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1. Inledning 

Internet är mer än WWW, e-post och diskussionsgrupper.1 Internet är snarare 

en öppen struktur, ett nätverk av nätverk sammanbundna av världs-

omspännande kommunikationslinjer, där varje dator som följer vissa standarder 

för kommunikation kan delta i informationsutbytet. Webben och e-post, sin 

popularitet och användbarhet till trots, är bara tillämpningar av denna struktur. 

Vem som helst med erforderliga resurser i form av kunskap eller kapital har 

följaktligen möjlighet att bygga sina egna tillämpningar och det är en sådan 

tillämpning som den här uppsatsen handlar om: Hotline.2 

HL skulle kunna kallas ett nätverk, även om detta ord egentligen är 

otillräckligt för att beskriva fenomenet, eftersom HL bland mycket annat även 

är en affärsverksamhet, ett verktyg, såväl som en umgängesform eller en 

attityd. 

Massmedierna bevakar nyheter om Internet intensivt. Det förflyter inte en 

dag utan artiklar om detta i alla större dagstidningar, för att inte tala om 

uppmärksamheten i fackpressen. Om HL är det däremot mycket tyst, vilket är 

märkligt eftersom de huvudsakliga aktiviteterna inom HL är av mycket 

kontroversiellt slag. Spridning av pornografi, piratkopierad programvara och 

musik är ämnen som vanligtvis brukar intressera massmedia i hög grad. 

HL är än så länge litet, men det växer. Uppgifter visar att över tre miljoner 

användare har laddat ner programvara för att använda HL3. Eftersom denna 

programvara inte har någon form av kopieringsskydd och således kan spridas 

fritt, finns det skäl att anta att det totala antalet användare är betydligt större. 

Denna uppsats är ett försök att råda bot på tystnaden som råder genom att tala 

om vad HL är och hur det fungerar. 

 
1 Ord som i den löpande texten är markerade med fet stil finns förklarade i avsnitt 5. ”Ordlista och begrep
psförklaringar. Markeringen görs endast första gången en term används. 
2 Hotline benämns i fortsättningen HL. 
3 Utan upphov, 2000?, under rubriken ”a vast new Internet world on Hotline Network”, http://www.bigre
dh.com/hotline2/main.html (000818) 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med min uppsats är att beskriva HL i sin helhet, med 

särskild fokus på HL som ett socialt och ekonomiskt system, och den 

mänskliga interaktion som pågår inom detta. För att nå detta syfte är det 

nödvändigt med ett brett grepp över ämnet och att beskriva HL i alla dess delar, 

allt från de tekniska detaljerna till de samhälleliga aspekterna. 

Syftet utöver detta är att undersökningen skall kunna utnyttjas som en 

grund för vidare studier. Detta gäller särskilt det grundläggande arbete vad 

gäller metod och beskrivningen av HL:s funktionssätt. 

1.2 Frågeställningar 
Min undersökning är ämnad att besvara följande frågor: 

1) Vad är HL och hur fungerar det? 

2) Vad innebär HL i ett vidare socialt och ekonomiskt perspektiv? 

Fråga 1) är som synes av konkret karaktär och syftar främst till att möjliggöra 

den grundläggande beskrivning av HL som jag anser vara helt nödvändig i en 

första studie av det här slaget. Fråga 2) är däremot lösare definierad och är av 

en mer tolkande karaktär. Avsikten med detta är att göra möjlig en friare och 

djupare analys som inbegriper teknik såväl som social interaktion, samt 

tangerar ekonomiska aspekter. Denna frågeställning kräver också en mer 

teoretisk ansats och en annan metod, vilket diskuteras mer utförligt nedan.4  

1.3 Metod, avgränsningar och källmaterial 
Den huvudsakliga metoden för insamling av data från HL har varit att ta 

skärmavbildningar av det som observerats. Detta kan tyckas omständligt, men 

det motiveras av skäl som här ska förklaras närmare. 

1.3.1 Diskussion av metod och källäge 

Den mest uppenbara motiveringen för att ta skärmavbildningar är att HL är 

mycket instabilt och förändras timme för timme. Men det finns även andra 

faktorer som främst har att göra med referenser, sökning och återvinning av 

information. 

 
4 Se avsnitt 1.7 ”Teoretiska utgångspunkter”. 
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På webben refereras till ett dokument huvudsakligen genom dess URL. I 

något metaforiska ordalag utgör URL:en ett slags ”väg” till den ”plats” på 

webben där dokumentet finns. Inom HL existerar inga sådana ”vägar” eller 

”platser”. Det finns alltså inget sätt att återfinna ett givet dokument genom att 

skriva en referens till det.  

Även om ett system med något som liknade URL:er existerade inom HL är 

det inte troligt att vilken användare som helst skulle få tillgång till det sökta 

materialet, eftersom de flesta servrar där är skyddade av lösenord. 

Ytterligare en svårighet är att HL-servrar lika gärna kan vara installerade på 

en vanlig persondator som är ansluten till nätet via modem, som en server med 

fast anslutning. Den som söker ett specifikt dokument kan således i många fall 

vara utlämnad åt en serveroperatör som kanske kör sin server på helt 

slumpmässiga tider. Den osäkerhet som vanligtvis förknippas med elektronisk 

informationssökning är således än större inom HL: ”Hotline servers go up and 

down like yo-yos. Sometimes they are up, sometimes they are down.”5 

Att konstruera någon sorts konvention för att skriva referenser för material 

och dokument på HL torde i praktiken knappast vara meningsfullt. Möjligheten 

att hänvisa till HL-servrar via en trackerserver är även det opraktiskt eftersom 

en sådan kan innehålla tusentals ”länkar” utan vare sig alfabetisk eller 

systematisk ordning.6 Till detta kommer även att jag strängt taget inte är ute 

efter att finna några dokument över huvud taget. Att förvänta sig att finna 

användbart material för min uppsats i form av dokument på HL, är enligt min 

mening det samma som att förutsätta att användare av HL skulle vara 

kontinuerligt sysselsatta med att dokumentera sig själva och sin verksamhet 

och dessutom göra detta tillgängligt via samma system. Detta är naturligtvis 

helt orimligt. 

Paradoxalt nog finns det dock sökmotorer för HL. Dessa fungerar dock på 

ett helt annat sätt än de söktjänster som finns på webben. Detta undersöks 

närmare i avsnitt 2.3.1 ”Informationssökning på Hotline”. 

1.3.2 Metodiska krav 

En metod för att undersöka HL måste med tanke på ovan nämnda instabilitet 

således i grunden handla om att kunna belägga iakttagelser i den stund 

iakttagelsen görs. Vidare måste det insamlade materialet i sig självt innehålla 

 
5 Hotchkies, Blair, George, Doug, 1999, s. 2. http://www.thesnitch.com/faq.asp (000831) 
6 Se avsnitt 2.1 ”Övergripande beskrivning”. 
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den information som är viktig. Referenser, som ju per definition pekar mot en 

källa fungerar inte, eftersom ett system som får referenser att fungera saknas. 

Skärmavbildningar är ett snabbt och praktiskt sätt att möta dessa metodiska 

krav. Utskrifter av dessa samt notering av det datum då de skapades, förvaras 

som otryckt material i uppsatsförfattarens ägo. De är namngivna och ordnade 

enligt följande konvention: HL, månad, dag, löpande numrering inom parentes, 

samt filtyp. Till exempel: ”HL0506(1).gif”. 

Fördelen med denna metod är att det, utan några speciella tekniska 

lösningar, är möjligt att kringgå de problem och potentiella svårigheter som 

nämns ovan. Det material som anskaffas på detta sätt har enligt min mening ett 

högt ”bevisvärde” samtidigt som det är mycket svårt att manipulera. En 

nackdel är dock att detta förfarande ger upphov till en mängd noter. 

Ytterligare en slutsats som kan dras av ovanstående diskussion är att denna 

metod lämpar sig bäst för att belägga vilket innehåll som står att finna på HL, 

samt även att belägga mellanmänskliga aktiviteter såsom chatt. Metoden 

lämpar sig således bäst för undersökningar ur ett humanvetenskapligt 

perspektiv. Metoden påminner till viss del om ett etnografiskt arbetssätt. HL 

kan betraktas som en plats som jag har besökt, där aktiviteten att ta 

skärmavbildningar motsvarar etnografens fotograferande för att dokumentera 

sina observationer. Att betrakta Internet som ett rum motiveras i avsnitt 1.5 

”Teoretiska utgångspunkter”. 

1.3.3 Framställningssätt och presentation av resultat 

Jag har valt att presentera mina resultat i form av en jämförande studie 

såtillvida att många av funktionerna i HL-systemet har en motsvarighet i andra 

tillämpningar av Internets infrastruktur. Allmän användning av HL jämförs 

med användning av webben. HL:s chattfunktion jämförs med övrig textbaserad 

chatt via Internet. Att sända och hämta filer inom HL jämförs med motsvarande 

förfarande via webben eller FTP. Avsikten med detta är att utnyttja läsarens 

befintliga referensram vad gäller Internet och på så sätt undvika att ägna 

utrymme åt alltför grundläggande redogörelser som skulle kunna framstå som 

omständliga. 

Givetvis finns också en risk att de läsare som är obekanta med Internet får 

problem med att tillgodogöra sig framställningen. Målet har dock varit att 

uppnå en god balans mellan dessa två poler och jag har bifogat en ordlista med 

termer så att tekniska begrepp och språkliga nybildningar inte behöver förklaras 

i löpande text och fotnoter. 
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1.3.4 Material och källäget 

HL i sig självt utgör min primära källa och som nämnts ovan har mina 

observationer dokumenterats med hjälp av skärmavbildningar. Dessa uppgår 

för närvarande till tjugonio stycken. Detta kan tyckas lite, men avsikten har inte 

varit att samla in material som är statistiskt signifikant. Detta beror i sin tur 

främst på att det är mycket svårt att fastställa hur omfattande ett sådant material 

behöver vara. Skärmavbildningarna bör istället ses som en dokumentation av 

mina ”strövtåg” på HL, och ett stöd för de slutsatser jag har dragit genom 

direkta observationer. 

På samma sätt som det har varit svårt att finna någon forskning gällande HL 

tycks det inte finnas särskilt många relevanta artiklar i ämnet. Huvudsakligen 

rör det sig om korta notiser i amerikanska datortidskrifters webbutgåvor som 

inte innehåller mer information än de pressmeddelanden som redan publicerats 

av grundarna av HL, Hotline Communications Ltd7. Ett undantag utgörs av en 

artikel med titeln ”Spanish Main Of The Internet, Or The Place Where 

Everybody Knows Your (Nick) Name?” i två delar.8 Förutom en god 

introduktion till HL innehåller denna en omfångsrik redogörelse för ett samtal 

mellan skribenten och ett antal aktiva HL-användare. Utöver detta har jag 

använt mig av en artikel i The Toronto Stars webbutgåva författad av Tyler 

Hamilton, som kort beskriver HL samt innehåller uttalanden av HLC:s VD, 

Jack Kay.9 

I övrigt har ett antal webbplatser som koncentrerar sig på HL också 

använts i avsikt att finna användbar information, främst nyheter. I synnerhet 

HLC:s egna officiella webbplats visade sig mycket givande, bland annat 

eftersom deras sidor innehåller enkel och lättfattlig information om vad HL är 

samt hur det fungerar. Företaget presenterar naturligtvis även sig självt och dess 

historia.10 

Jag besökte vidare två webbaserade söktjänster för HL i avsikt att kunna 

redogöra för hur detta fungerar. Slutligen har jag även använt mig av 

information från en mängd andra webbplatser. 

 
7 Hotline Communications Ltd. Benämns i fortsättningen HLC. 
8 Moore, Charles W, 1999a, ”Spanish Main Of The Internet, Or The Place Where Everybody Knows 
Your (Nick) Name?” http://www.applelinks.com/articles/1999/11/19991118181104.shtml (000829). 
Moore, Charles W, 1999b, ”Part 2”, http://www.applelinks.com/mooresviews/hot2.shtml (000829) 
9 ”CEO” – Chief Executive Officer. 
10 Se http://www.bigredh.com 
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1.3.5 Informanter 

Den ursprungliga målsättningen med den här undersökningen var att 

genomföra någon form av deltagande studie och på detta sätt tala med en 

mängd användare av HL genom klientprogramvarans inbyggda chatt-

funktion. Detta visade sig snart vara mycket svårgenomförbart eftersom 

gensvaren på mina kontaktförsök var obefintliga. Huvuddelen av all chatt som 

äger rum inom HL sker förmodligen genom att utnyttja funktionen för slutna 

samtal  mellan särskilt inbjudna gäster. Det var således inte möjligt att erhålla 

någon information på det sätt som ursprungligen var tänkt. 

Jag sände därför e-post till Charles W. Moore, och bad honom uppmana de 

informanter som han talat med inför sin artikel om HL att höra av sig till mig 

via e-post. I ett svar lovade Moore att vidarebefordra min förfrågan men ingen 

har kontaktat mig efter detta. 

Det tredje och sista försöket att få någon att tala om HL inbegrep att 

lokalisera HL-användare bland datorintresserade i min egna bekantskapskrets. 

Till slut gick två användare med på att svara på några frågor i utbyte mot 

anonymitet. Slutligen kontaktade jag ett stort svenskt internetföretag via e-post, 

dels för att få information om hur annonsering på webben fungerar, och dels för 

att ställa den neutrala frågan huruvida företaget kände till HL eller det mindre 

”systernätverket” Carracho.11 Något överraskande svarade en representant 

gärna på mina frågor om annonsering, men krävde samtidigt fullständig 

anonymitet; företaget ville inte bli nämnt vid namn. Frågan om HL undveks 

genom att personen som skrev svaret sade sig personligen inte känna till något 

om detta. 

I detta läge fann jag det inte fruktbart att fortsätta försöken att erhålla 

information från muntliga uppgiftslämnare och jag började uteslutande 

koncentrera mig på att skaffa information från de källor som nämnts ovan. 

Eftersom jag inte lyckats erhålla någon information från mer än två HL-

användare, förutom de som uttalar sig i Moores artikel, har jag bedömt det som 

vanskligt att dra några långtgående slutsatser från ett såpass begränsat material. 

Jag har istället använt dessa intervjuer främst som ett sätt att få med åtminstone 

några ”levande röster” utan att tillskriva dem något alltför tungt vetenskapligt 

bevisvärde. Eftersom alla informanter begärt anonymitet har deras e-

postmeddelanden redigerats till intervjuform och dessa förvaras i 

 
11 Se http://www.tracker-tracker.com/carracho/index.html (000811). 
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uppsatsförfattarens ägo. Det ursprungliga frågeformuläret har inkluderats i 

uppsatsen som en bilaga. 

1.3.6 Avgränsning 

Min undersökning avgränsar sig naturligt nog till nätverket HL i sig självt. 

Detta är dock att göra det en aning för enkelt för sig eftersom mycket av det 

som försiggår på HL enligt min mening kan framstå som relativt oförståeligt 

om inte perspektivet vidgas något. 

Som nämnts i inledningen, utspelas en hel del kriminella aktiviteter på HL, 

främst i form av brott mot upphovsrättsliga lagar. Jag anser det inte fruktbart att 

föra någon uttömmande diskussion om detta förhållandevis komplicerade 

ämne, eftersom en sådan diskussion knappast skulle leda till någon ny kunskap 

och dessutom föra alltför långt ifrån denna uppsats egentliga fokus. 

Jag vill således undvika komplicerade juridiska resonemang och nöjer mig 

med att konstatera att hanteringen av upphovsrättsligt skyddat material i form 

av till exempel programvaror och musik i de allra flesta fall bryter mot lagens 

anda om än inte mot lagens bokstav. På samma sätt som HL står i ett 

konfliktartat förhållande till den etablerade ordningen vad gäller upphovsrätt 

tycks det råda stora motsättningar också på det ekonomiska området. Det finns 

inte, inom ramen för den här uppsatsen, möjlighet att redogöra för hur 

webbranschen fungerar eller affärsverksamhet bedrivs genom Internet. Det 

krävs dock en viss redogörelse för hur annonsering på webbplatser bedrivs, 

vem som tjänar pengar på detta och hur mätningar av besökarantal går till, 

vilket redovisas i ett separat avsnitt.12 Jag anser att ovanstående två 

huvudavgränsningar är nödvändiga för att undersökningen skall kunna fokusera 

på det egentliga huvudämnet: HL. Det är likafullt nödvändigt att tangera 

juridiska såväl som ekonomiska aspekter om en någorlunda uttömmande 

beskrivning av HL skall kunna genomföras. 

Som tidigare nämnts har jag även använt mig av information från ett antal 

webbplatser. Detta betyder dock inte att min undersökning på något sätt utgör 

någon särskilt heltäckande inventering av all information som existerar om HL 

på WWW. 

Slutligen bör också nämnas att HL är ett system som bygger på 

klient/server-teknik, och min undersökning är fokuserad på klientsidan, det vill 

 
12 Se avsnitt 3.3 ”Vad tar ni för klicket där i fönstret?” 
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säga hur HL framstår för användaren. HL-servern samt trackerservern berörs i 

den mån det är nödvändigt för att förklara hur systemet fungerar i sin helhet. 

1.4 Forskningsöversikt 
Som nämnts ovan saknas tidigare forskning om HL. Jag kommer därför ägna 

denna forskningsöversikt åt att beskriva en del framställningar av allmänt 

intresse förutom den närliggande forskning som jag har kommit att använda 

mig av. 

1.4.1 Allmän forskning relaterad till Internet 

Internet är naturligtvis av stort intresse för i synnerhet den datavetenskapliga 

forskningen, vilket förstås är föga förvånande eftersom det var teknologer och 

datavetare inom amerikansk militär och universitetsväsende som utvecklade det 

från början. Som kuriosa kan nämnas att forskare knutna till bland annat 

Altavista, IBM och Compaq har kartlagt webbens ”form” genom att bland 

annat följa ett mycket stort antal hyperlänkar samt studerat dessas inbördes 

relationer13. De drar slutsatsen att webben kan liknas vid en fluga 

(klädesplagget)! 

Inom human- och samhällsvetenskaperna intresserar sig forskningen bland 

annat för hur Internet påverkar samhället i stort, samt hur individer skapar och 

upprätthåller relationer i den nya miljö som nätet utgör. 

1.4.2 Internet inom Biblioteks- och informationsvetenskapen 

Det finns så vitt jag kan bedöma inga studier inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen som avhandlar HL specifikt. Däremot finns det 

naturligtvis ett livligt intresse för Internetrelaterade ämnen. Ett exempel på 

detta är att vid en genomgång av abstracts till sextioåtta stycken 

magisteruppsatser vid bibliotekshögskolan i Borås 1999, visade sig ungefär sex 

stycken i någon mån handla om Internet, och ungefär elva stycken har Internet 

som huvudsakligt forskningsobjekt14. Gemensamt för dessa sjutton uppsatser är 

att de behandlar Internet i stort eller webben i synnerhet. Detta intresse är föga 

förvånande eftersom utvecklingen inom Internet och WWW är av stor 

betydelse för bibliotek och bibliotekarier. 

 
13 http://www.almaden.ibm.com/cs/k53/www9.final/ (000621). 
14 Se http://www.hb.se/bhs/upps-99.htm (000811). 
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1.4.3 Business software alliance 

Business software alliance (BSA) är en internationell organisation bestående av 

i stort sett alla större företag inom programvaruindustrin. Deras huvudsakliga 

uppgift är att bekämpa alla former av piratkopiering. De har publicerat ett stort 

antal rapporter om detta fenomen, men eftersom de är en intresseorganisation 

som talar i egen sak har jag beslutat att inte använda mig av något av detta 

material.15 

1.4.4 Nomader i nuet 

Den italienske sociologen Alberto Melucci behandlar i sin bok Nomader i nuet 

kollektiva handlingar och sociala rörelser i det moderna samhället.16 En 

grundläggande tankegång hos Melucci är att vi lever i det ”komplexa 

samhället”.17 Detta begrepp sammanfattar i stort sett alla vanliga benämningar 

på dagens samhälle som cirkulerar i det allmänna medvetandet: informations-

samhället, kunskapssamhället, det postindustriella samhället med flera. 

Tidigare forskning om sociala rörelser och kollektiva handlingar tenderar 

enligt Melucci att se sina objekt som subjekt med nära nog metafysisk status, 

som aktörer i ett historiskt drama.18 Forskningen har följaktligen koncentrerat 

sig på att empiriskt studera partikulära aktioner som dessa ”subjekt” utför, till 

exempel en vild strejk eller i extrema fall, våldsdåd och terrorism. Melucci 

menar vidare att denna ansats inte längre är fruktbar, eftersom kollektiva 

handlingar snarare är resultatet av komplicerade kulturella och sociala 

processer. Framför allt präglas dessa skeenden av konflikter på flera olika plan. 

Det är mot dessa processer forskningen bör rikta sin uppmärksamhet och han 

vill med sina teorier erbjuda en begreppslig ram för detta. 

1.4.5 Pojkarna vid datorn: pionjärer och rebeller 

Redan innan denna uppsats påbörjades stod det klart att HL har ett mycket 

”dåligt rykte”. Piratkopiering av programvara och musik är ju i strikt juridisk 

mening förbjudet och sådan verksamhet kopplas vanligen ihop med fenomenet 

hackers. Min användning av begreppet bygger på en avhandling framlagd 1993, 

vid Linköpings universitet av Jörgen Nissen.19 Denna studie syftar till att 

beskriva och skapa en förståelse av datorintresserade ungdomar i Sverige, och 

 
15 Se http://www.bsa.org/statistics/index.html (000811). 
16 Melucci, Alberto, 1992, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle. 
17 Melucci, 1992, s. 12. 
18 Melucci, 1992, s. 34f. 
19 Nissen, Jörgen, 1993, Pojkarna vid datorn: unga entusiaster i datateknikens värld. 
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författaren ägnar stort utrymme åt begreppet hackers. Nissen skriver att han har 

undersökt: ”en verksamhet som saknar kända och stabila strukturer. Ramarna 

och innehållet har inte etablerats på samma sätt som i äldre kulturer eller inom 

en stabil organisation”.20 Det förefaller alltså som om hackers kan betraktas 

som den typ av sociala rörelse Melucci teoretiserar över i Nomader i nuet. 

Nissen menar vidare att hackern, i allmänhetens, myndigheternas och 

massmediernas ögon, har blivit förknippad med en rad mycket negativa 

attribut: hackern är kriminell, asocial eller sjukligt beroende av datorer. Faktum 

är att han finner begreppet så stigmatiserat att han själv inte vill använda det, 

utan talar i stället om dataintresserade ungdomar.21 Det som främst är intressant 

i detta sammanhang är emellertid att Nissen redogör för hackerbegreppets 

historia samt den ”etik” som hör samman med detta.22 

Enligt Nissen kan tre generationer av hackers urskiljas. Den första trädde 

fram under datorteknikens tidigaste skede, på 1950-talet vid Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). Ordet ”hacker” förekom i jargongen i MIT:s 

modelljärnvägsklubb och var ursprungligen ett slags hederstitel som 

betecknade en kreativ och innovativ person med stora tekniska kunskaper. 

Modelljärnvägsklubbens språkbruk kom efter hand att flyttas över till 

datorhallen. Nissen beskriver också hur kulturen vid MIT kännetecknades av 

ett respektlöst förhållningssätt, både vad gäller teknik och i viss mån moral. 

Modelljärnvägsklubbens medlemmar, som i övrigt var strikt laglydiga, gick vid 

behov ut på nätterna för att stjäla ihop nödvändig utrustning för sina projekt. 

Man experimenterade och förbättrade datorteknik under kreativa och relativt 

ostrukturerade former. I slutet av 1960-talet började datoranvändningen sprida 

sig allt mer och studenterna från MIT förde med sig hackerbegreppet med 

tillhörande kultur till andra institutioner och delar av det amerikanska 

samhället. 

Den andra generationen av hackers hade sitt geografiska centrum i norra 

Kalifornien under 1970-talet.23 Stora tekniska framsteg gjorde det möjligt för 

intresserade att bygga sina egna enkla hemdatorer. Dessa människor bildade 

datorklubbar ur vilka flera av Silicon Valleys stora och framgångsrika företag 

har sitt ursprung. Men denna rörelse hade också vad som kan kallas en politisk 

sida. Det ansågs som en viktig demokratisk uppgift att föra ut datorer och 

 
20 Nissen, 1993, s. 24f. 
21 Nissen, 1993, s. 16f. 
22 Nissen, 1993, s. 83ff. 
23 Nissen, 1993, s. 88f. 
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teknik till folket. Även utanför USA började elektronikintresserade människor 

att försöka bygga sina egna datorer. Det bör noteras att persondatorn av idag 

ännu inte existerade. 

Den tredje generationen, slutligen, växte fram på 1980-talet och tycks 

huvudsakligen ha bestått av tonåringar vars främsta intresse var datorspel.24 Nu 

var inte längre tillgången på datorer något problem, de fanns att köpa färdiga i 

handeln. Den tredje generationens hackers ägnade sig framför allt åt 

programmering. Det som skiljer denna generation från sina föregångare är att 

den inte längre existerar inom någon enhetlig kultur eller geografisk miljö. 

Hackers hade spridit sig över hela den industrialiserade världen. Den tekniska 

utvecklingen tillät dock dessa likasinnade att kommunicera med hjälp av 

modem och BBS:er. 

Det var även vid MIT som en första version av hackeretiken kom att 

formuleras, vilket fick stor betydelse för de senare generationerna av hackers. 

Enklast kan denna etik beskrivas som ett antal punkter som med vissa 

variationer har följt med hackerrörelsen sedan dess början. Nissen använder sig 

av den amerikanske journalisten Steven Levys formulering av denna etik i 

boken Hackers: Heroes of the computer revolution, som han framhåller som 

den mest ”officiella”.25 Levys bok är även den en redogörelse för hacker-

rörelsens historia som i allt väsentligt följer både Nissens och författaren Bruce 

Sterlings skildring av förloppet. Levy baserar dock sin framställning i hög grad 

på personliga porträtt och vittnesmål från de inblandade individerna. 

Enligt Levy har hackerrörelsen aldrig publicerat några manifest eller 

liknande i avsikt att kodifiera ovan nämnda etik. Punkterna är snarare att 

betrakta som ett destillat av ett antal implicita och outtalade värderingar och 

trosföreställningar: 

Access to computers – and anything which might teach you something about the way the 
world works – should be unlimited and total. Always yield to the Hands-On Imperative!26 

Citatet ovan gör gällande att individen har en oinskränkt rätt att öka sin egen 

kunskap, även om detta skulle komma i konflikt med andra ordningsregler och 

lagar. 

All information should be free.27 

 
24 Nissen, 1993, s. 92ff.. 
25 Levy, Steven, 1984, Hackers: heroes of the computer revolution. 
26 Levy, 1984, s. 27. 
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Denna punkt är av minst sagt kontroversiell karaktär. Bland annat kan den 

tänkas få konsekvenser för upphovsrätt och äganderätt. Till exempel kan 

innehållet i en bok utan större filosofiska ansträngningar betraktas som 

information, vilket skulle medföra att detta innehåll inte kan ägas. 

Mistrust Authority – Promote Decentralization.28 

Denna tredje punkt är av mer renodlat politisk karaktär. Ett potentiellt 

anarkistiskt drag kan urskiljas. 

Hackers should be judged by their hacking, not bogus critera such as degrees. age, race, or 
position.29 

Punkt fyra framhåller ett meritokratiskt ideal som kan tolkas positivt. Men 

besvärande frågor och invändningar gör sig också gällande: gäller detta ideal 

bara ”hackers”, det vill säga eliten? Är inte detta ideal lite väl lättköpt, eftersom 

det i praktiken bara gäller socialt priviligierade, västerländska vita män? 

You can create art and beauty on a computer.30 

Detta påstående kan tyckas lite lustigt i sammanhanget. Detta är dock att 

betrakta som en anakronistisk tolkning. Även om vi i våra dagar tar 

datorgenererad konst, film och musik för självklar bör man hålla i minnet att 

datorerna ursprungligen nästan uteslutande användes för militära ändamål. I 

den miljö det ursprungligen formulerades (eller tänktes) var citatet sprängfyllt 

av subversivitet. 

Computers can change your life for the better.31 

Jag tolkar detta som att hackers ser datorer som ett mål i sig, en livsstil. 

1.4.6 The hacker crackdown 

Författaren Bruce Sterlings bok The hacker crackdown, handlar huvudsakligen 

om ”Operation Sundevil”, som var FBI:s samt andra myndigheters och berörda 

 
27 Levy, 1984, s. 27. 
28 Levy, 1984, s. 28. 
29 Levy, 1984, s. 30. 
30 Levy, 1984, s. 30. 
31 Levy, 1984, s. 33. 
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företags försök att slå ut den nya ”digitala brottsligheten” i form av datorintrång 

samt snyltande på telefonnätet som man ansåg hade växt fram under 1980-

talet32. Även Sterling redogör för hackerrörelsens historia och följer i allt 

väsentligt Nissens version, särskilt vad gäller indelningen i tre ”generationer”, 

även om hans bok främst koncentrerar sig på den tredje generationen. 

I likhet med Nissen, menar Sterling att hackers och deras kultur inte är 

något som entydigt kan definieras. Han visar bland annat att deras 

organisationer i många fall varken har ordförande eller fasta medlemmar. 

Sterling ägnar i The hacker crackdown ett avsevärt utrymme åt att teckna 

vad som skulle kunna kallas ett slags psykologisk profil av den typiske 

hackern. I motsats till Levys klart positiva skildring är det en mörk bild han 

tecknar. 

Det som i stort sett är gemensamt för dessa människor är enligt Sterling ett 

starkt, för att inte säga passionerat datorintresse, kombinerat med ett förakt för 

auktoriteter, byråkrater och giriga företag. Men den viktigaste komponenten i 

en hackers självuppfattning är att han (för det är i stort sett alltid en han) tillhör 

en elit33. Detta tillåter hackern att bryta mot det han anser är onödiga, dumma 

regler som bara är till för att hålla den okunniga massan på plats, och dessa 

karakteristika låter sig väl jämföras med Levys redogörelse för hackeretikens 

grundsatser. En sådan inställning tillåter, och till och med uppmuntrar sådana 

aktiviteter som hackers har blivit förknippade med: piratkopiering av program 

och intrång i datorer. Det är värt att notera att sådana föreställningar lika väl 

kan ha uppfunnits i efterhand i avsikt att legitimera dylika beteenden, vilket 

också diskuteras av Nissen.34 Hackers har sina egna regler istället, oskrivna och 

uprätthållna av grupptryck och ”tribal feeling”.35 Det viktigaste i denna trånga 

krets är ”power, knowledge, and status among one’s peers”.36 Sterling beskriver 

detta förhållande på följande sätt: 

The way to win solid reputation in the underground is by telling other hackers things that 
could have been learned only by exceptional cunning and stealth. Forbidden knowledge, 
therefore, is the basic currency of the digital underground, like seashells among Trobriand 
Islanders. Hackers hoard this knowledge, and dwell upon it obsessively, and refine it, and 
bargain with it, and talk and talk about it.37 

 
32 Sterling, Bruce, 1993, The hacker crackdown : law and disorder on the electronic frontier. 
33 Sterling, 1993, s. 58ff. 
34 Nissen, 1993, s. 101f. 
35 Sterling, 1993, s. 59. 
36 Sterling, 1993, s. 58. 
37 Sterling, 1993, s. 59. 
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Hackern törstar efter förbjuden kunskap: hur man gör för att bryta 

kopieringsskydd så att dyr programvara kan användas gratis, hur man gör för 

att ringa gratis så att man kan vara uppkopplad på nätet längre tid och så vidare. 

Kunskapen ger makt och bekräftelse i den trånga kretsen av likasinnade, men 

eftersom de flesta bara till viss del besitter sådan kunskap eller saknar den helt, 

uppstår ett kompensatoriskt skrytande och pratande. Min bedömning är att 

status är av något sekundär betydelse i detta sammanhang. Social status är 

åtråvärt eftersom man kan bli uppvaktad av andra hackers och därigenom få 

tillgång till kunskap. Det som bör noteras vad gäller denna tänkta psykologi hos 

den genomsnittlige hackern, är att det finns ett sociopatiskt drag: andra 

människor betraktas främst som medel eller verktyg för att nå de egna målen. 

1.4.7 Relationer och identitet på nätet 

Sherry Turkle innehar för närvarande en professur i vetenskapssociologi vid 

MIT.38 I förordet till hennes bok leva.online (1997) presenteras hon dock som: 

”en av USA:s ledande psykoanalytiker”.39 Boken är en mycket brett upplagd 

skildring av datorns och Internets påverkan på umgängesvanor, gemenskap, 

sexualitet och framför allt något så grundläggande som identitet. Med egna ord 

presenterar Turkle sin bok som: ”historien om eroderande gränser mellan det 

verkliga och det virtuella, det levande och icke-levande, det enhetliga och 

multipla jaget”.40 Turkles huvudtes är att interaktion med dator och nätverk 

samt kommunikation med andra människor genom detta nya medium leder till 

decentralisering av jaget och fragmentisering eller bildandet av del-

personligheter. Detta har positiva såväl som negativa aspekter. Turkle anför 

exempel på informanter med sociala problem som har skapat alternativa 

personligheter på nätet som har en positiv terapeutisk inverkan.41 Å andra sidan 

kan den splittrade personligheten och det svaga, eller utspädda jaget ses som ett 

tecken på mental ohälsa. Det finns ett konkret exempel på denna effekt i 

Moores artikel. Den tuffa attityden hos hans informanter rämnar helt plötsligt 

när en av dem lämnar intervjun eftersom: ”my mother made her wonderful 

rice”.42 Den tuffe HL-användaren framstår med ens som en tonårspojke som bor 

hemma hos mamma. Detta trots att jag som läsare inte vet någonting om hans 

verkliga ålder eller var han bor. 

 
38 ”Sociology of Science”, se http://web.mit.edu/sturkle/www/ 
39 Turkle, 1997, leva.online, s. 9. 
40 Turkle, 1997, s. 12. 
41 Se Turkle, 1997, s. 246ff. 
42 Moore, 1999, s. 18. 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska ramen för analysen av min tredje frågeställning, vilar på vad 

som skulle kunna kallas en tredelad grund och bygger på tidigare nämnda 

arbeten av Nissen, Sterling och Melucci. 

Till att börja med betonar Nissen de metodiska komplikationer han har 

erfarit i sin analys av sina datorintresserade ungdomar.43 Det förefaller enligt 

min mening som om Nissen skulle haft god hjälp av de begrepp, synsätt och 

den teoretiska ram som Melucci lägger fram vad gäller sociala rörelser och 

kollektiva handlingar. Melucci å sin sida är obestämd i sina uttalanden om hur 

de konflikter han beskriver i huvudsak gäller identitet och utspelar sig inom de 

områden som är centrala för produktion av ”information och symbolresurser”.44 

Det saknas enligt min mening en plats, eller arena där konflikterna kan 

utspelas. Sterling erbjuder en något mer konkret definition av detta slagfält, 

även om han låter det gå under olika benämningar: cyberspace eller ”the 

electronic frontier”. Sterlings vältaliga och dramatiska beskrivningar (han är 

främst känd som skönlitterär författare) låter sig kanske lättast definieras som 

metaforer. Men samtidigt äger hans begrepp onekligen en viss fysisk giltighet: 

A science-fiction writer coined the useful term cyberspace in 1982. But the territory in 
question, the electronic frontier, is about 130 years old. Cyberspace is the ”place” where a 
telephone conversation appears to occur. Not inside your actual phone, the plastic device 
on your desk. Not inside the other person's phone, in some other city. The place between 
the phones. The indefinite place out there, where the two of you, two human beings, 
actually meet and communicate.45 

Den science-fictionförfattare som nämns här är naturligtvis William Gibson, 

som med sin roman Neuromancer (1984) var den som skapade termen 

”Cyberspace”. 

Även om citatet ovan talar om telefonen, inte datorn, är resonemanget 

giltigt även för Internet, eftersom det ytterst handlar om en plats för, eller till 

och med bestående av kommunikation. Vilken apparat som används för 

kommunikationen är av mindre vikt. Men cyberspace är mer än en metafor för 

de ogripbara, vidsträckta näten som täcker vår planet: 

 
43 Nissen, 1993, s. 23ff. 
44 Melucci, 1992, s. 68. 
45 Sterling, 1993, s. xif. 
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Although it is not exactly ”real,” cyberspace is a genuine place. Things happen there that 
have very genuine consequences. This ”place” is not ”real,” but it is serious it is earnest.46 

HL kan utifrån detta betraktas som en plats, eller separat del av Internet; 

cyberspace, en metaforisk arena där de symboliska konflikter Melucci talar om 

tar konkret form. HL står således i ett ambivalent förhållande till de 

grundläggande idéer Internet bygger på: slutenhet i motsats till öppenhet, 

speciella tekniska lösningar i motsats till brett accepterade standarder.  

Melucci erbjuder som tidigare nämnts främst en uppsättning begrepp som 

kan användas i analysen av sociala rörelser och kollektiva handlingar. I likhet 

med Nissen och Sterling utkom Meluccis arbete långt före Internets våldsamma 

expansion, men hans teorier är ändå i hög grad applicerbara på ett fenomen 

som HL: 

De antar formen av nätverk, sammansatta av en mängd grupper som är spridda, 
fragmenterade och dolda i vardagen, ett slags kulturella laboratorier. De kräver individuell 
satsning i experimenterandet med och tillämpningar av nya kulturella modeller, 
relationsformer och alternativa världsuppfattningar. De olika grupper som bildar dessa 
nätverk mobiliseras endast då och då, som reaktion på specifika frågor. De dolda nätverken 
fungerar som ett utbytessystem där individer och information cirkulerar.47 

Citatet ovan skulle kunna utgöra en nästan direkt beskrivning av HL och jag 

har i det följande sammanställt ett antal av Meluccis teser i en något schematisk 

form. 

1.5.1 Kollektiv identitet 

I grunden för sociala rörelser och kollektiva handlingar i det komplexa 

samhället ligger enligt Melucci begreppet kollektiv identitet. De processer som 

skapar denna identitet består av huvudsakligen tre faktorer. Först formulerar de 

ingående individerna mål, samt vilka medel som skall användas för att nå 

målet. De väljer även vilken miljö de skall agera inom. I samband med detta 

aktiveras olika relationer mellan de ingående aktörerna. De kommunicerar 

internt och externt. De förhandlar och tar olika beslut. 

Slutligen innebär processen att individer gör emotionella investeringar som 

syftar till att de ingående individerna kan känna igen sig i varandra. Det 

förefaller inte som om Melucci menar att detta förlopp måste ske i någon 

speciell kronologisk ordning. 

 
46 Sterling, 1993, s. xii. 
47 Melucci, 1992, s 72f. 
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Om man accepterar ovanstående modell borde det enligt min mening vara 

rimligt att anta att denna identitet kan vara beskaffad på en mängd olika sätt. 

Den kan vara svag, stark eller till och med formaliserad i egenhändigt 

utformade dokument. De engagerade individerna kan vara mer eller mindre 

medvetna om dess existens och så vidare. 

1.5.2 Tre dimensioner 

När den kollektiva identiteten etablerats, verkar ”rörelsen” inom ett antal 

dimensioner. För det första innehåller den kollektiva handlingen någon form av 

solidaritet, och de ingående aktörerna erkänner alltså medvetet, eller 

omedvetet, att de ingår i någon form av social enhet. 

Rörelsen och det omgivande samhället genomsyras av konflikter och 

konfrontationer, om resurser och ideologier, både inom rörelsen och gentemot 

samhället i övrigt. 

Ett implicit mål är naturligtvis alltid att på något sätt skapa förändring. 

Rörelsen söker alltid spränga systemets gränser genom att begå handlingar som 

inte ryms inom ramen för detta varvid systemet förändras. 

1.5.3 Övriga antaganden 

Ytterligare kännetecken består enligt Melucci av att en rörelses form är ett 

budskap i sig själv. Detta budskap rymmer en utmaning mot det som rörelsen 

uppfattar som motståndet.48 Vidare är denna typ av rörelser instabila och 

tillfälliga vad gäller medlemmar och organisation. Aktörernas engagemang är 

ofta kortvarigt. Rörelser är ofta latenta i det komplexa samhället och de blir 

synliga först när de agerar eller när en konflikt blir offentlig.49 

1.5.4 Konflikter 

Konflikter i det komplexa samhället utspelas och utvecklas ”inom de 

systemdelar som är centrala för produktionen av information och 

symbolresurser”.50 Detta bör enligt min mening ses i motsats till det tidigare 

industrisamhället där konflikterna främst gällde varuproduktionen och fysisk 

ekonomisk makt. Detta medför enligt Melucci att en given social rörelses 

konkreta mål ofta minskar i betydelse, till förmån för en konflikt som utspelar 

 
48 Melucci, 1992, s. 73. 
49 Melucci, 1992, s. 83. 
50 Melucci, 1992, s. 68. 
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sig på ett symboliskt plan: identitet, självdefinition och praktiserandet av 

alternativa livshållningar. 

1.5.5 Hackeretiken 

De av Levy uppräknade punkter som han menar utgör hackeretiken kan ses 

som ett slags skelett till en ideologi. Som jag nämnt tidigare finns det i flera av 

dem även ett anakronistiskt element som gör att de inte känns helt aktuella. 

De punkter som däremot fortfarande är av intresse för min undersökning är 

de första tre: det starka imperativet som föreskriver att en hacker bör lägga 

beslag på allt som leder till kunskap, samt den abstrakta motsvarigheten att all 

information bör vara fri. Märk väl att engelskans ”free” även kan ha innebörden 

gratis, utan kostnad. Slutligen föreskriver även hackeretiken att man inte bör 

lita på auktoriteter och att decentralisering i olika sammanhang är att föredra. 

1.5.6 Egna antaganden 

Det som knyter samman dessa teoretiska utgångspunkter är antagandet att HL, 

dess grundare HLC, samt dess användare har ett starkt samband med den tredje 

generationen hackers. Med samband menar jag att de kan betraktas som 

arvtagare eller efterföljare till denna rörelse och i många fall torde det röra sig 

om samma individer. Begreppet rörelse skall här givetvis förstås utifrån 

Meluccis teser och det är viktigt att hålla i minnet att jag på intet sätt påstår att 

HL-användarna skulle utgöra en homogen grupp. 

Jag bygger antagandet ovan på en rad indicier, som var för sig inte är så 

signifikanta, men som sammantaget tecknar en enligt min mening tydlig bild: 

1) Namnet ”Hotline” för tankarna till telefonen. Att manipulera telefonnätet 

för att ringa gratis är ett ”ur-hackerbrott”. 

2) Den grundläggande klientprogramvaran för HL har i stort sett samma 

funktionalitet som de BBS:er som Nissen beskriver.51 

3) Huvuddelen av all verksamhet på HL är starkt fokuserad på piratkopiering, 

programmering samt spridning av information som kan användas för olika 

former av intrång, till exempel lösenord och serienummer. 

4) Hackers var de första ”invånarna” i cyberspace. Enligt hackeretiken prövar 

eller skaffar de på ett tidigt stadium, per definition alla nya verktyg som de 

kommer åt. 

 
51 Nissen, 1993, s. 161f. 
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5) Den jargong och de kryptiska slanguttryck som enligt Sterling var vanligt 

förekommande på BBS:er och bland hackers är rikligt förekommande på 

HL.52 

1.5.6 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Redogörelsen ovan gör det möjligt att beskriva HL inte endast som ett tekniskt 

system, utan även som ett socialt och kulturellt fenomen, med stöd i Nissens 

och Sterlings redogörelser för hackerrörelsens etik och långa förhistoria av 

opposition mot den rådande ordningen. Analysen vad gäller min tredje 

frågeställning består således av att beskriva HL och den verksamhet som pågår 

där enligt Meluccis teoretiska begrepp. 

 
52 Se Sterling, 1993, s. 75. Jämför med HL0506(2).gif 



 

 23 
 

2. Undersökning 1: Hotline som system 

2.1 Övergripande beskrivning 
I likhet med andra tillämpningar såsom e-post, WWW och chatt, består HL i 

grunden av två delar: Klient och server. Klienten laddas ner från företaget 

HLC:s webbplats och installeras på i stort sett vilken modern persondator som 

helst. 

Den medföljande dokumentationen nämner inget om systemkrav men enligt 

uppgifter på webben tycks det enda kravet vara en dator som använder sig av 

Windows 95/98/NT/2000 med fem megabyte ledigt internminne.53 

Motsvarande krav för Macintosh är Mac OS 7.5 samt samma mängd ledigt 

minne.54 

Det är mycket enkelt att komma igång och det första steget efter installation 

är att ansluta sig till en så kallad trackerserver som visar en katalog över 

tillgängliga HL-servrar. En trackerserver som drivs av HLC är förvald, men det 

finns även en stor mängd andra sådana servrar och det är möjligt att bygga upp 

en egen lista på så många som man anser sig behöva. Olika trackerservrar kan 

ofta visa samma HL-servrar och överlappar således varandra till en del, men 

inte fullständigt. Det är således i praktiken mycket svårt att skaffa sig total 

överblick över HL i sin helhet. 

Webbplatsen www.tracker-tracker.com publicerar kontinuerligt en lista 

över vilka trackerservrar som är tillgängliga. Listan uppdateras var tionde 

minut och innehåller uppgifter om hur många HL-servrar en trackerserver har 

kontakt med.55 

När användaren lokaliserat en server som verkar intressant räcker det med 

att dubbelklicka på dess namn så påbörjas anslutningsförfarandet. Oftast möts 

 
53 Utan upphov, utan titel, 2000?, s. 2. Under rubriken ”Quick Facts”, http://download.cnet.com/ 
downloads/0-10061-100-2344731.html?tag=st.dl.10001_103_1.lst.td (000829) 
54 Utan upphov, utan titel, 2000b?, s. 2. Under rubriken ”Quick Facts”, http://download.cnet.com/ 
downloads/0-10204-100-2130068.html?tag=st.dl.10005_103_1.lst.td (000829) 
55 Utan upphov, 2000?, under rubriken ”About Tracker-Tracker” http://www.tracker-
tracker.com/hotline/home.shtml (000831) 
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man i detta läge av en dialogruta där serveroperatören meddelar vilka regler 

som gäller, eller passar på att göra andra mer eller mindre märkliga uttalanden. 

Till exempel: ”WELCOME TO THE LAIR OF BEZOS THE GOD!!!”.56 Två 

knappar med texten ”agree”, respektive ”disagree” visas. Om man väljer det 

förstnämnda ansluter klienten till servern. I det andra fallet avbryts det hela.57 

I praktiken är det dock inte alltid så lätt. De flesta servrar är nämligen 

skyddade av lösenord. I många fall går det dock komma in genom att skriva 

användarnamnet och lösenordet ”guest”. En sådan gäst brukar ha starkt 

begränsade rättigheter. För att till exempel få möjlighet att ladda ner filer och 

program krävs för det mesta en motprestation.58 Detta utreds närmare i kapitel 

tre. 

2.1.2 Klientprogramvaran 

Klientprogramvaran innehåller följande huvudfunktioner: 

1) Hämta och sända filer via en HL-server. Detta fungerar i stort sett på 

samma sätt som en grafisk FTP-klient. 

2) Chatta i grupp och enskilt med andra användare, anslutna till samma server. 

Chatten är textbaserad och fungerar således på samma sätt som IRC. Det 

går dock välja en egen grafisk symbol, eller ”ikon”. Dessa kan vara mycket 

fantasifulla och utgörs ofta av seriefigurer eller logotyper.59 

3) Skriva och läsa diskussionsinlägg (”News”). I motsats till de vanliga 

diskussionsgrupperna på nätet sprids inte inläggen vidare till andra servrar. 

4) Användaren kan ha en lista med bokmärken till trackerservrar och HL-

servrar. Det finns även en rudimentär sökfunktion som fungerar som ett 

slags filter. 

Som framgår av listan ovan erbjuder inte HL något nytt i egentlig mening. Allt 

detta går redan att göra med andra program, oftast direkt i webbläsaren. 

Den installation jag genomförde medförde inga som helst problem och 

resultatet blir en mapp på 6.65 megabyte på datorns hårddisk. Att installera HL 

är således lika enkelt som att installera till exempel en webbläsare. Från och 

med version 1.8.3 kan programmet även använda sig av QuickTime för att 

 
56 HL0506(12).gif 
57 Se HL0506(3).gif samt HL0509(6).gif 
58 Se HL0509(3).gif 
59 Se http://www.badmoon.org 
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spela upp strömmande video och ljud från vilken HL-server som helst som 

tillhandahåller sådant material. 

Varje fönster i programmet har i stort sett en funktion, vilket leder till en 

stor mängd öppna fönster på skärmen. Det hela ger ett tämligen rörigt intryck 

enligt min åsikt.60 Ett av dessa fönster agerar kontrollpanel och har knappar för 

att komma åt programmets olika funktioner och inställningar. I detta fönster 

visas även annonser som sänds ut från HLC.61 Det sker således en dold 

kommunikation mellan företaget och klientprogramvaran. 

2.1.3 Serverprogramvaran 

I likhet med klientprogramvaran kan en HL-server installeras på i stort sett 

vilken modern persondator som helst. HLC betonar på sin webbplats att det 

inte krävs några speciella datorkunskaper för att kunna driva en HL-server: ”all 

you need is your computer, an Internet connection and an idea”.62 Programmet 

har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt liknande de flesta andra applikationer 

för moderna persondatorer. Programvaran gör det möjligt för serveroperatören 

att oinskränkt bestämma över serverns funktionssätt: vem som har rättighet 

ladda ner eller ladda upp filer, vem som kan chatta samt vilket lösenord som 

ska gälla och så vidare.  

En intressant iakttagelse är att varje HL-server, oberoende av dess innehåll 

har ett uniformt utseende. Den enda möjligheten till individuell utformning är 

att sända ut en liten bild som visas i klientprogramvarans utrymme för 

annonser.63 Jämför detta med webben, där varje webbplats eller webbsida kan 

ha vitt skilda grafiska profiler, från enkel HTML till olika grader av 

interaktivitet i form av animationer och ljud. 

2.1.4 Trackerservrar 

Det enda som en användare ser av en trackerserver är dess plats i 

klientprogramvarans lista över tillgängliga servrar. Det går att lägga till fler 

genom att skriva in antingen en IP-adress eller i förekommande fall ett 

domännamn. På enklaste sätt görs detta genom att gå till www.tracker-

tracker.com, men det går även att hitta IP-adresser på öppna HL-servrar. 

 
60 Se HL0506(3).gif 
61 Se HL 0912(6).gif 
62 Utan upphov, 2000, under rubriken ”Hotline, Server”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 
server/home.html (000818) 
63 Se HL0509(1).gif 
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HLC driver en stor mängd trackerservrar, dels med geografisk anknytning 

men även sådana som håller sig till teman, till exempel underhållning, datorer 

eller sport. Antalet HL-servrar som kan nås via en trackerserver varierar 

ständigt, från ett fåtal till över tusen stycken. Den aktuella siffran visas i 

fönstret för servrar och på en skärmavbildning uppgår antalet till 1801 

stycken.64 Uppgifter på HLC:s webbplats pekar på att trackerservrar även kan 

hålla reda på dynamiska IP-adresser. 

2.1.5 Kloner och andra program 

Det går att ladda ner kloner, det vill säga modifierade varianter av HL-

programvaran, från webben. Dessa finns till i stort sett varje förekommande 

operativsystem på marknaden, inklusive Linux och olika varianter av Unix 

samt de flesta versioner av Windows och MacOS; till och med en version för 

BeOS finns tillgänglig. Det finns även en mängd tillbehörsprogram till HL, till 

exempel sökmotorer och till och med spel, vidare finns det metoder och 

verktyg för att blockera annonser.65 

2.2 Hotlines struktur 
Som jag nämnde i inledningen använder sig HL av samma infrastruktur som 

resten av Internet. Detta betyder att trafiken på HL löper genom samma fysiska 

förbindelser som andra tillämpningar av Internet, samt att systemet är baserat 

på TCP/IP. Protokollet för kommunikation via HL kan alltså sägas fungera på 

samma tekniska nivå som HTTP eller FTP. 

HL skiljer sig från webben på en rad punkter, varav två av de enligt min 

mening viktigaste skall nämnas här. En webbserver är totalt sett förhållandevis 

komplicerad att sätta upp och driva. I allmänhet är dessutom ett sådant företag 

förenat med vissa kostnader, samt att det i de flesta fall kräver kunskap och 

kompetens. En HL-server kan däremot installeras på vilken persondator som 

helst inom några minuter och programvaran är utan kostnad. 

Det rakt motsatta förhållandet råder på klientsidan. Det är mycket lätt att 

”surfa” på webben. Användaren behöver inte, åtminstone i teorin besitta någon 

djupare kunskap om den underliggande tekniken, eftersom systemet med 

hyperlänkar gör det möjligt att förflytta sig mellan webbplatser och dokument 

utan att behöva ange sökvägar eller adresser till servrar. 

 
64 Se HL0506(4).gif 
65 Se http://www.hotlinehq.com, samt http://www.vivahx.com 



 

 27 
 

En HL-klient kräver däremot mycket mer av sin användare och det 

underlättar avsevärt om denne har kunskap om hur Internet fungerar. 

Användaren måste ansluta sig ”manuellt” till en HL-server genom att ange dess 

adress i form av ett IP-nummer. Det går alltså inte att länka till eller från en 

HL-server och det finns med andra ord ingen möjlighet att ”surfa” inom HL. 

Varje HL-server är således till skillnad från webben, isolerad och utan kontakt 

med andra servrar.66 Den enda hjälpen den enskilde användaren kan hoppas på 

vad gäller navigation inom HL är det tidigare nämnda systemet med 

trackerservrar. 

Arrangemanget påminner till stor del om hur telefonnätet fungerar. Varje 

HL-server har en IP-adress som man kan ange för att nå den, precis på samma 

sätt som man slår ett telefonnummer för att ringa upp någon. Trackerservrarna 

kan liknas vid telefonkataloger som kan användas om man inte känner till 

numret. Men på samma sätt som det är valfritt att stå i telefonkatalogen är det 

inte nödvändigt för någon som driver en HL-server att anmäla sig till en 

trackerserver. Den blir då mycket svår att hitta, på samma sätt som det är 

praktiskt taget omöjligt att nå en person via telefon om man inte känner till 

telefonnumret. 

HL:s struktur lämpar sig väl för den som har behov att kommunicera och 

distribuera stora mängder information på ett dolt sätt och systemet kan sägas 

vara uppdelat i en öppen del, som täcks av trackerservrar, samt en sluten del 

med oanmälda servrar, vars omfattning det är mycket svårt att kartlägga.67 

Förekomsten av en sådan dold del av HL erkänns öppet i e-postmeddelandet 

från ”Daniel” och antyds i förbigående av signaturen ”Easy Bake Dar” i 

Moores artikel.68 Dessutom kan det finnas likaledes okända trackerservrar 

såsom antyds på www.tracker-tracker.com, där man garanterar en: ”near real-

time status report on all known trackers.”69 

2.2.1 Dolda servrar – diskussion 

Om en oregistrerad HL-server är ansluten till Internet via modem och en 

Internetleverantör, vilket skulle vara fallet med de flesta privata persondatorer, 

och således få en dynamisk IP-adress, finns möjligheten för serveroperatören 

 
66 Se Fig. 1. 
67 Se Fig. 2. 
68 Moore, Charles W, 1999b, s. 9, http://www.applelinks.com/mooresviews/hot2.shtml (000829) 
69 Utan upphov, 2000, under rubriken ”About Tracker-Tracker”. http://www.tracker-
tracker.com/hotline/home.shtml (000831). Min kursivering. 
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att meddela sin tillfälliga adress manuellt eller via e-post till dem han eller hon 

vill nå. 

Ett annat alternativ är att använda sig av en webbaserad tjänst som erbjuder 

domännamn av samma typ som de på webben.70 Detta fungerar på så sätt att 

den som driver en HL-server registrerar denna i en databas tillsammans med ett 

önskat domännamn samt laddar ner och installerar ett program på samma 

maskin. Detta lilla program kontaktar databasen med aktuell IP-adress varje 

gång HL-servern ansluter till Internet. Resultatet blir att servern blir försedd 

med ett statiskt domännamn. Detta gör det möjligt att undvika systemet med 

trackerservrar helt och hållet, men ändå förbli lätt att hitta inom HL, eftersom 

besökarna kan lagra ett bokmärke med det aktuella domännamnet. Ett 

domännamn är ju dessutom lättare att komma ihåg än en abstrakt IP-adress. 

Denna tjänst är alltså i funktionell mening näranog en exakt motsvarighet till 

webbens DNS-servrar, förutom att den inte är automatiserad. 

Slutsatsen är att den som driver en HL-server själv avgör om servern skall 

bli hittad eller inte. Lika enkelt som det är att anmäla sig till trackerservrar och 

sökmotorer är det att hålla sig dold. Ytterligare en slutsats är att systemet med 

trackerservrar inte på något sätt är oumbärligt för att HL skall fungera. Faktum 

är att enligt Hamilton, planerar HLC att slopa denna komponent i och med 

version 2.0 av klientprogramvaran.71 Det är i dagsläget oklart vilka kon-

sekvenser en sådan åtgärd skulle komma att få. 

2.3 Vad finns på Hotline? 
Det överväldigande intrycket av HL är att det domineras av pornografi, MP3-

filer och programvara av alla tänkbara slag. Denna uppfattning delas av 

signaturen ”Poetic Justice” i Moores artikel: ”there are 3 things that make HL 

tick… porn, warez, mp3’s”.72 Under ett besök i en okänd HL-servers filkatalog 

observerade jag bland mycket annat kopior av Adobe Photoshop 5 samt Adobe 

Indesign, som båda två är kommersiella programvaror med avsevärda 

prislappar.73 

Eftersom det var både tidsödande och komplicerat att söka reda på 

lösenordet till denna server, gjorde jag inget ytterligare försök att inventera 

innehållet på enskilda HL-servrar. Informationen på trackerservrarnas listor 

 
70 http://www.hldns.com/aboutus.lasso (000821) 
71 Hamilton, Tyler, 2000, http://www.thestar.com/thestar/back_issues/ 
ED20000812/money/20000812BUS01b_FI-HOTLINE.html (000822) 
72 Moore, 1999b, s. 12. 
73 Se HL0506(5) samt HL0506(13).gif 
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talar dock sitt tydliga språk; i stort sett varje HL-server basunerar ut spel, 

programvaror, pornografi och musik, men även hela filmer.74 Sist men inte 

minst bedrivs en intensiv byteshandel med serienummer och liknande koder 

som kan ”låsa upp” installationer av program.75 

2.3.1 Informationssökning på Hotline 

Sökning av information på HL kan gå till på två sätt: filsökning eller sökning 

efter servrar. Webbplatsen ”The Snitch”76 erbjuder det förstnämnda. 

Gränssnittet består av ett textfält där användaren kan ange sökbegrepp samt en 

rullgardinsmeny som styr hur sökningen skall matchas och alternativen utgörs 

av ”alla ord”, ”vilket ord som helst”, eller ”som en fras”.77 Det finns även 

möjlighet att i en ytterligare rullgardinsmeny ange vilken typ av fil sökningen 

gäller. Det finns en stor mängd alternativ i denna meny, bland annat olika 

filtyper, komprimerade filarkiv av olika format, men även textdokument och 

HTML-dokument. Slutligen finns förstås även en knapp, märkt ”GO”, som 

initierar sökningen.78 

Bakom webbgränssnittet är The Snitch enligt egen utsago organiserat enligt 

följande: 

The Snitch is a distributed system consisting of two databases, a web server and multiple 
hotline ”spiders”. The spiders are bots written in Perl and Java that log onto a a [sic!] 
series of public trackers and get lists of all of the publicly available servers. They then 
attempt to log into each server as a guest with no password. if [sic!] it is allowed to log in, 
it then goes ahead and indexes the enter [sic!] site, and stores it on a database. Every so 
often, that database then reports its new findings to the production database that you search 
against on the web.79  

Den ovan beskrivna organisationen är snarlik de sökmotorer som finns på 

webben och resultatet av sökningen presenteras med hjälp av ASP. Resultatet i 

detta fall är i stort sett en lista med IP-adresser. The Snitch påpekar tydligt att 

dessa endast kommer från den öppna delen av HL: 

 
74 Se HL0912(6).gif samt HL0506(11).gif 
75 Se HL0912(3).gif 
76 ”The snitch” kan översättas med ”Tjallaren”, se http://www.thesnitch.com 
77 Min översättning. 
78 Se http://www.thesnitch.com/nav/topform.asp (000831)  
79 http://www.thesnitch.com/faq.asp (000831) s. 2. Min fetstil. 
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The Snitch only indexes public servers and servers that have been submitted by users. A 
public server is defined as a server that is listed on a public tracker that has an active guest 
account.80 

Användaren måste efter genomförd sökning manuellt kopiera och klistra in IP-

adressen i sin HL-klients textfält för anslutning till servrar. Resultatlistan 

innehåller också även något som ser ut som hyperlänkar men inte är det. En 

enkel sökning på termen ”music” gav till exempel 245 träffar. Först i 

resultatlistan syns texten ”Lots of PORN MOVIES on a T3” med samma layout 

som en hyperlänk.81 Vid en granskning av denna resultatlistas källkod visade 

det sig att ”länken” i själva verket ser ut så här: 

<a href='hotline://152.7.59.243:500/'>Lots of PORN MOVIES on a T3</a>82 

Denna länk är dock oanvändbar för en webbläsare utan särskilda inställningar. 

Enligt The Snitch fungerar länkar av den här typen endast tillsammans med 

Netscape för Macintosh: 

Well, if your [sic!] on a PC on [sic!] Unix box, as far as I can tell, you’re out of luck. If 
you do get it to work, please drop me a line. If you are on a Mac, then it all depends on 
your browser. If you are using a browser that uses Internet Config, just set up Internet 
Config to direct all ”hotline://” URLs to the Hotline app. If you are on Netscape, Hotline 
comes with an Applescript to help you out.83 

Jag har inte haft möjlighet att testa detta utförligt, men när jag klickade på 

länken erhöll jag beskedet att dokumentet inte kunde nås, eftersom den 

webbläsare jag använde (Netscape Navigator 4.6) lägger ihop ”Hotlinelänken” 

med den URL som för närvarande visas i adressfältet, vilket givetvis resulterar 

i en URL som inte existerar. I det här fallet blir resultatet detta: 

http://www.thesnitch.com/searchresults.asp/hotline://152.7.59.243:500/ 

Proceduren som beskrivs ovan innehåller som synes många om; en 

”Hotlinelänk” är endast till nytta för en minoritet av alla datoranvändare. 

 
80 http://www.thesnitch.com/faq.asp (000831) s. 2. 
81 http://www.thesnitch.com/searchresults.asp (000901), 
82 http://www.thesnitch.com/searchresults.asp (000901), utskrivet som källkod. 
83 http://www.thesnitch.com/faq.asp (000831), s. 1. Min fetstil. 
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Något som är mer användbart är att The Snitch även ger besked huruvida en 

HL-server är Online. Genom ASP kontaktas den aktuella HL-servern, och 

användaren får på så sätt reda om den är aktiv eller ej.84 

På www.tracker-tracker.com kan man förutom att hitta trackerservrar även 

lokalisera enskilda HL-servrar. Gränssnittet består av ett formulär, snarlikt det 

som finns på The Snitch. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att användaren 

även kan söka på IP-adresser och på så sätt få veta huruvida den angivna IP-

adressen ockuperas av en HL-server, samt om denna är Online.85 Det finns även 

möjlighet att söka igenom serier av IP-adresser, genom att byta ut vissa delar 

mot procenttecken. Detta gör det möjligt för den kunnige att spåra HL-servrar 

med dynamisk IP-adress som inte förekommer på någon trackerserver. 

Slutligen finns också möjligheten att söka på ord. Sökningen sker sannolikt 

främst i Tracker-trackers egna databas som är uppbyggd av information som 

uppgivits av de enskilda HL-serveroperatörerna. Som framgår av materialet rör 

det sig vanligtvis om enkla slagord i stil med ”porn”, ”movies” eller ”sex”.86 

2.3.2 Diskussion av informationssökning på Hotline 

Vid en jämförelse av sökmöjligheterna för HL och de sökmotorer som finns på 

webben (jag avser här främst robotar, som till exempel Altavista87) kan både 

likheter och skillnader urskiljas. Vad gäller det praktiska, det vill säga vilka 

handgrepp som utförs samt vilket tekniskt tillvägagångssätt som används är 

likheterna mycket stora. Den kanske mest uppenbara likheten ligger i 

användargränssnittet, som i båda fallen är webbaserade. Informationen samlas 

även in och görs sökbar på ett likartat sätt: sökrobotar går ut och samlar in 

information, och lägger sedan in den i en databas som görs sökbar via ett 

webbgränssnitt. 

Givetvis finns det också avgörande skillnader. Bland annat kan HL 

betraktas som mikroskopiskt i jämförelse med webben och skillnaden i storlek 

mellan Altavistas databas och den som drivs av The Snitch är förmodligen i det 

närmaste ofattbar. 

Den kanske mest avgörande skillnaden ligger i vad informationen består av. 

Som nämnts ovan returnerar en sökning på HL huvudsakligen en lista med IP-

adresser, medan en sökning hos Altavista resulterar i en lista med URL:er. 

 
84 http://www.thesnitch.com/searchresults.asp (000901) 
85 Utan upphov, 2000?, http://63.92.61.21/hotline/serverlist.cgi/ (000905) 
86 Utan upphov, 2000?, http://63.92.61.21/hotline/serverlist.cgi/ (000905) 
87 Se http://www.altavista.com 
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Detta har en avsevärd praktisk betydelse, eftersom en URL utgör en komplett 

och unik sökväg till ett dokument. Den kan dels användas som sådan, men även 

tjäna som referens, vilket denna uppsats käll- och litteraturförteckning utgör ett 

gott exempel på. 

Sökmotorer för HL kan i sin tur karakteriseras som ett slags dynamiska 

anslagstavlor, som pekar mot information av en viss typ, även om de inte leder 

användaren direkt till filer och dokument. En webbaserad sökning på HL 

upphör så att säga på halva vägen. 

På grund av den påtagliga instabilitet och de många osäkerhetsfaktorer som 

utmärker HL finns det skäl att fråga sig om det över huvud taget är värt att 

försöka söka information. Svaret lyder både ja och nej enligt min mening. Nej, 

om man är ute efter att finna information eller dokument i vardaglig mening; ja 

om man söker produkter. Detta innebär att sökningen på HL fungerar så länge 

man är ute efter att finna ett exemplar av något objekt, så länge alla exemplar är 

identiska, i praktiken innebär detta kopior av CD-skivor i MP3-format och 

programvaror, till exempel spel. Ett dokument som innehåller unik 

information, i stil med en bok eller en diktsamling kan inte på samma sätt 

ersättas med vilket annat dokument som helst. Följden av detta blir att 

sökmöjligheterna på HL fungerar dåligt när det gäller informationsåtervinning 

men utmärkt när det gäller programvaror. 

I vid bemärkelse präglas enligt min mening webben och HL av två 

sinsemellan oförenliga paradigm vad gäller information: webben kan betraktas 

som ett globalt bibliotek, där varje dokument är i någon mening unikt och går 

att återfinna. HL är mer likt ett enormt varuhus, där man kan plocka åt sig 

produkter som är i stort sett identiska; den som vill ha en tub tandkräm av ett 

visst märke bryr sig inte om vilken tub som slutligen hamnar i kundvagnen. 
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3. Undersökning 2: arenan, kombattanterna och 
sammandrabbningarna 

3.1 Ett nytt nätverk bildas 
I ett dokument på HLC:s webbplats skildras kortfattat hur HL bildades, hösten 

1996. Syftet med detta var ett missnöje med hur Internet var utformat, särskilt 

ur ett användarperspektiv: ”the Internet was not the tool for real-time 

communication it could be.” 

Det ursprungliga teamet: ”resolved to explore the Internet’s untapped 

capabilitites”, och drivkraften i detta arbete var: ”their own vision of the 

Internet [---] a universal medium for real-time, interactive communication.”88 

Utan att dra för stora växlar på ovanstående citat, anser jag att vissa mål, 

både explicita och implicita kan urskiljas. Ett allmänt, ganska ospecifierat 

missnöje uttrycks tillsammans med en vilja till förändring. Den önskade 

förändringen består huvudsakligen i att göra Internet till ett mer personligt 

medium, det vill säga att skapa ett personligt rum i ett utrymme som domineras 

av företag, forskning och offentliga institutioner. Medlen eller verktygen för att 

uppnå dessa mål utgörs ytterst av den egna kompetensen. Denna kompetens 

används till att skapa programvaran för HL, som börjar fungera som dels ett 

redskap för de förändringar man vill åstadkomma, men samtidigt även som ett 

uttryck för att en förändring redan har skett. Att ta ansvar för att tillgodose sina 

egna behov, parat med en tilltro till teknikens förmåga att erbjuda lösningar 

stämmer väl överens med hackeretiken. Märk väl att denna skapelseprocess 

äger rum inom och genom Internet; samma miljö som upphovsmännen vill 

förändra. En annan skribent under signaturen ”the Editor” på webbplatsen 

vivahx beskriver HL:s tidiga historia som en guldålder, präglad av harmoni, 

samförstånd och snabba tekniska framsteg: 

 
88 http://www.bigredh.com/hotline2/about_hotline/home.html (000822) 
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The place to be on Hotline was Macline. Adam Hinkley, the creator of Hotline, was the 
only person working on it at that time. He would frequently show up at servers and listen to 
user’s feature requests, which would sometimes show up in the next release. 

Ahh, the releases. Every week or two you could count on a new release of Hotline. They 
were free, exciting and full of surprises. People actually cared if you had a private beta 
release.89 

Citatet ovan tycks vara ett uttryck för den fas av aktivering av relationer och 

emotionella investeringar Melucci beskriver som en central ingrediens i 

formandet av nya rörelser. Sedan dess har HL uppenbarligen växt oavbrutet. 

3.2 Grupper och individer inom Hotline 
Aktörerna inom HL kan i stora drag sägas bestå av två grupper som står i ett 

motsatt förhållande till varandra, samt en dominerande aktör: HLC. Den första 

gruppen, som jag har valt att kalla ”ursprungsbefolkningen” förefaller till 

största delen bestå av datorintresserade och hackers, som har använt sig av HL 

länge. Den viktigaste definitionen på denna grupp är dock inte hur länge man 

använt sig av HL, utan att jag använder termen om de användare som är 

personligt engagerade i HL och det som händer där. Förmodligen går också ett 

sådant engagemang hand i hand med en lång tids användning. HL-användarna i 

Moores artikel hör alla till denna grupp. De ägnar mycket tid åt HL och tonen 

emellan dem avslöjar att de känner varandra ganska väl.90 

Den andra gruppen har följaktligen fått namnet ”nybyggarna”. Denna grupp 

använder sig av HL för att driva någon sorts kommersiell verksamhet vilket 

behandlas utförligare nedan. 

HLC kan i sin tur sägas stå med en fot i vardera läger. Eftersom de startade 

det hela hör de per definition till ursprungsbefolkningen, samtidigt som deras 

affärsidé, som ju ytterst handlar om att kapitalisera på HL, placerar dem 

tillsammans med nybyggarna. Jag har funnit att det är detta ”triangeldrama” 

som utgör roten till många av de konflikter som utspelas inom HL. Den 

splittring som kan iakttagas inom HL sammanfattas väl av ”Nils”, på frågan om 

vad han tycker, tänker och känner om HL i allmänhet: 

Jag har lite blandade känslor. Hotlines karaktär gör det till ett idealiskt verktyg för 
distribution av knäckt programvara, vilket gör att det balanserar (och ofta överskrider) på 
gränsen till vad som är lagligt. De flesta servrar som lägger ut knäckt programvara försöker 
komma runt det genom att säga något i stil med: ”All programvara på den här servern är 
endast för privat bruk, hämtning är förbjuden” (fast det går att hämta ändå) eller ”Den här 

 
89 http://www.vivahx.com/features/061099-remember-hl.html 
90 Moore, 1999b, passim (000829) 
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servern är endast för säkerhetskopiering”, det vill säga vem som helst kan 
”säkerhetskopiera” sin programvara till servern med den sidoeffekten att vem som helst 
kan hämta ”säkerhetskopian” (givetvis på egen risk). Å andra sidan är Hotline ett lysande 
verktyg för användare med samma intresse, i mitt fall Linux. Man kan chatta (främst för att 
utväxla tips och tricks) och utväxla programvara, både egen och befintlig, på ett mycket 
enkelt och effektivt sätt med samma verktyg. (Det ska sägas att nästan all programvara för 
Linux är gratis och kan distribueras fritt under GPL[---].91 

Nöjet och nyttan i kontakten med likasinnade vägs mot moraliska funderingar 

och ytterst respekten för lagen. ”Nils” anser att HL är någonting positivt men 

ändå inte helt rumsrent. Slutligen finns det även en fjärde typ av aktör, som 

skulle kunna karakteriseras som ”publiken”, eller ”den tysta majoriteten”. Den 

består av alla de tusentals användare inte har någon egen server och som 

använder HL efter eget godtycke. De har inget eget inflytande över 

händelseutvecklingen och är främst intressanta för övriga aktörer i det att de 

genererar statistik i form av tittarsiffror, besökarantal och ”klick” på annonser. 

3.3 Vad tar ni för klicket där i fönstret? 
Många aktörer använder HL för kommersiella ändamål, där olika typer av 

information utgör den egentliga valutan. Den dominerande aktören är förstås 

HLC som ger bort programvaran gratis. Eftersom de tjänar sina pengar på att 

sända reklam genom HL-klienten ligger det i deras intresse att expandera 

antalet HL-användare så mycket som möjligt. 

Jag har under min undersökning funnit att HL tangerar, eller till och med 

parasiterar på den annonsmarknad som finns på webben. Alla som någon gång 

”surfat” på till exempel portaler eller sökmotorer, har säkert observerat alla små 

annonser som finns insprängda på sidorna. Dessa är försedda med en hyperlänk 

som leder användaren vidare till annonsörens egna webbsida där man till 

exempel kan få mer information eller möjlighet att köpa produkten. Den som 

driver en webbplats som visar sådana annonser, gör det givetvis mot betalning. 

Priset avgörs till viss del av antalet besökare på webbplatsen, men är framför 

allt beroende av hur många besökare som klickar på bilderna.92 Detta förfarande 

påminner i stort sett om kommersiell television, där priset på reklamtid står i 

proportion till antalet tittare. Det finns även oberoende aktörer som mäter 

besökarantal samt antal klick och denna information ligger alltså till grund för 

bland annat prissättning, men även marknadsundersökningar och liknande.93 

 
91 E-post från ”Nils”. (000229) 
92 E-post från ”Björnen”. (000426) 
93 Se http://www.mmxinordic.com/index2.html 
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3.3.1 Manipulation av annonser 

Möjligheten för administratören av en HL-server att ge besökare olika 

rättigheter med hjälp av lösenord har visat sig medföra vittgående kon-

sekvenser. Det är vanligt att använda denna i och för sig naturliga funktion för 

kommersiella ändamål. Ofta kan lösenord erhållas via en servers 

välkomstmeddelande eller på dess anslagstavla. Sådana instruktioner går i stort 

sett alltid ut på att användaren ska gå till en webbadress, klicka på en bestämd 

annons och därefter titta efter, till exempel, andra och tredje ordet i den första 

meningen på sidan. Dessa ord utgör det ”hemliga” lösenordet till HL-servern.94 

Det är även vanligt att serveroperatören kräver att den som vill få tillgång till 

material registrerar sin e-postadress för någon typ av gratistjänst.95 

Med ovan nämnda redogörelse för hur annonsmarknaden på webben 

fungerar, framstår det som uppenbart att användare av HL som vill komma åt 

material genererar ”klick”, som är värda pengar för aktörer som visar annonser 

på sina webbplatser. Dessa klick skulle i annat fall sannolikt aldrig ha inträffat 

och kan endast beskrivas som en manipulation av besökssiffror. Förlorarna i 

detta sammanhang torde vara annonsörerna, som i slutändan betalar för ett 

okänt antal ”oseriösa” klick av besökare som inte är intresserade av den 

produkt eller tjänst som annonsen gäller. En HL-server talar till exempel om ett 

sponsorförhållande.96 

Naturligtvis är det vanskligt att uttala sig om hur mycket allt detta påverkar 

annonsmarknaden på webben, men blotta misstanken om förekomsten av 

annonsmanipulation torde vara en mycket känslig fråga för Portaler och andra 

Internetföretag som enligt min informant ”Björnen” är beroende av annons-

intäkterna. 

3.3.2 Byteshandel 

Exempel på ovanstående ekonomi och kamp om resurser, är talrika på HL och 

visar att det är möjligt att tjäna pengar på detta sätt. Men det finns också ett 

annat sätt att dra nytta av HL, ett sätt som inte parasiterar på webben utan 

fungerar på en mer grundläggande nivå: byteshandel. Allt som kan förekomma 

i digital form är föremål för denna handel. Informanten ”Nils” påpekar att HL-

 
94 Se HL0506(7).gif 
95 Se HL0506(6).gif, HL0509(4).gif samt HL0509(6).gif 
96 Se HL0506(3).gif 
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servrar ofta har en önskelista som en besökare måste uppfylla för att få tillgång 

till programvara eller annat material på servern.97 

Andra sidan av detta mynt är att utbytet fungerar som en omfattande, 

pågående fördelning av resurser, något som till exempel Levy hävdar har djupa 

rötter i hackerkulturen.98 I egna termer skulle jag vilja uttrycka det så att 

ursprungsbefolkningen är de som främst ägnar sig åt byteshandeln, medan 

nybyggarna drar in klick som de får betalt för av en sponsor, eller som främjar 

den egna webbplatsen. Vissa vill dock inte befatta sig med olagligt material 

eller sådant som befinner sig i en gråzon.99 

3.3.3 Programvara, kunskap och kapital 

Precis som begreppet cyberspace kan sägas vackla mellan det metaforiska och 

det konkreta kan programvaran och filerna som distribueras genom HL 

betraktas som en blandning av kunskap, information och valuta, som ”nästan” 

existerar i fysisk form: ”Anything digital can be found and traded in this virtual 

universe.”100 

Signaturen ”Daniel” använder sig av HL för att komma över program som 

han behöver ha kunskap om i sin egenskap av konsult. Det är ingen tvekan om 

att denna kunskap representerar ett verkligt värde för ”Daniel”.101 HL-

användarna i Moores artikel är av samma åsikt, de anser att de i någon mening 

har rätt att pröva till exempel ett program innan de köper det.102 

”Nils” å sin sida visar oss hur en av kapitalismens grundsatser även gäller 

på Internet, när han säger att det är nödvändigt att ha en bra källa för 

piratkopierade program om man vill komma över mer.103 Slutsatsen är att för 

den som har gott om kapital är det lätt att skaffa mer, men för den som är utan 

pengar är det svårare; kapital genererar mer kapital. 

3.4 Konflikter 
Ironiskt nog verkar HLC, likt doktor Frankenstein ha varit nära att falla offer 

för sin egen skapelse: 

 
97 Se HL0509(5).gif 
98 Levy, 1984, passim. 
99 Se HL0912(1).gif 
100 Hamilton, 2000, s. 2. (000822) 
101 E-post från ”Daniel”. (000301) 
102 Moore, 1999b, s. 16ff. (000829) 
103 E-post från ”Nils”. (000229) 
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Hotline [---] was originally commercial software that sold for a fee, but in a pirate infested 
environment like Hotline, no protection code could stand up for long, so beginning last 
April Hotline Communications gave up trying and posted the Hotline client software free 
on its website The company’s revenue now come from banner advertising.104 

Lösningen för företaget blev istället att sälja annonser genom HL. I Hamiltons 

artikel antyds att beslutet var nödvändigt för att rädda företaget: 

[I]t’s difficult – and one could say ironic – trying to make a business selling software that 
helps people pirate software. So the company has had to seek out new revenue streams.105 

Moore kommenterar detta beslut utförligare i sin artikel, och beskriver hur 

detta sannolikt affärsmässigt nödvändiga vägval uppfattades som ett 

fruktansvärt svek av ursprungsbefolkningen på HL: 

[M]uch to the contempt and disgust of longtime serious Hotline users, many of whom 
stubbornly continue to use older, ad-free versions, or a hacked version[.]106 

Det är starka ord, men uppfattningen bekräftas i Moores kompletterande 

intervju, där HL-användarna använder ord som ”disappointed”, ”stupid” och ”I 

hate it”.107 På webbplatsen www.download.com finns möjligheter att hämta 

programvara för HL och det finns även möjlighet för användare att lämna korta 

recensioner av produkterna. Dessa spridda röster skräder inte heller orden: 

”consistently worse and worse”, ”crappier version each time they release”, 

”[b]anners are extremly annoying”.108 

Det hårda ordvalet i ovanstående citat kan kanske till viss del förklaras med 

att majoriteten av HL-användare, åtminstone enligt Moore, utgörs av 

tonåringar. Trots detta är det tydligt att det löper en djup klyfta mellan företaget 

HLC och många av de användare som är engagerade i HL och den utveckling 

som sker där. Motståndet mot annonsering och den nuvarande situationen med 

lösenord och användarnamn som är ”gömda” i webbannonser förefaller vara 

något som förenar många HL-användare. Åtminstone en trackerserver 

innehåller endast servrar som inte begagnar sig av annonsering.109 

 
104 Moore, 1999a, s. 2. 
105 Hamilton 2000, s. 2. 
106 Moore, 1999a, s. 2. Min kursivering. 
107 Moore, 1999b, s. 7. http://www.applelinks.com/mooresviews/hot2.shtml (000829) 
108 Utan upphov, 2000, utan titel, s. 2. http://www.download.com/0-10204-100-
2130068.html?tag=st.dl.10005_103_1.1st.t (000829) 
109 Se HL0506(10).gif 
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Det är möjligt att betrakta det som att HLC byggde in lite av hackeretikens 

tredje punkt i systemet när man skapade HL: ett decentraliserat, dolt nätverk. 

Nu är HLC själva en dominerande aktör och som en sådan underkastade 

kommersiella krav. Förhållandet mellan HLC och ursprungsbefolkningen kan 

svårligen beskrivas på något annat sätt än ambivalent.110 

3.4.1 Information som ammunition 

Det finns alltså enligt min mening kommersiella krafter som verkar inom HL. 

Men det existerar samtidigt något som skulle kunna kallas för en motkraft. Jag 

har funnit HL-servrar som erbjuder lösenord till andra HL-servrar. Åter andra 

servrar varnar uttryckligen för att ens fråga om lösenord och användarnamn 

kommer att leda till permanent bannlysning. Enligt min mening är denna 

pågående strid ett tecken på hur hackeretikens idé om att information bör flöda 

fritt och vara gratis kolliderar med kommersiella intressen.111 På Download.com 

passar till exempel en användare på att ge konkreta instruktioner om hur man 

ska gå tillväga för att slippa annonserna från HLC.112 Även Moores informanter 

talar om att metoder för att blockera annonser cirkulerar.113 

Denna typ av information kan alltså också göras till ett slags handelsvara 

eller användas för att sabotera verksamheter som bygger på att information 

fungerar som valuta. Det finns således HL-användare som tar hackeretikens 

föreställning fri information på ett praktiskt allvar. Det enda motmedlet mot ett 

sådant beteende förefaller vara att antingen bannlysa dem som gör det eller 

ändra lösenord på regelbunden basis. 

Det ovan beskrivna utgör en av de konflikter som pågår inom HL. Å ena 

sidan finns operatörer som i viss mån ”parasiterar” på webbannonsering eller 

som genom att driva en HL-server drygar ut sina egna annonsintäkter. Detta är 

möjligt på grund av en stark efterfrågan på warez, som driver HL-användare att 

skaffa lösenord. Det framstår som ironiskt att dessa operatörer bygger sin 

verksamhet på att erbjuda till exempel kommersiell programvara ”gratis” 

samtidigt som man försöker motarbeta dem som distribuerar den 

metainformation som lösenorden utgör. Det kan hävdas, lite tillspetsat, att de 

alla, i någon mening ägnar sig åt att distribuera stöldgods. Lojaliteten mellan 

aktörerna inom HL är således låg eller snarast obefintlig, även instruktioner och 

 
110 Moore, 1999b, passim. 
111 Se HL0912(9).gif samt HL0912(10).gif 
112 Utan upphov, 2000b?, s. 2. 
113 Moore, 1999b, s. 7. Uttalanden av bland annat signaturen ”bigdog”. 
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programvara för att ”knäcka” HL-servrar finns att hämta hem för den som är 

intresserad.114 

3.4.2 Bojkott av porren 

En organisation vid namn Fimble är engagerade i HL och driver förutom en 

webbplats även en trackerserver.115 I ett manifest manar de till bojkott av 

pornografin som översvämmar HL. Formuleringarna i detta dokument är 

mycket skarpa och mycket intressanta: 

The hotline community currently has a MAJOR problem. Porn has taken over Hotline, and 
this is bad, very bad. We as a community must do what we can to stop this. If you want to 
help make hotline a friendly place again, we must all boycott the servers that contain any 
pornographic material and only visit servers that contain files, such as music, games, etc. [-
--] [T]his is an excellent time to bring Hotline back to what it once was. [---] I believe in a 
completely free community, that is without the little greedy bastards the community is 
filled with these days. So, do your part by not visiting or promoting the servers that contain 
such material, the entire community will be better off for it!116 

För det första refererar författarna till HL, i termer av ”community”, det vill 

säga som en samfällighet eller gemenskap. De åberopar således argument som 

bygger på solidaritet och gemensamma värderingar, och som ytterst vilar på en 

känslomässig grund. 

För det andra gäller bojkotten uttryckligen endast pornografi. Det är värt att 

notera att författarna till manifestet inte tycks ha några problem med allt annat 

illegalt material som uppenbarligen också flödar inom HL. I övrigt framförs 

återigen synsättet att HL var bättre förr och att det nu i någon mening blivit 

förstört eller till och med besudlat. Bilden av två antagonistiska grupper 

framstår tydligt: ”Vi” var här först, och då var HL ett ”friendly place”. ”Dom”, 

är ”little greedy bastards”, och de kom senare och förstörde allting med sin porr 

och sina annonser. Även Moore redogör för hur uppretade HL-användare bryter 

sig in i servrar som tillhör ”nybyggare” och förstör innehållet, framför allt 

pornografi.117  

3.4.3 Analys av Hotline som en pågående social process 

I stort sett alla Meluccis parametrar och begrepp som jag tar upp i avsnittet om 

teoretiska utgångspunkter har en motsvarighet i verksamheten inom HL och en 

 
114 Se HL0509(2).gif samt HL0509(3).gif 
115 Se http://dmp.fimble.com, Samma domännamn gäller för trackerservern 
116 Staver, Mike, Brown, Jason, 2000, utan titel, s. 1. http://dmp.fimble.com (001024) 
117 Moore, 1999a, s. 5. (000829) 
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relevans i beskrivningen av detsamma. Trots detta är Meluccis sociologiska 

ansats inte helt tillräcklig. När han talar om nätverk som är dolda i vardagen så 

avser han med största sannolikhet i främsta hand kontakter och 

kommunikationer mellan människor oavsett medium. I fallet HL är nätverket 

huvudsakligen bestående av teknik, eller om man så vill en gigantisk maskin. 

HL som helhet består enligt min mening av människor, information förvandlad 

till vara och teknik i så nära interaktion att dessa olika nivåer är oskiljaktiga. 

Med detta i sinnet är det förhållandevis lätt att beskriva HL utifrån 

Meluccis tankegångar. HL som process började med att individer ställde upp 

mål för att nå lösning på något som de såg som ett problem: Internet borde 

kunna användas på ett bättre sätt. Medlet för att uppnå detta var ytterst den 

egna kompetensen som resulterade i HL som en teknisk produkt; en 

programvara som verkade inom den miljö som grundarna ville förändra. 

Enligt åtminstone en redogörelse kännetecknades denna tidiga fas av 

harmoni, samarbete och dialog. Allt detta bidrog till att grundlägga en kollektiv 

identitet som i mångt och mycket liknar hackeretiken. Både vad gäller 

beteendemönster i form av knäckning och distribution av programvara inom 

systemet, men även ett övertagande av idiom och slanguttryck från den tredje 

generationens hackers. Många av de spridda röster inom HL som jag har citerat 

i mitt arbete uppvisar också ett starkt känslomässigt engagemang som kan 

sägas motsvara Meluccis tankegångar om emotionella investeringar som 

svetsar samman individerna i en rörelse. 

Melucci menar vidare att en rörelse eller kollektiv handling, när den väl 

etablerats verkar inom tre dimensioner, varav den första utgörs av solidaritet. 

Även här finner jag ett tydligt exempel i den bojkott som jag redogör för ovan. 

Initiativtagarna åberopar explicit solidaritet som motiv för bojkotten. HL:s 

kollektiva identitet eller snarare, självuppfattning framstår som orolig, splittrad 

och instabil. Det de ingående aktörerna har gemensamt är att man använder 

samma verktyg: HL. I övrigt är aktörerna i konflikt med varandra. Det är också 

konflikter som Melucci nämner som en dimension som en rörelse verkar inom. 

Bland annat står HL på en teknisk nivå i konflikt med resten av Internet som ju 

bygger på öppna standarder. Det går inte att nå HL via till exempel ett 

webbgränssnitt, utan det kräver speciell programvara. HL parasiterar på och 

underminerar även i viss mån den annonsmarknad som finns på webben. Denna 

undersökning klarlägger dock inte i vilken omfattning detta sker. Det 

förekommer även konflikter internt mellan olika grupperingar av HL-

användare. De som jag har valt att kalla ursprungsbefolkningen uppvisar ett 

beteende och har åsikter som kan sägas vara ett utslag av hackeretiken, som 
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bland annat föreskriver att information bör vara fri. Detta leder till att lösenord 

till kommersiella HL-servrar sprids samt att man använder modifierade 

varianter av HL-klienten som inte nås av annonser. Denna grupps motvilja mot 

annonser förefaller vara till viss del ideologiskt motiverad, dels eftersom den 

representerar att HL inte är det fria (även i betydelsen gratis) kretslopp av 

information som man skulle vilja att det var men även eftersom de tar upp 

värdefull överföringskapacitet. 

En rörelse försöker enligt Melucci alltid att spränga gränser och ramar inom 

det system inom vilket den verkar. Denna dimension representeras kanske 

tydligast av den grupp jag kallar nybyggarna, som börjat använda HL på ett sätt 

det egentligen inte var avsett för: sina egna kommersiella intressen, vilket i 

praktiken betyder manipulation av besökssiffror och distribution av 

piratkopierade program, musik och pornografi. HLC i sin tur, som väl får sägas 

vara den aktör som har mest intresse av att få HL att framstå i en bättre dager 

planerar enligt Hamiltons artikel ett motdrag: 

[W]ith the elimination of trackers with the year-end release of Hotline version 2.0., the 
illegal content flowing through the Hotline network will be harder to get at.118 

Alla dessa konflikter leder till att systemet förändras, både vad gäller 

ekonomiska förutsättningar och teknik, såväl kulturellt som socialt. 

Melucci hävdar också att en rörelses form innehåller ett budskap i sig själv. 

Det som är mest framträdande när det gäller HL:s struktur, är det faktum att det 

framstår som delvis ”dolt”, eller ”hemligt”. Detta är enligt min mening ett 

budskap som både nybyggare och ursprungsbefolkning lockas av, och ser som 

sitt eget, särskilt med tanke på den tidigare gruppens verksamhet och den 

senares historia och ideologi. HL som ett budskap rymmer naturligtvis också en 

komplex och motsägelsefull utmaning mot allmänna normer och gängse moral 

och etik. 

Vad gäller mer konkreta frågor som medlemmar och organisation uppfyller 

HL även där Meluccis antaganden. Det finns inget medlemsregister eller 

ledning, vissa är djupt engagerade, andra inte. Enligt min mening är HL en 

process där information, teknik och människor ständigt cirkulerar. 

Slutligen är det värt att notera Meluccis antagande att en social rörelse blir 

synlig först när den agerar eller när en konflikt blir offentlig. HL har i denna 

mening ännu inte blivit synligt, men med tanke på den typ av material som 

 
118 Hamilton, 2000, s. 3. (000822) 
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cirkulerar inom HL torde potentialen för synliga kontroverser i form av 

mediarapportering och rättsfall vara enorm. En möjlighet är att HL splittras i 

två distinkta delar: en ”sanerad” del, övervakad och marknadsförd av HLC, 

samt en gråzon som fungerar som nu, bara ännu osynligare. 
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4. Avslutande diskussion 

Något som framstått allt klarare under mitt arbetes gång är att det är mycket 

svårt att med enkla ord förklara vad HL är. Att till exempel kalla det för ett 

nätverk och nöja sig med det är helt otillräckligt. HL är enligt min mening 

snarare ett fenomen som breder ut sig över flera olika nivåer som vid en 

betraktelse inte förefaller hänga ihop. 

Först och främst finns den tekniska nivån, där programvaran HL, den som 

installeras och körs i din dator, står i centrum. Det är inte förknippat med några 

större problem att använda den, inte heller att i en uppsats beskriva vad man 

kan använda den till. Nätverket HL, som jag som användare navigerar inom, är 

dock strukturerat på ett oväntat sätt. Till skillnad från webben, där det finns 

mycket som underlättar för användaren att ta sig fram och hitta information, 

erbjuder HL i stort sett ingenting, det är konstruerat på ett sätt som kräver att 

individen besitter särskild kunskap för att kunna använda det. 

Detta kan tyckas som en svårsmält slutsats, teknik är väl till för att 

underlätta saker? Det beror på vad man vill underlätta. En följd av kravet på 

kunskap är att det ger individen makt och frihet, framförallt valfrihet, inom den 

värld som HL utgör. Någon som till exempel driver en HL-server avgör själv 

om den ska kunna hittas, väljer själv vem som ska få tillgång till dess innehåll. 

Individen väljer själv om denne över huvud taget vill interagera med någon 

annan eller vara en del av ”gemenskapen”. 

I praktiken är HL-användaren dock ofta hänvisad till att förhandla och 

köpslå: klicka på annonser för att få ett lösenord, eller leverera något på en 

servers önskelista i utbyte mot tillgång till dess innehåll. 

Förhandlingar, köpslående och byteshandel? Den tekniska nivån, nätverkets 

struktur med en dold och en öppen del blandar sig med, och till viss del styr det 

sociala och ekonomiska samspelet inom HL. Med detta menar jag att 

kommunikationen mellan människor på HL i hög grad förefaller vara 
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instrumentell, ett sätt att uppnå mål istället för att vara ett egentligt 

”umgänge”.119 

Samtidigt finns det flera exempel på både solidaritet och vänskap; vad man 

skulle kunna kalla en social nivå. Men denna nivå är i sin tur det som 

exploateras av bland annat HLC genom sina ständigt pockande annonser. Det 

blir uppenbart att HL även är en affärsverksamhet. HL som affärsverksamhet 

representeras kanske framför allt av pornografin och den kategori användare 

jag kallar ursprungsbefolkning värjer sig våldsamt mot detta genom till 

exempel bojkott, men även genom konkreta åtgärder som att göra intrång i, och 

förstöra innehållet på de HL-servrar som innehåller porr. De värjer sig även 

mot systemet med lösenord som kan erhållas genom att klicka på annonser 

genom att redistribuera dem inom HL samt genom att använda annonsfria 

versioner av programvaran och sprida kunskap om hur annonser från HLC kan 

blockeras. HL låter sig följaktligen även beskrivas som en arena, eller ett 

slagfält i ett slags flytande tillstånd där teknik, människor, kunskap och 

information utgör olika delar som griper in i, och påverkar varandra. 

4.1 Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen var att beskriva HL i sin 

helhet. Mitt arbete har snarare varit mer inriktat på att uppnå en bred 

beskrivning än att gå in på detaljer. 

Syftet har även varit att lägga en grund för eventuell vidare forskning kring 

HL eller den typen av företeelser som HL utgör. Jag har därför både redovisat 

mitt angreppssätt samt även redogjort för de svårigheter som är förknippade 

med detta ämne. Min uppsats tjänar vidare som en introduktion av HL och 

mina resultat borde kunna användas som en utgångspunkt för vidare 

undersökningar både för dem som vill kritisera och för dem som måhända vill 

instämma i mina slutsatser. 

För att åstadkomma denna breda beskrivning av HL som jag har eftersträvat 

ställde jag två frågor: 

1) Vad är HL och hur fungerar det? 

2) Vad innebär HL i ett vidare socialt och ekonomiskt perspektiv? 

 
119 Se HL0506(1).gif 
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Den första frågan kan ses som relativt enkel medan den andra är av en mer 

”outtömlig” karaktär. Den representerar kanske mer av ett förhållningssätt och 

en riktning än en egentlig fråga. Svaret på den första frågan kan sammanfattas 

enligt följande: 

HL är ett nätverk som fungerar inom Internets befintliga infrastruktur. 

Grunden i systemet är HL-klienten och HL-servern som tillhandahålls utan 

kostnad av det kanadensiska företaget HLC. 

HL har inget centrum utan består vid varje givet tillfälle endast av de 

datorer som är aktiva som klient eller server. I linje med detta finns endast 

rudimentär navigationshjälp i form av trackerservrar, ett slags teknisk 

motsvarighet till webbens DNS-servrar. Det är dock helt frivilligt för någon 

som driver en HL-server att anmäla sig. Detta får till följd att HL är uppdelat 

mellan ”öppna” servrar som går att hitta genom trackerservrarna samt en 

”sluten” del som är svår att få någon kunskap om. 

Trots detta finns webbaserade söktjänster för HL som tekniskt och ur ett 

användarperspektiv fungerar på samma sätt som de sökmöjligheter som finns 

på webben. Det går heller inte att vara säker på att återfinna dokument och filer 

på HL vilket beror på en mängd orsaker. I teorin har varje dokument på webben 

en unik URL som garanterar att det går att hitta. Något sådant existerar inte 

inom HL eftersom HL-servrar kan fungera under en rad omständigheter som 

gör informationssökning osäker: dynamiska IP-adresser, modemuppkopplingar 

samt lösenord är några sådana försvårande omständigheter. Dessutom kan eller 

inte kan en HL-server ha ett domännamn, den kanske täcks eller kanske inte 

täcks av en trackerserver och så vidare. Det existerar därför heller ingen 

konvention eller praxis för att referera till material på HL. Resultatet av en 

sökning på HL kan peka åt vilket ”håll” som helst, vilket endast fungerar så 

länge man är ute efter att hitta kopior av till exempel programvara. Begreppet 

”dokument” bygger enligt min mening i viss mån på att dokumentet i någon 

mening måste vara unikt, vilket webbens system med URL:er är ett exempel 

på. Denna distinktion bryter samman i HL-systemet där information i form av 

filer flyter omkring enligt helt andra regler än på webben – både vad gäller 

tekniken och resultatet av mänskligt agerande. Jag har i min uppsats endast 

ytligt berört hur dessa regler är beskaffade, men dels sker distributionen av 

information genom byteshandel och dels ingår spridningen av åtråvärd 

information i en pågående manipulation av den annonsmarknad som finns på 

webben. 

Därmed är vi inne på min tredje frågeställning, som i grunden innebär hur 

HL kan tolkas ur ett kulturellt och socialt perspektiv. Här har jag använt den 
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italienske sociologen Alberto Meluccis begrepp och tankegångar om sociala 

rörelser och kollektiva handlingar. Melucci menar i huvudsak att dessa är 

instabila vad gäller medlemmar och organisation samt är präglade av konflikter 

som förändrar rörelsen och dess omgivning. Min slutsats är att HL rör sig 

mycket tydligt inom de parametrar som Melucci ställer upp. Jag har funnit 

talrika exempel på konflikter, men även uttryck för solidaritet och emotionella 

investeringar. Meluccis begrepp kan dock inte förklara vad som mer specifikt 

motiverar aktörerna inom ett system som HL. Jag har funnit att flera exempel 

på hur användare av HL agerar enligt hackeretiken, som kan beskrivas som ett 

antal värderingar som har växt fram och följt med i samband med datorernas 

segertåg i den industrialiserade världen. Andra aktörer betraktar så vitt jag kan 

bedöma HL främst som ett verktyg för att tjäna pengar och dessa användare är 

så att säga utan ideologi. Denna klyfta tycks vara huvudorsaken till en 

pågående strid där information och tillgång till information används som 

vapen. Konflikterna leder till att systemet ”sprängs”, det vill säga förändras till 

något som inte ingick i den ursprungliga planen. 

Alla konflikter som jag redogör för i min undersökning kan sägas ha en 

gemensam källa. I grund och botten är det en fråga om identitet och 

självdefinition: vad HL är, eller bör vara. Alla aktörer inom HL, individer såväl 

som grupper, har egentligen bara en sak gemensam, de har alla valt verktyget 

HL för att nå sina divergerande mål. Allt annat är man mer eller mindre oense 

om. Konflikterna gäller bara i andra hand värdefulla resurser, och då inte i 

traditionell mening, till exempel kapital. 

Enligt HLC växer HL kraftigt. Trots detta är HL fortfarande en okänd och 

dold del av Internet. Även om HLC är en dominerande aktör står det klart att de 

inte har full kontroll över HL eftersom det finns möjligheter att använda sig av 

knäckta och modifierade varianter av programvaran. Med tanke på det material 

som cirkulerar inom HL, är frågan hur länge till detta kan fortgå? 

4.2 Slutord 
I denna uppsats har jag tecknad en bild av Internet, både som en flexibel, digital 

infrastruktur och ett virtuellt rum. Eftersom jag inte betraktar mig som tekniskt 

kunnig är det den senare bilden som tilltalar mig mest. Nästan ingen av oss, 

inte ens teknikerna och vetenskapsmännen känner ju sig riktigt och genuint 

hemma på Internet, det är fortfarande alltför nytt för det. Beteendemönster och 

alla typer av mellanmänskliga förehavanden är fortfarande under utformning 

och förändras snabbt. Följaktligen har jag under mitt arbete känt en viss oro för 
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att ”inte bli trodd” – HL har en säregen kultur där människor, teknik och 

information deltar i en slags märklig dans. Men när jag nu blickar tillbaka på 

mina slutsatser för att formulera en sammanfattning, framstår det som om dessa 

inte är så långsökta och spekulativa som jag först trodde. HL finns därute, 

öppet för vem som helst som vill ta sig en titt, och verksamheten pågår dygnet 

runt, sju dagar i veckan. 

Frågan är vilken roll i den globala staden HL kommer att spela: det vänliga 

grannskapet eller de skumma kvarteren? Å ena sidan innehåller HL en 

rebellanda som jag finner ganska uppfriskande. Det utgör på sätt och vis ett 

litet stycke privat territorium, mödosamt utmejslat ur Nätets opersonliga 

offentlighet och kommers. Samtidigt är det sorgligt att denna frihet inte 

används till något mer konstruktivt. 
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5. Ordlista och begreppsförklaringar 

Denna lista står i alfabetisk ordning och förklarade ord och begrepp står i Fet 

stil, på samma sätt som de markeras i texten. Listan täcker även termer som 

kan förekomma inne i citat samt förekommer på skärmavbildningar. 

 

Applescript – funktion för att automatisera arbetsuppgifter i en Macintosh. 

Appz – hackerjargong för “applications”, det vill säga programvara. 

ASP – förkortning för “Active Server Pages”. Teknik som gör det möjligt att 

dynamiskt sätta samman en webbsida beroende på vilken information 

användaren begärt fram. 

Be OS – ett Operativsystem till Macintosh och PC-datorer från företaget Be 

inc. USA. 

Beta – beteckning för programvara som ännu inte är färdigställd. Betaversioner 

av program är oftast instabila och med begränsad funktionalitet.  

BBS – förkortning för “Bulletin Board System”, en elektronisk anslagstavla 

installerad på en vanlig persondator som kontaktas med Modem via 

telefonnätet. 

Bot – kortform för “robot”. Ett program som kan agera och utföra uppgifter på 

egen hand, till exempel spela schack eller föra enkla konversationer. 
E-post – elektronisk post. 

Carracho – Ett systernätverk till HL. Fungerar på samma sätt tekniskt. 

Chatt (att Chatta) – att utbyta textmeddelanden i realtid över Internet eller ett 

lokalt nätverk. 

DNS – förkortning för “Domain Name System”. En DNS-server håller reda på 

vilka domännam, till exempel www.abm.uu.se som hör till olika IP-adresser. 

FTP – förkortning för “File Transfer Protocol”. En standard för överföring av 

filer från en dator till en annan, vanligtvis över Internet. 

Gamez – hackerjargong för “games”, det vill säga spel. Se Warez. 

GNU – förkortning för “GNU is Not Unix”. Ett utslag av programmerarhumor, 

eftersom det aldrig går att definiera vad GNU står för. 
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GPL – förkortning för “GNU Public License”. En licens för programvara som 

kräver att programkod ska vara öppen och modifierbar för den som vill, under 

förutsättning att ändringar och tillägg publiceras öppet. 

HTML – förkortning för “HyperText Markup Language”. Ett språk som talar 

om för en Webbläsare hur en Webbsida ska se ut på skärmen. 

HTTP – förkortning för “HyperText Transfer Protocol”. Det protokoll som gör 

det möjligt för en Webbklient att ta emot och visa Webbsidor från en 

Webbserver. 

Hyperlänk – en bit HTML som låter en användare förflytta sig mellan olika 

webbsidor och webbplatser. 

Internet – det globala datornätverket som består av mindre nätverk. 

Internet Config – del av Mac OS som hanterar inställningar för Internet. 

IP-adress – ett unikt nummer för varje dator som är ansluten till Internet. 

Detta består av fyra grupper av nummer, från 0 till 255, skilda åt av punkter. 

IP-adresser kan vara dynamiska (numret är föränderligt) eller fasta (numret 

ändras aldrig). Vanligen tilldelas privatpersoner som ansluter till Internet via 

Modem en dynamisk IP-adress. Fasta IP-adresser innehas vanligen av servrar 

och större datorer. 

IP-nummer – se IP-adress. 

IRC – förkortning för “Internet Relay Chat”. Ett system som låter användare 

utbyta textmeddelanden i realtid. 

Klient – programvara som låter en användare få tillgång till information som 

finns lagrad på en Server. Till exempel E-postklienter och Webbklienter. 

Källkod – den formella “konstruktionsritningen” till datorprogram och 

webbsidor. Källkoden kompileras eller interpreteras sedan så att datorn kan 

köra programmet. 

Linux – ett Operativsystem som är en variant av Unix. Det speciella med 

Linux är att det inte säljs som en kommersiell produkt utan är ett exempel på 

Open source. 

Mac OS – ett Operativsystem för datorer från Apple Computer, USA. 

Mac – se Macintosh. 

Macintosh – dator från Apple Computer, USA. 

Modem – akronym för modulator/demodulator. En apparat som gör det möjligt 

för datorer att kommunicera via telefonnätet. 

MP3 – Ett digitalt format för ljud, speciellt lämpat för distribution av inspelad 

musik över Internet. 

Offline – se Online. 
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Online – term som indikerar att en dator är ansluten och aktiv på Internet, 

motsatsen är “Offline”. 

Open source – programvara som distribueras under speciella villkor, se GPL. 

Operativsystem – basprogram i en dator som sköter allt från mushantering till 

nätverkskommunikation. 

QuickTime – multimediaarkitektur från Apple Computer, USA. Gör det bland 

annat möjligt att spela upp musik, ljud och video över webben. 

Server – dels den fysiska maskinvara som används som server men även den 

programvara som används till denna uppgift. En server betjänar Klienter med 

information och det finns många olika typer av servrar. Till exempel 

Webbservrar och E-postservrar. 

Philez eller Philes – hackerjargong för “files”, det vill säga filer. Se Warez.  

Portal – webbplats med brett och varierat innehåll, såsom söktjänster, nyheter 

och shopping. 

TCP/IP – förkortning för “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”. 

En standard för hur kommunikation över Internet ska gå till. TCP/IP är en 

vital del av Internets infrastruktur. 

Trackerserver – en server ansluten till HL. Innehåller en katalog över 

tillgängliga HL-servrar.  

Unix – ett Operativsystem som vanligtvis används på stora datoranläggningar 

inom till exempel forskning, industri och banker. 

URL – förkortning för “Uniform Resource Locator”. En URL utgör en 

komplett sökväg till ett dokument på WWW. 

Warez – hackerjargong för piratkopierade program. Ordet bygger på en 

kombination av “software” och “wares”, slang för ”varor”. Att byta ut ”s” mot 

”z” är vanligt förekommande i denna jargong. Det är även vanligt att byta ut “f” 

mot “ph”. 

Webb – se WWW. 

Webbläsare – se Webbklient. Ett program som hämtar, visar och hanterar 

webbsidor, men även annan media. Vanligast är Netscape Navigator eller 

Internet Explorer men det finns en rad varianter från olika tillverkare. 

Webbplats – vanligtvis en samling webbsidor som hänger ihop eller finns 

lagrade på samma Webbserver. 

Webbserver – se Server. 

Webbsida – ett elektroniskt dokument kodat med HTML. 

Windows – det marknadsledande Operativsystemet för persondatorer. 
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WWW – förkortning för “World Wide Web”. I dagligt tal “webben”. Ett 

världsomspännande nätverk av Webbplatser och Webbsidor sammanbundna 

genom Hyperlänkar. 
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6. Käll- och litteraturförteckning 

6.1 Otryckt material 
Allt otryckt material förvaras i uppsatsförfattarens ägo. 

6.1.2 Skärmavbildningar 

Tjugonio skärmavbildningar från Hotline, tagna under perioden maj till 

september 2000. 

6.1.3 E-post 

All korrespondens har redigerats eftersom informanterna har begärt 

anonymitet. 

 

”Björnen”, 000426 

”Daniel”, 000301 

”Nils”, 000229 

6.1.4 Övrigt 

Källkod, http://www.thesnitch.com/searchresults.asp (000901) 

6.2 Tryckt material 
Levy, Steven, Hackers: heroes of the computer revolution (New York 1984). 

Nissen, Jörgen, Pojkarna vid datorn: unga entusiaster i datateknikens värld 

(Stockholm 1993) 

Melucci, Alberto, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i 

dagens samhälle (Göteborg 1992). 

Sterling, Bruce, The hacker crackdown (London 1993). 

Turkle, Sherry, leva.online (Stockholm 1997). 

6.2.1 Elektroniskt material 

”The editor” (1999), ”Remember Hotline?”, http://www.vivahx.com/features/ 
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061099-remember-hl.html (010110) 

Hotchkies, Blair, George, Doug (1999), ”THE SNITCH: Frequently Asked 

Questions”, http://www.thesnitch.com/faq.asp (000831) 

Hamilton, Tyler (2000), ”Meet the grandpa’ of net-swapping”, 

http://www.thestar.com/thestar/back_issues/ED20000812/money/20000812BU

S01b_FI-HOTLINE.html (000822) 

Moore, Charles W. (1999), ”Spanish Main Of The Internet, Or The Place 

Where Everybody Knows Your (Nick) Name?”, 

http://www.applelinks.com/articles/1999/11/19991118181104.shtml (000829) 

Moore (1999b), ”Part 2”, http://www.applelinks.com/mooresviews/hot2.shtml 

(000829) 
Staver, Mike, Brown, Jason (2000), utan titel, http://dmp.fimble.com (001024) 

Utan upphov (2000), ”About Tracker-Tracker”, http://www.tracker-

tracker.com/hotline/home.shtml (000831) 

Utan upphov (2000), ”HLDNS.com – About Us”, http://www.hldns.com/ 

aboutus.lasso (000821) 

Utan upphov (2000), ”Top bar”, http://www.thesnitch.com/nav/topform.asp 

(000831) 

Utan upphov (2000a), utan titel, http://download.cnet.com/downloads/0-10061-

100-2344731.html?tag=st.dl.10001_103_1.lst.td (000829) 

Utan upphov (2000b), utan titel, http://download.cnet.com/downloads/0-

10204-100-2130068.html?tag=st.dl.10005_103_1.lst.td (000829) 

6.2.2 Elektroniskt material från Hotline Communications Ltd. 

Allt material från HLC saknar uppgifter om upphov, titel och publiceringsår. 

Materialet är sorterat efter dokumentets huvudrubrik: 

”About Hotline, Usage Policy”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 

about_hotline/usage_policy.html (000821) 

”About Hotline, Who is Hotline?”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 

about_hotline/home.html (000822) 

”About Hotline, Who is Hotline?”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 

about_hotline/home2.html (000822) 

”HL Network, List Your Community”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 

main.html (000818) 

”Hotline, Server”, http://www.bigredh.com/hotline2/ 

server/home.html (000818) 

”Try Hotline Client today”, http://www.bigredh.com/ 

hotline2/main.html (000818) 
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Figur 1. 
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Figur 2. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär till Hotlineanvändare: 
 

1. Ange din ålder, kön samt huvudsakliga sysselsättning. 

 

2. När hörde du talas om Hotline för första gången och på vilket sätt? 

 

3. Hur ofta använder du Hotline? 

 

4. Vad använder du Hotline till? 

 

5. Har du någon gång laddat ner eller på annat sätt hanterat piratkopierad eller 

”knäckt” programvara från Hotline? 
 

6. Har du något umgänge (chatt) via Hotline? I så fall, vill du kort beskriva 

karaktären av en sådan relation? 

 

7. Till sist, vill du skriva ner några av dina åsikter, tankar och känslor 

angående Hotline? 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 



 


