issues on the internet. 

The discussion forum as a public sphere 

In general, the technological obstacles for the public to access the discussion 

became less between 1999 and 2002. Passwords or filtration did not create 

any formal obstacles, but the access must be seen as limited due to the strong 

domination of the supporters of HV71. The participants’ social status is 

shown in the differences of knowledge among ordinary supporters and the 

elite. Lower status and negative response towards supporters of other hockey 

teams are signs of cultural differences in status. The participants are prob-

lematizing some areas of interest, covered to a minor extent or not at all by 

media. These areas of interest are close to the interests of the supporters but 

also questions of general interest like the management of the team and the 

players’ loyalty towards the team. The participants also have strong deviant 

opinions than the leading predecessors for the institutions of hockey. The 

participants are also critical to the knowledge of the journalists, the absence 

of a scrutinizing sport journalism, and the biased local media. 

The claims of validity 

Overall, the participants feel that the discussion is understandable. Language 

errors are accepted to a great extent. Some participants rebuke themselves to 

avoid critics. Other participants rebuke because they feel language errors 

give a bad image. Sometimes the language is used as an excuse to criticize 

participants of other reasons. Truth is challenged during times of trading 

players. Rumours are spread with strategic false and veiled claims. Irony is 

challenging the truthfulness. The communicative actions will be more com-

plicated if the affected participants are withdrawing from a discussion, or if 

irony is taken to be literal. The latter has only occurred at one point. Few 

examples are shown of participants posting contributions with someone 

else’s signature. The biggest challenge for common understanding is the nor-
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mative correctness. When participants are talking over their heads with dif-

ferent normative perspectives, the lacking understanding can result in an in-

creased difficulty for some categories’ participation.  Three cases of norma-

tive disputes have been analyzed and they all resulted to the impossibility of 

communicative actions.  

The character of the discussion 

The conditions of the discussion are made of few outspoken norms. These 

have indistinctive definitions and are open for interpretations. The partici-

pants are assumed to have good knowledge of the internet etiquette. The 

structure of the discussion is made of a well delimited theme. This is inter-

preted broadly giving a hidden agenda to the discussion. The occurrence of 

action requests indicates that there is an intention to solve problems. Every 

fourth contribution has well considered initiatives on how to act. The discus-

sion’s media dependency is shown in every tenth contribution since they use 

media as the basis for the information expressed. The discussion’s uneven 

conditions, its organized structure, and media dependency means it has a 

tendency to have a character of a problem-solving democratic discussion. 

The democratic discussion 

The analysis of Usenet and America Online shows that more than 30 per 

cent of the contributions are about search of information (Wilhelm, 1999). In 

the discussion of hockey at HV-fantasten, less than 30 per cent are searching 

for information. Wilhelm also shows that almost 70 per cent of the political 

contributions are about individual’s own political views and can be de-

scribed as one-way information. Compared with the hockey discussion, ap-

proximately 15 to 20 per cent correspond to this. Wilhelm’s results also 

show that the participants in the political discussions showed homogeneity in 

their political views and in supporting of politicians. This is not to be seen 

among the participants in the hockey discussions. They do not share the 

same views and they are not always loyal to their own team. When it comes 

to the rationality of the discussion, Wilhelm shows that 70 per cent are based 

on rational arguments, to be compared with less than 60 per cent among the 

hockey contributions.  
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C O N C L U S I O N  

The access for the public to discuss on HV-fantasten is a bit limited. Also, in 

many ways the status affect how the discussion is carried out. Only the third 

ideal criterion for a public sphere is fulfilled by the discussion and that is to 

problematize new areas. Not even the historical bourgeoisie public sphere 

did fulfill this ideal. Only a part of the public did participate and the absence 

of status was only an idea. It was only the questions and the perspectives that 

were carried out and corresponded to the demand of a public sphere. Every-

one cannot participate and status can only be minimized, and if the discus-

sion does not concern new areas or old areas with new perspectives, there is 

no point in talking about such a thing as a discussion association as a public 

sphere. At least if it is based on Habermas’ foundations. 

The language, the claims on truth, and the participants’ credibility are no 

serious problems. The three analyzed normative conflicts do show some se-

rious problems concerning the mutual understanding. The communicative 

actions all collapsed in these conflicts. But the material also shows other 

conflicts with other endings, everything from an agreement between the par-

ticipants to put it behind to solve it in a communicative way. The discussion 

contains symbolic and often strategic actions, but also a great potential of 

communicative actions keeping it from wither away and cease. 

Schudson states that the distinguished features of the social conversation 

shaping relations are equality, spontaneity and no dependency on media. The 

analyzed discussion shows to be non-equal, structured and in different ways 

dependent on media. Therefore, we can state that the discussion is not a so-

cial conversation. It seems to be more a problem-solving democratic discus-

sion even if it does not exclude social elements in the discussion.  

Cultural vs political public sphere 

The comparison of deliberation between the discussion on HV-fantasten and 

Usenet/America Online also shows the deliberative level of the cultural and 

political public sphere. The hockey discussion shows a higher degree of de-

liberation than the political discussions and the interesting conclusion is that 

an un-political discussion in the cultural public sphere has more of delibera-

tion than discussions in the political public sphere.  
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The “ideal” plebeian public sphere 

Historically, public and un-political public spheres have fulfilled the ideals 

belonging to the bourgeois public sphere. Just as HV-fantasten with its dis-

cussion it has been a question of more or less self-organized associations 

sprung from a mutual interest. Examples of movements like these are the 

temperance, the revivalist and later the working class movement. These did 

function from an early start as more democratic associations than the one 

with the political power, the bourgeois public sphere. 

Maybe it is not a coincidence that discussing hockey supporters discuss 

with a bigger concern about the conditions of discussion than the political 

participants. Previous research shows that the discussions’ concrete contents 

have to do with the communicative character. This concern about the com-

municative conditions was also typical for the women’s and working class 

movements. Maybe it is outside the domains of politics and power, in the un-

political assemblies, that people take care of the democratic ideals. By bring-

ing new areas and perspectives and being a problem-solving forum with a 

potential for communicative action, the discussion becomes a soil for repro-

duction of civic and democratic culture of far more tangible reasons than just 

being an association of people in every day life, supposed to produce the 

more indeterminable qualities of solidarity and social capital. 

 

Translation: Ebba Sundin 
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APPENDIX 1: Analysschema 
 
ID-nummer (1–4020) 
 
V 1 Säsong 

 1     1999/2000 
 2     2000/2001 

3     2001/2002 
 
V 2 Undersökningsfas 

 1     Upptaktsfas 
 2     Vinstfas 
 3     Förlustfas 
 
V 3 Veckodag 

 1     Måndag 
 2     Tisdag 
 3     Onsdag 
 4     Torsdag 
 5     Fredag 
 6     Lördag 
 7     Söndag 
 
V 4 Antal ord 

     001–X 
 
V 5 Argument 

0 Nej 
1 Ja 

 
V 6 Avsändare (individ) 

     0001–1332  
 
V 7 Representerar 

 0     Ej kodbar 
 1     HV-supporter 
 2     HV-supporter annan ort  
 3     Representant NBS               
 4     NBS-medlem 
 5     Motståndarsupporter 
 8     Webbmaster 
 9     Annan webbmaster 
 10   Journalist 

  
  
 11   HV-representant 
 12   Förbundsrepresentant 
 15   Kvinnlig HV-supporter 
 16    -”-  -”-  -”-    annan ort 
 20   Kvinna övrig 
 
V 8 Mottagare 

 0         Allmänt riktad till debatten 
      0001–1332 Se V6 
 1222   NBS (ledning) 
 1223   NBS (medlem/mar 
 1224   HV-supporter/s 
 1225   HV-supporters i diasporan 
 1226   Övr (Fair Play Band etc.) 
 1227   Klapp&Klang 
 1228   Sponsorer 
 1230   HV 71 (ledning) 
 1231   HV 71 (personal) 
 1235   Förbundet 
 1236   Hockeyligan 
 1240   HV 71 (spelare, laget) 
 1241   HV 71 (tränare) 
 1245   F. d. HV-spelare 
 1250   Motståndarsupporters 
 1251   Motståndarlag 
 1252   Medier/journalister 
 
V 9 Offentlig-privat 

      0    Offentlig 
      1    Privat 
 
V 10 Funktion 

 01     Utsaga /påstående 
 02     Fråga (uttalad) 
 03     Svar (på 02) 
 04     Blandad (1, 2, 3 och/eller 5) 
 05     Replik, kommentar  
 06     RÄTTELSE: språk 
 07        – " –            sakinnehåll 
 08        – " –            övrigt      
 10     Upprepning 
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V 11 Tilltal 

 0     Ej kodbar 
 1     Berömmande/tacksamt  
 2     Medhåll/instämmande 
 3     Polemiserande/ifrågasättande 
 4     Ironiserande/sarkastiskt 
 5     Angripande/provocerande  
 6     Skrytsamt/självhävdande 
 7     Ursäktande/bortförklarande 
 8     Gratulation/lyckönskning 
 9     Upphaussande/förstärkande  
 10   Beklagande/deltagande 
 11   Baissande/nedtonande  
 12   Oroväckande/skrockfullt  
 13   Utmanande/anmodande 
 14   Upplysande/informerande 
 15   Inbjudan/välkomnande 
  
V 12 Ämne/område 

 001     ISHOCKEY 

 005     Tidigare omgångar 

 006     Tidigare "problem"  

 010     (Aktuella) matcher 
 011     Förhandssnack  
 012     Online-rapport 
 013     Statistik /Resultat /Tabell 
 014     Eftersnack (analys) 
 015     Biljetter/ Intro  
 016     Läktarlogistik  
 017     Arena övrigt 
 018     Rink, is, etc. 
 019     Rankningar 

 020     Sportsligt (lag) 
 021     Tips /Säsongsspekulation 
 022     Kvalitet /Form /Talang 
 023     Attityd /Inställning  
 024     Coachning/Träning 
 025     Matchning /Laguttagning  
 026     Skador, sjukdomar 
 027     Kost/ Nöjen/ Uppladdning 
 028     Petning /Försäljning
 029     Anpassning /Socialt 

 030     Organisatoriskt 
 031     Kvalitet /Kompetens 

 032     Ekonomi /Skötsel 
 033     Värvningsfrågor /Kontrakt 
 034     Seriesystem /Spelprogram 
 035     Regler/Domarinsatser
 036     Kommersialisering
 037     Marknadsföring 
 038     Framtidsfrågor  
 039     RYKTEN 

 040     Allmänt (’hockeykultur’) 
 041     Klubbfakta 
 042     Spelarfakta 
 043     Kuriosa (spelares ’profil’) 
 044     Arenabygge, -planer 
 045     Fester/ Arrangemang 
 046     Samarbetsprojekt 
 047     Spelarlöner 
 048     Doping /Fusk 
 049     IDROTTSLIGA IDEAL 

 100     MEDIEOFFENTLIGHET 
 110     Informerande funktion  
 111     Ämneskunskap 
 112     Informativ nivå 
 113     Tillförlitlighet 
 114     Opartiskhet, neutralitet  
 115     Granskande funktion 
 117     Generell kvalitet 

 120     Underhållande funktion  
 121     Framförande /Kringsnack  
 122     Publik-, läsaraktiviteter  

 130     Teknisk funktion 
 131     Utgivning /Öppnande 
 132     Layout /Manöverbarhet 

 200     SUPPORTERKULTUR 
 201     Relationen HV 71 – NBS  
 209     Uppladdningsaktiviteter 
 210     Aktiviteter 
 211     Resor /Bortamatcher 
 212     Tifo /Ramsor/HV-låten 
 213     Möten /Sammankomster  
 214     Försäljning 
 215     Aktioner 
 220     Organisation 
 221     Ekonomi /Kostnadsfrågor 
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 222     Lokal  
 223     Förtroendevalda  
 224     Demokratifrågor  
 225     Alkoholpolicy 
 226     Offentligt uppträdande  
 227     Allmän policy  
 228     Övriga regler 

 230     Supporterkultur–identitet 
 231     Uppförande 
 232     Lojalitet /Fanatism  
 233     Engagemang (intresse) 
 234     Kunnande 
 235     Läktarkultur 
 236     Historia: klubben 
 237        – " –  : supporterkulturen 
 238        – " –  : arenan 
 239        – " –  : ishockey allmänt 

 240     Gränsöverskridande  
 241     Kontaktskapande 
 242     Avgränsning /Exklusion 

 250     Övrigt 
 251     Reklam/promotion 
 252     Erbjudanden 
 253     Hjälp/info 

 300     DEBATTEN 
 301     Genomslag /Offentlighet 
 305     Identifikation /Anonymitet  
 306     Personliga förmågor 
 309     Nätet vs IRL 

 310     Normgemenskapande 
 311     Allmän "nivå"  
 312     Netikett (global och lokal) 
 313     Ämnesrelevans  
 314     Språk  
 315     Exkludering /Radering  

 320     Trovärdighet  

 400     ÖVRIGT  
 401     Annan sport 
 402     Alkohol, droger  
 403     Polisiär verksamhet, lagar 
 404     Politik  
 405     Religion  
 406     Genus, könsrollsrelaterat 

 407     Kultur 
 408     Sociala förhållanden 
 409     Uppfostran, socialisation 
 410     Spel, förströelse, tävlingar  
 411     Teknologi 
 415     Musik 
 450     "Kärleksförklaringar" 
 451     Utseende 
 460     Irrelevant 
 461     Nonsens /"Oväsen" 
 462     Efterlysning 
 499     Okänt, ej kodbart 
 
V 13 Omtalad aktör  

 000     ISHOCKEY 
 001     HV 71 
 006     Juniorer, J20 
 008     Vakter 
 009     Lag 
 010     AIK 
 011     Djurgården 
 012     Södertälje 
 013     Brynäs 
 014     Leksand 
 015     Färjestad 
 016     Malmö 
 017     Frölunda 
 018     Linköping 
 019     Modo 
 020     Timrå 
 021     Björklöven 
 022     Luleå 
 023     Västerås 
 030     Svenska Ishockeyförb. 
 031     Landslaget Tre Kronor 
 032     Team X (juniorlandslag) 
 035     Domarna 
 036     Svenska Hockeyligan 
 040     Elitserien/säsongen 
 041     Övriga elitserielag 
 048     Årets Rookie 
 051     Allsvenska lag 
 054     Division 1-lag 
 055     Div II-lag 
 071     Finska landslaget, -spelare 
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 073     Norska landslaget, -spelare 
 074     Tyska ligan 
 075     Europaligan 
 080     Övriga Europa 
 090     NHL, AHL 
 095     Övriga världen 

 100     INSTITUTIONSMEDIER  
 101     Matchprogram 
 105     ”Gamla” officiella sidan 
 106     hv71.se 
 107     Blue Bulletin 
 130     Tidningen Hockey 
 131     swehockey.se 
 132     Hockeyfakta 
 133     CEWE 
 136     hockeyligan.se 
 140     webbradio 
 141     Övriga klubbhemsidor 

 200     INSTITUTIONSAKTÖRER 
 201     HV:s sportchef 
 202     Tränare/tränarteam 
 203     Ordförande  
 204     Styrelse 
 205     Marknadschef 
 206     Idrottspsykolog 
 207     Webbredaktör 
 208     Läkare 
 209     Speaker 
 210     Enskild HV-spelare 
 211       – " –   int. HV-spelare 
 213       – " –   f.d. HV-spelare 
 214       – " –   f.d. int. HV-spelare 
 215     Captain, Ass captain 
 216     Målvakt 
 217     Stefan Liv 
 218     Reservmålvakt 
 219     Skadade 
 220     Laget 
 221     F.d. lag 
 222     Historiskt ”drem team” 
 223     Straffläggare 
 224     Petad spelare 
 225     Tekare 
 226     Spelfördelare 

 227     Egen produkter 
 228     Målsumpare 
 229     F.d. motståndarlag 
 230     Rickard Fagerlund 
 231     General Manager 
 232     Kontroversiella coacher  
 233     Landslagscoach 
 234     Landslagsspelare 
 235     Ulf Rådbjer 
 240     Övriga coacher/sportchefer 
 241     Övriga elitseriespelare 
 242     Övriga webbredaktörer 
 243     Utländsk spelare (ej HV) 
 245     Sponsorer 
 250     Allsvenska coacher 
 251     Allsvenska spelare 
 253     Division 1-spelare 
 260     Finska spelare 
 265     Norska spelare 
 270     Svenskar i Tyskland 
 275     Europeiska spelare 
 280     Svenskar i NHL 
 281     Övriga NHL-spelare 
 282     NHL-lag 
 286     ”Fula” spelare  
 287     Hyrda spelare 
 288     Nyförvärv 
 289     ”Billiga” succéer 
 290     ”Dyra” floppar (f.d. stjärna 
 292      Matchens lirare,  
 293     Tacklare, fysiska, utvisade 
 294     HJÄLTE 
 295     Talanger, unga 
 296     Kämpar, lagspelare 
 297     STJÄRNOR 
 298     Målgörare 
 299     Matchvinnare 

 300     MEDIER (Oberoende) 
 301     Jönköpings-Posten 
 309     Folkbladet 
 310     Radio  
 313     Radio Jönköping 
 315     Radiosporten 
 320     Radio Match 105,1 
 325     TV 
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 330     SVT Sporten 
 331     Text-tv 
 332     Fotbollskväll 
 335     TV4 Jönköping-Borås 
 340     Sporten TV4 
 341     TV4-text 
 342     Hockeykväll 
 345     Canal+ 
 349     TT 
 350     Aftonbladet/Sportbladet 
 351     Dream Team 
 355     Expressen 
 360     Göteborgs Posten 
 361     GT 
 362     DN 
 363     SvD 
 365     Café Sport 
 366     Elit 
 370     Lokaltidningar 
 371     Tidskrifter 
 375     Övrig radio 
 380     Utländska tidningar 
 400     NÄTUPPLAGOR 
 410     sr.se/jonkoping 
 415     sr.se/sport 
 420     radiomatch.se 
 430     svt.se/sport 
 440     sporten.se 
 450     aftonbladet.se 
 451     dt/aftonbladet.se 
 455     expressen.se 
 460     Odds- och spelsajter 
 470     Lokal nätupplaga 
 495     passagen.se 
 499     Andra webbsajter 

 500     MEDIEAKTÖRER 
 501     Sportchef/krönikör JP 
 502     Sportjournalist JP 
 505     Skribent SmF 
 510     Radiosportreporter 
 515     SR:s expertkommentator 
 520     Webbradioreporter  
 530     SVT sportreporter 
 531     SVT expertkommentator 
 540     TV4 sportreporter 

 541     TV4 expertkommentator 
 542     Hockeykvällkommentator 
 545     Canal+ sportreporter 
 545     Canal+ expertkommentator 
 550     Kvällstidningsjournalist 
 551     Lasse Anrell 
 552     Mats Wennerholm (AB) 
 555     Niklas Andersson (Expr) 

 600     SUPPORTERORG. 
 601     North Bank Supporters 
 602     NBS TIFO-grupp 
 603     HV Supporters (grupp)  
 604     HV-supporter annan ort 
 611     KLAPP&KLANG 
 613     Medgångssupporter 
 615     Genuin supporter 
 630     Övriga supporterklubbar 
 631     Black Army 
 632     Järnkaminerna 
 633     White Lions 
 634     Goa Gubbar 
 635     Rödhökarna 
 640     Övriga ”klackar” 
 650     Utl. supporterklubbar 

 700     SUPPORTERMEDIER 
 701     Ståplats 
 702     northbanks.nu 
 710     HV-fantastens debattforum 
 712     hvfantasten.com 
 715     Andra HV-sidor 
 717     INTERNET 
 720     hockeymagasinet.se 
 725     svenskafans.se 
 750     Övriga supportermedier 
 751     Gnagarna 
 752     DIF.net 
 753     White Lions 
 754     Goa 
 755     Redhawks 

 800     SUPPORTERAKTÖRER 
 801     NBS-representant(er) 
 802     NBS-medlem(mar) 
 803     HV-supporter (ind) 
 804     Debattdeltagare (frekventa) 
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 807     Supportervärdar 
 808     'Klacken' (Bästa klack) 
 809     Tifo-gruppen 
 810     Henrik Gustavsson  
 814     Kaspari + trumman 
 820     Övriga webbmasters 
 830     Övriga repr. supporters  
 831     Övriga supporters 

 900     ÖVRIGA    
 901     Andra idrottsmän 
 902     Andra idrotter 
 907     Oddset 
 910     Andra medier/program 
 913     Crut 
 914     Fair Play Band 
 915     Rockartist /låt 
 916     Svensktopp, dansband 
 919     Föräldrar (på sta’n) 
 920     Andra sociala institutioner  
 921     Telia, Swipnet etc. 
 930     Skola, utbildning 
 935     Kyrka, frikyrka 
 975     Polisen 
 999     EXPERTER  
 
V 14 Källa 

     Se V13 
 
V 15 Referens 

 0     Ej tillämplig 
 1     Hänvisning 
 2     Referat 
 3     Citat  
 4     Kopia (urklipp) 
 5     Länk  
 
V 16 Genre 

 0     Ej tillämplig 
 1     Åsikt/argumentation  
 2     (Saklig) information  
 3     Nyhetsförmedling  
 4     Ryktesspridning  
 5     Kodbundet uttryck  
 

V 17Attityd 

 0     Ej tillämplig 
 1     Allmänt bifallande  
 2     Konstruktivt analyserande 
 3     Kritiskt granskande 
 4     Allmänt kritiskt 
 
V 18 Handling 

 0     Ej handlingsinitiativ  
 1     Förslag/uppmaning  
 2     Krav/åtgärd        
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APPENDIX 2: Kodinstruktioner 

 
V1 Säsong 
 (1) avser diskussionsinlägg postade under säsongen 1999/2000; (2) säsong-
en 2000/2001; och (3) säsongen 2001/2002.  
 
V2 Undersökningsfas 
Upptakt (1) avser diskussionsinlägg postade mellan 1 september till och med 
första omgången av elitserien under tredje veckan i september; vinstperiod 
(2) avser diskussionsinlägg postade under en period på minst fem vinstmat-
cher i följd alt. vinst i fyra av fem matcher för HV71; förlustperiod (3) avser 
minst fem förlustmatcher i följd alt. förlust i fyra av fem matcher. 
 
V3 Veckodag 
Dag som diskussionsinlägg postats, kodas med början (1) för måndag och 
därefter varje veckodag till och med (7) söndag.  
  
V4 Ord 
Antal ord i varje diskussionsinlägg räknas med hjälp av kommandot  
Verktyg –> Räkna ord.  
 
V5 Argument 
Diskussionsinlägg som innehåller minst ett argument, kodas som (1) argu-
ment. Övriga diskussionsinlägg, kodas som (0) ej argument. Med argument 
avses att påståenden styrks på sådant sätt att det är möjligt att bemöta dessa 
med nya argument och inte endast med negationer av typen ”nej, det är det 
inte” eller ”nej, det tycker inte jag”. Yttranden som ger upphov till sådana 
bemötanden är av typen personliga eller estetiska värderingar och demago-
giska påståenden. Ej argument avser också total frånvaro av styrkanden,  
såsom i ren information, glädjeyttringar, m.m.  
 
V6 Avsändare (individ) 
Varje unik signatur tilldelas ett värde. Tillvägagångssättet kräver att samtliga 
signaturer först förtecknas, lämpligen alfabetiskt, och får sina värden.  
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V7 Representerar 
Här kodas de kollektiv individerna antas representera när de gör inlägg.  
Avsändarens hemmahörighet kan framgå explicit, men också implicit  
i inlägget eller dess kontext. I det senare fallet kodas avsändarens hemmahö-
righet på sannolikhetsgrund. I de fall som det varken explicit eller implicit 
framgår vad avsändaren representerar, kodas (0) ej kodbar. 
 
V8 Mottagare 
Varje explicit adresserad mottagare kodas på sitt unika signaturvärde. Varia-
belvärdena på V6 används. Diskussionsinläggen kan vara riktade till fler än 
en explicit mottagare. Resterande diskussionsinlägg kodas som (0) allmänt 
riktad till debattdeltagarna. Det är sannolikt så att de flesta av dessa inlägg är 
riktade till HV-supporters och kommer att behandlas så i analyserna där  
variabeln mottagare används. Grundantagandet är att inlägg som är riktade 
till andra än HV-supporters i allmänhet, också uttrycker att de är det. 
  
V9 Offentligt/privat 
Diskussionsinlägg som riktar sig till en explicit adressat i uppenbara eller 
uttalade personliga ärenden, kodas (1) personligt. Övriga diskussionsinlägg 
kodas som (0) offentligt. 
  
V10 Funktion 
Utsaga (1) avser diskussionsinlägg som påbörjar ett nytt ämne, eller ett tidi-
gare från ett nytt perspektiv, alternativt när minst två dagar förflutit sedan 
ämnesaspekten senast togs upp till diskussion. Fråga (2) är en uttalad fråga 
som vill ha svar och (3) ett sådant svar på en ställd fråga. Replik (5) avser 
diskussionsinlägg som uttalat eller på annat sätt visar att de anknyter till tidi-
gare diskussionsinlägg. Blandad (4) kan innehålla några eller samtliga av 1, 
2, 3 och/eller 5. Rättelser (6, 7, 8) är uttalade självtillrättavisningar och upp-
repning (10) kodar diskussionsinlägg som är identiskt med ett föregående 
inlägg.  
 
V11 Tilltal 
Tilltalet avser hur deltagarna bemöter varandra, inte hur de talar om det de 
diskuterar. Ett ironiskt tilltal behöver inte betyda att man också talar ironiskt 
om diskussionsobjektet. Det är dock inte ovanligt att tilltal och omtalande 
följs åt. Men det är tilltalet som är avgörande för hur variabeln ska kodas.  
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V12 Ämne/område 
Variabeln kodar och svarar på frågan VAD som avhandlas i diskussionsfo-
rumet. Analysschemat anger i detalj hur innehållet i diskussionsinläggen ska 
kodas. Varje diskussionsinlägg kan innehålla ett eller flera diskussionsäm-
nen.  
 
V13 Omtalad aktör 
Variabeln kodar och svarar på frågan VEM som nämns på de ämnesområden 
som avhandlas. Analysschemat anger i detalj hur olika aktörer ska kodas. På 
varje ämnesområde kan flera aktörer nämnas. Huvudaktören sätts som aktör 
nummer ett. Aktör kan vara såväl person som institution.  
 
V14 Källa 
Kodar vilka aktörer som används som källa i de diskussionsinlägg där detta 
explicit anges. Variabelvärdena på V13 används. 
 
V15 Referens 
Kodar hur olika aktörer i offentligheten används som källa i inläggen. När 
källa inte anges explicit, eller det är definitivt omöjligt att dra slutsatser om 
eventuell källa, kodas (0) ej tillämplig; Hänvisning (1) kan vara av typen 
”Läs dagens JP!”; Referat (2) innebär att i egna ord beskriva källans innehåll 
eller poäng, t.ex. ”Remmen kan få kontrakt, skriver Borås Tidning idag”; 
Citat (3) innebär citat med citationstecken; Kopia (4) innebär hel artikeltext 
inklistrad i debattinlägget; Länk (5) innebär att länk till webbplats är angiven 
eller klickbar. 
 
V16 Genre 
Genre anger om diskussionsinlägget, (1) förmedlar deltagares åsikter och 
argumentation på olika ämnesområden. Argumentation ska då inte förväxlas 
med argument som det angetts tidigare (V5), utan kan innebära att icke-
rationella argument framförs. Det handlar om att deltagare för fram sina 
ståndpunkter och uppfattningar i olika frågor och på olika sätt; (2) förmedlar 
allmän och inte nödvändigtvis aktuell saklig information som efterfrågats 
eller inte; (3) förmedlar nyheter om aktuella händelser på diskussionens  
tematiska områden, t.ex. spelarövergångar, skador eller matchresultat;  
(4) förmedlar obekräftade eller osannolika uppgifter; (5) förmedlar hejaram-
sor, positiva eller negativa känsloutbrott och liknande. I de fall diskussions-
inlägg inte kan kodas på något av de fem värdena anges (0) ej tillämplig.  
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V17 Attityd 
Variabeln svarar på frågan HUR deltagarna förhåller sig till det som avhand-
las i diskussionen. Här kodas författarens positiva eller negativa attityd i den 
sakfråga som diskuteras och/eller till den/de aktörer som nämns. Attityden 
kan vara, förutom positiv eller negativ, av mer eller mindre analyserande art, 
så att (1) kodar ett allmänt bifall, medan (2) kodar konstruktiv analys, på den 
positiva axeln. På liknande sätt skiljs mellan (3) en kritiskt granskande atti-
tyd och (4) en mer allmänt hållen negativ attityd. Är inget av detta tillämp-
ligt, kodas (0) ej tillämplig. 
 
V18 Handling 
Handling kodar om diskussionsinlägget innehåller (1) förslag eller uppma-
ningar, eller (2) krav på åtgärder. Innehåller diskussionsinlägget inga upp-
maningar till eller krav på handling, kodas (0) ej handlingsinitiativ.  
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