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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Futisfani Verkossa - Vahvistuuko yhteisöllisyys? Case: FC Lahden Kannattajat pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia FC Lahden
kannattajien keskustelupalstaa. Tutkielmassa tarkasteltiin faniutta, yhteisöjä sekä verkkoyhteisöjä ja vuorovaikutusta fanien keskustelupalstalla.
Erityinen kiinnostuksen kohde oli siinä, miten tämä faniyhteisö tukee ja luo yhteisöllisyyttä Internetin keskustelupalstallaan sekä se, miten sen
jäsenet pyrkivät selittämään ristiriitaisia tekemisiään ja toimintatapojaan verkkokeskustelussa.
Tutkimuksen aineistona käytettiin faniyhteisön verkkosivujen keskustelupalstaa, josta analyysin kohteeksi rajattiin kahden viikon ajalta kaikki
verkkokeskustelun puheenvuorot. Analyysimenetelminä tutkimuksessa oli kaksi toisiaan täydentävää menetelmää. Teoriasidonnaisen
sisällönanalyysin avulla etsittiin keskustelun merkityksiä, ja keskusteluanalyysin avulla etsittiin sitä, miten näitä merkityksiä tuotetaan.
Tarkemmin keskusteluanalyysista käytettiin Goffmanin osallistumiskehikkoa, vaikka Goffman ei varsinainen keskusteluanalyytikko olekaan.
Näiden kahden menetelmän kombinaatio loi hedelmällisen pohjan analyysin tekoon. Sisällönanalyysissa aineistona toimi koko kahden viikon
keskustelumateriaali. Osallistumiskehikkoanalyysin aineistoa rajattiin tiukemmin ja mukaan otettiin yksi laajaa keskustelua herättänyt
keskustelupolku.
Tutkimuksen tärkeimpinä tuloksina ilmeni, että jalkapallofanit keskustelivat pääasiassa omaan yhteisöönsä liittyvistä asioista sekä ihannointinsa
kohteesta FC Lahdesta. Jonkin verran yllättävää oli se, että keskustelua ei juurikaan käyty itse ottelutapahtumien urheilullisesta puolesta, vaikka
ottelutapahtumat ovat faniyhteisön toiminnan keskiössä. Molempien menetelmien avulla oli selkeästi havaittavissa se, että faniryhmän
yhteisöllisyys vahvistuu heidän verkkokeskustelussaan. Tätä väitettä tukee myös useasti toistuneet keskustelun tyylit, joissa faniryhmää
puhuteltiin pääsääntöisesti monikossa, meinä, teinä tai heinä, joko fanien omalla tai ryhmän ulkopuolisen suulla. Tuloksista oli myös suhteellisen
selkeästi havaittavissa, että fanit eivät kokeneet "ristiriitaista" käyttäytymistään lähellekään niin kriittisenä asiana kuin faniyhteisön ulkopuoliset
verkkokeskustelijat. Fanien ja ulkopuolisten välillä oli havaittavissa selkeä katsomokäyttäytymistä koskeva normiristiriita.
Pro gradun pääasiallisia lähteitä olivat Lisa Lewisin toimittama faniuteen pureutuva Adoring Audiences sekä Kaarina Nikusen fanikirjallisuus.
Yhteisöllisyyden pohdinta pohjautui paljolti Heikki Lehtosen ajatuksiin. Menetelmäkirjallisuutena käytettiin pääsääntöisesti Jouni Tuomen,
Erving Goffmanin ja Eeva-Leena Seppäsen tekstejä.
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