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Abstract 

"Chat room communities: Young people aligning on the Internet” 

This dissertation focuses on social interaction patterns between young people 

in an online chat room, analyzing how social order is displayed and consti-

tuted. An overall issue concerns when and how the participants manage to 

co-create social communities within this setting.  

The data draw on an ethnographic study, where chat room observations 

and online recordings were carried out during three years. Methodological 

guidelines from discursive psychology and conversation analysis have been 

used in making detailed sequential analyses of chat room interactions.  

The thesis builds on social practice theories, including sociocultural theo-

rizing and studies of language socialization, and work on positionings. The 

findings show that familiarity with chat language, including the use of emot-

icons and leet speak, as well as familiarity with netiquette and conversational 

routines such as greeting- and parting routines, are vital for the participants 

in order to become parts of local groups and alignments. Playful improvisa-

tion is an important feature in the chat room intercourse. Moreover, full par-

ticipation requires involvement in the lives of co-participants and extended 

dialogues over time. In the process of moving from peripheral to more cen-

tral participation, the participants formed alignments with other participants 

and positioned themselves and their co-participants in the chat room. Such 

alignments were often founded on a shared taste in, for example musical 

genres and everyday consumption patterns. Shared views on school, sex and 

relationships, as well as age or gender alignments also played a role in the 

creation of local communities. Conversely, issues of exclusion were recur-

rent features of chat room interplay. All considered this created participation 

patterns that formed local hierarchies which were not fixed or static, but 

rather fleeting and dynamic. And yet, the participants generally did not 

transcend or challenge contemporary age and gender boundaries.  

Keywords: chat room, social community, Internet, alignments, exclusion, 

local hierarchies, participation, positionings, social interaction, language 

socialization, social order, young people. 



 

 



 

Förord 

Jag skulle vilja likna arbetet med den här avhandlingen vid en resa. En resa 

handlar per definition om att ta sig från en punkt till en annan; från en 

utgångspunkt till ett slutmål. Liksom de allra flesta intressanta resor som 

beskrivs så är det inte målet i sig som är det viktigaste, utan vägen dit. 

Detsamma gäller även i mitt fall. Ibland har resans väg varit snårig och svår, 

och jag tror inte att jag hade kommit särskilt långt på min resa om det inte 

vore för mötet med ett antal personer. Dessa personer vill jag passa på att 

uppmärksamma här.  

Inledningsvis vill jag ge ett stort tack till mina ”informanter”; det vill säga 

de icke tillfrågade deltagare som ingår i studien. Utan ert vardagliga 

chattande hade det inte hade blivit någon avhandling! Initialt vill jag också 

tacka Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (FN HS) på 

Högskolan i Halmstad, som genom ett stipendium möjliggjorde mina 

inledande år som forskarstuderande. Därefter vill jag tacka Stockholms 

Universitet för den doktorandtjänst som finansierade mina sista år i 

forskarutbildningen.  

Jag vill tacka alla mina fantastiska kolleger på Högskolan i Halmstad, i 

synnerhet ”peddagruppen”, för visat intresse, stöd och uppmuntran under 

den här resan. Ett särskilt tack till Ulla Tebelius, för att ha fungerat som 

inspiratör och mentor under lång tid. Jag vill också tacka mina vänner och 

min familj som stöttat mig under resans gång och visat intresse för 

avhandlingen, samt kommit med glada tillrop. Ett speciellt tack till Beccy 

och Anna H. för att jag vid olika tillfällen under mina inledande 

doktorandstudier vid behov fick övernatta hos er. Jag vill även rikta ett 

särskilt tack till min mamma för all hjälp och visat stöd.  

Vidare vill jag tacka före detta och nuvarande doktorandkolleger vid både 

LHS och BUV, i synnerhet: Anna Westberg Broström, Anna-Lena Ljusberg, 

Bodil Halvars Franzén, Gunnel Mohme, Ingrid Engdahl, Anna Åhlund, 

Henrik Ingrids, Björn Sjöblom och Ylva Ågren. Några av er har varit med 

från resans början, och några av er har jag mött under resans senare del. 

Sänder ett litet extra tack till Ylva, som tillsammans med mig utgjort BUV:s 

Göteborgsfilial. Jag vill också tacka Jane Brodin och forskningsgruppen 

Leksoc, då det begav sig på LHS, samt min biträdande handledare Peg 

Lindstrand för uppmuntran och stöd i mitt avhandlingsarbete.   

Vissa personer har av olika anledningar läst mina texter lite extra noga 

och de vill jag också passa på att tacka här. Åsa Bäckström var läsare vid 



 

mitt 50 % -seminarium och Pål Aarsand vid mitt slutseminarium; stort tack 

till er båda för värdefulla kommentarer och konstruktiva synpunkter. Stort 

tack också till det pålästa och engagerade BUV-kollegiet som läst och 

lämnat synpunkter på mina texter vid samtliga högre seminarier! Ett extra 

tack även till Anders Nelson och Eva-Carin Lindgren för genomgång av 

slutmanus, och till Anna Westberg Broström och Anna-Lena Ljusberg för 

korrekturläsning.  

Den som läst min text allra mest noggrant är dock min handledare, Karin 

Aronsson, vars största tack jag är skyldig. Tack för din skickliga 

handledning, för ditt enorma intresse, ditt stöd, ditt engagemang och ditt 

kunnande! Jag har lärt mig så otroligt mycket av dig!     

Ett speciellt tack även till min vän Anna-Lena Ljusberg, som har huserat 

mig de senaste åren när jag varit i Stockholm! Tack för din vänskap, ditt 

stöd, din visdom och för din enorma gästfrihet; för alla goda middagar, för 

sena samtal om stort och smått och för trevliga frukostar. Även ett stort tack 

till dina tjejer, Frida och Tora, för att de välkomnat mig i sitt hem under de 

här åren. 

Avslutningsvis riktar jag mitt hjärtligaste tack till de två absolut viktigaste 

människorna i mitt liv, utan vars kärlek och stöd jag inte kommit någonstans 

– Måns och Leia! Jag älskar er!  

 

 

Jeanette Sjöberg 

 

Majorna, november 2010  
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KAPITEL 1. INTRODUKTION  

Inledning 

I oktober 2010 presenterade Medierådet sin senaste rapport, Ungar och 

medier 2010, där 2000 barn och unga mellan 9 och 16 år och 2000 föräldrar 

tillfrågats om ungas medievardag. Detta är den fjärde rapporten av sitt slag, 

och den visar bland annat att internetanvändningen kraftigt har ökat sedan 

2008 och att 95 % av barn mellan 9 och 12 år, samt 98 % av unga mellan 12 

och 16 år idag använder internet på fritiden. Den visar också att fysiska 

möten med kamrater har minskat för de här åldersgrupperna, samtidigt som 

umgänget via nätet har ökat. Detta, att unga faktiskt umgås mer på nätet än 

in real life (IRL), är nytt då det tidigare förhållit sig tvärtom. De vanligaste 

aktiviteterna bland barn och unga är enligt rapporten att spela spel, titta på 

filmklipp, chatta och umgås på sociala sajter, som exempelvis Facebook, 

Bilddagboken och MSN (Medierådet, 2010).   

Nyligen publicerades en artikel på aftonbladet.se som handlade om 

människor som på olika sätt uppfört sig illa på nätets olika sociala arenor 

genom att skriva olämpliga saker, och de konsekvenser detta hade fått. En 

ung man som skulle påbörja ett vikariat på en förskola i Göteborg 

polisanmäldes exempelvis efter att ha twittrat att han skulle ”våldta en sex-

sju unga flickor”. En universitetslärare blev avstängd efter att hon på 

Facebook beklagat sig över sina dumma studenter, och ytterligare en annan 

person blev avskedad från sitt jobb på McDonalds i Örebro på grund av att 

han hade bloggat nedsättande om sin arbetsgivare (Aftonbladet, 2010). Vad 

vi gör på nätet kan alltså få stor betydelse för både våra och andras liv. I 

flertalet av de fall som artikeln tog upp verkar det handla om okunskap eller 

avsaknad av sunt förnuft från enskilda personers sida angående de rådande 

villkor för kommunikation som finns på nätets olika arenor (exempelvis 

menade mannen på förskolan att han bara hade ”skämtat”).  

Denna okunskap kan tänkas bottna i osäkerhet kring vad som skall 

uppfattas som privat eller publikt av det som en person gör på nätet. I ljuset 

av detta och för att vara på den säkra sidan bör därför i en viss mening allt 

som uttrycks på nätet betraktas som publikt. Även om internets sociala 

arenor inte längre är att betrakta som nya, så handlar det ändå om ett nytt sätt 

att umgås på; ett slags ny umgängesform.  
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Trots det är många chattrum och andra internet-fora okända platser för 

lärare, föräldrar och andra i vuxengenerationen. Många gånger är aktörerna 

på internet barn, ungdomar eller unga vuxna; personer som därmed tillhör 

den generation som ibland kallas för nätgenerationen (the Net generation; 

Tapscott, 1998) och som har vuxit upp med internet som en integrerad del av 

vardagslivet. Enligt Tapscott är det i USA de som är födda från och med 

1977 som tillhör denna nätgeneration. I Sverige och Västeuropa brukar man 

räkna de som är födda på 80-talet som de första som ingår i denna 

generation. För dessa är det en naturlig del av vardagen att logga in på nätet 

och där delta i diverse olika aktiviteter, många med kommunikativ karaktär 

som att skicka e-mail, skriva dagbok, chatta och spela spel. Det finns därför 

en klyfta mellan de flesta vuxna som inte är uppvuxna med internets olika 

arenor, och dagens barn och unga som är det. Ett huvudsakligt syfte med att 

vara på nätet är att på ett eller annat sätt umgås med andra. För de unga idag 

så är det inte hur tekniken fungerar som är av intresse, utan det är snarare 

kommunikation med andra som är av vikt (Tapscott, 1998). 

Dagens barn och unga spenderar en stor del av sin tid med att interagera 

med varandra på internets olika arenor. En sådan arena, som är en del av 

barn och ungas vardagsliv, utgörs av utrymmen för chattande (Aarsand, 

2007; Hernwall, 2001; Sjöberg, 2002; Tapscott, 1998). En av de vanligaste 

kommunikationsformerna på nätet bland ungdomar är just att chatta, och 

även om Medierådets senaste rapport visar en minskning av chattande, så 

uppges att 70 % av unga mellan 12 och 16 år ägnar sig åt denna aktivitet 

(Medierådet, 2010). Trots att åtskillig forskning har bedrivits på och om 

internets sociala arenor (jfr Baym, 1998; Haraway, 1991; Turkle, 1984; 

1995), vet vi fortfarande förhållandevis lite om hur just barn och unga 

samspelar på nätet och i chattrum (men se exempelvis Hernwall, 2001; 

Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003), samt hur de situerade villkoren för 

denna typ av social samvaro ser ut.  

Med utgångspunkt i detta, samt i ett forskningsintresse för social 

interaktion, digital teknologi och ungdomar, har jag valt att studera 

samspelsmönster i interaktionen mellan ungdomar i ett chattrum. 

Huvudansatsen i detta arbete är att beskriva dessa för att kunna synliggöra 

hur social ordning skapas och uttrycks och hur nätgemenskap kan uppstå i 

chattrummet. Jag använder mig i avhandlingen av begreppet nätsamfund, i 

huvudsak för att relatera till begreppet nätgemenskap. Ett nätsamfund, enligt 

min definition, är en social arena på nätet, en community; exempelvis en sajt 

eller ett chattrum. Nätgemenskap, enligt min definition, är en form av 

gemenskap som kan uppstå vid social samvaro i ett nätsamfund, men inte 

nödvändigtvis alltid gör det. Ett grundläggande antagande är att det inte bara 

är genom vad som sägs som nätgemenskap framträder och utvecklas, utan i 

hur deltagarna samtalar med varandra. Med rötterna i ämnet pedagogik, där 

pedagogik för mig innebär processer och villkor för socialisation och 

lärande, så har jag funnit de här frågorna intressanta och relevanta just 
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utifrån att de handlar om förändrade samspelsvillkor för unga och vad detta 

kan betyda i ett längre perspektiv.  

Syfte och frågeställningar  

Genom att studera hur det sociala samspelet ser ut mellan deltagarna i ett 

chattrum riktat till ungdomar, är det övergripande syftet med föreliggande 

studie att belysa och utforska hur nätgemenskap och social ordning skapas 

och uttrycks i ett chattrum. För att kunna svara på syftet har följande 

frågeställningar använts:  

 

 Vilka samtalsresurser och lokala rutiner präglar samspelet?  

 På vilka sätt skapas och förhandlas köns-, ålders- och andra 

deltagarpositioner?  

 Hur uppstår nätgemenskap i ett nätsamfund? 

 

Givet det tidigare nämnda intresset för ungdomar, social interaktion och 

digital teknologi, så valdes ett chattrum som uttryckligen riktade sig till 

ungdomar, och som var ett så kallat allmänt chattrum, ut för studien.  

Nätsamfund, ungdom och identitet   

Datormedierad kommunikation, computer-mediated communication (CMC), 

är ett akademiskt forskningsämne som relativt snabbt har utvecklats runt om 

i världen i takt med att användandet av internet har ökat, och det fokuserar 

på den datormedierande kommunikationen på nätet och de plattformar eller 

arenor varpå detta sker. Dessa olika sociala arenor utgör vad jag kallar 

nätsamfund; exempelvis sajter eller hemsidor. Chatt förekommer som 

aktivitet på olika platser som utgör nätsamfund på internet, exempelvis inom 

online-spel som medel för kommunikation men då är chatten som aktivitet 

ofta kopplad till spelet och spelandet, eller på en sajt eller community. På 

internet har det under 2000-talet gått att få tillgång till en uppsjö av olika 

sorters communities eller sajter som erbjuder möjlighet till att chatta, riktade 

till ungdomar. Dessa communities, samt de tjänster de tillhandahåller, är alla 

exempel på vad som här menas med nätsamfund. Några exempel på svenska 

varianter är: Lunarstorm.se, Playahead, Kamrat.com, Snyggast.se och 

Apberget.  

På senare tid har det skett en förändring när det gäller den här typen av 

sociala utrymmen eller nätsamfund. Bara under 2010 har flera av de största 

svenska ungdomssajterna, Lunarstorm, Playahead och Snyggast stängts ner. 

Istället har en ny typ av ungdomssajter fått stor genomslagskraft på 

marknaden, exempelvis Bilddagboken och Facebook, sajter som i större 
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utsträckning går ut på att uttrycka sig själv och synas. Lunarstorm har, i vad 

som kan uppfattas som ett försök att hänga med i den här nya trenden, ersatts 

av en annan ungdomssajt; LS8, som har målgruppen gymnasieungdomar i 

åldern 16-21 år. På hemsidan står det: ”Detta är ett lunarstorm för en ny 

generation, lite modernare, lite snyggare och lite mera live” 

(http://ls8.se/lunarstorm). Även karaktären på chatt och chattande har 

förändrats under det senaste decenniet. Vid 2000-talets början fanns det en 

uppsjö av olika allmänna sajter eller chattrum att tillgå, både nationella och 

internationella. Många av dessa har nu stängts ned eller ändrat form. Idag är 

chattrum eller chattkanaler ofta en av flera tjänster som erbjuds på olika 

sajter, eller en funktion inom onlinespelandets sfär. Mycket av dagens 

chattande är också numera förlagt till privata MSN-grupper. Ett nätsamfund 

innebär alltså någon form av social arena som finns på internet, och på så vis 

är ett chattrum alltid ett nätsamfund: människor möts där och interagerar 

med varandra.  

Vad gäller begreppet ”ungdom” så menar Bolin och Fog (2008) att det är 

meningslöst att kategorisera unga människor med den termen då unga 

människors erfarenheter är så olika. Istället diskuterar de begreppet livsstil. 

När det handlar om ungdomar så är det, enligt Kotsinas (2004), först under 

de senaste decennierna som forskningsintresse har riktats mot ungdomars 

samspel med varandra. Tidigare forskning kring ungdomars sociala beteende 

och språk har främst undersökt ungdomar som individer i förhållande till en 

vuxenvärld (Kotsinas, 2004). Betraktat som social kategori innebär 

begreppet ungdom en åldersmässig position i gråzonen mellan barndom och 

vuxenliv (se exempelvis Nygren, 2004; James & Prout, 1990; Prout, 2005), 

då det förväntas ske en omvandling av individen från barn till 

ansvarstagande vuxen. Tonåren utgör en del av denna tid. När det gäller 

tonåringar och internet råder det ibland något av moralisk panik kring ämnet 

från vuxnas sida; det finns en stor rädsla för vad unga kan göra och bli 

utsatta för på nätet som inte sällan bottnar i en medial bild av vad (se 

exempelvis Critcher, 2003; 2006). I kontrast till denna panik finns det den 

något romantiska bilden av internet som ett slags frigörande medium (för en 

diskussion av dessa ytterpunkter och pendelrörelser mellan dessa, se 

Buckingham, 2000). Jag har för avsikt att ställa mig utanför denna 

polariserade debatt om huruvida internet är en potentiell allmänfara för våra 

barn och unga, eller en utvecklande frihetszon. Istället tar jag helt enkelt 

avstamp i ungas vardagliga användande av mediet, och intresserar mig likt 

andra före mig (exempelvis Holloway & Valentine, 2003) för vad som 

händer när unga och teknik kommer samman i praktiken.  

Det finns alltså en bild, ofta förmedlad via media, av chatt som något 

slags riskfullt tidsfördriv som framförallt ungdomar ägnar sig åt: i 

chattrummet (där det ständigt ligger fula gubbar på lur) spenderar 

ungdomarna sin dyrbara tid (som borde ägnas åt frilufts- eller 

idrottsaktiviteter) med att anta olika identiteter för att kunna lura och 
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förolämpa varandra. Denna bild kontrasterar mot den bild som ofta framhävs 

av forskarsamhället; där chattande som aktivitet istället ses som ett uttryck 

för frihetsutövande och nya former för lärande. Chattande kan alltså tolkas 

på båda dessa vis, men inte sällan utelämnas vad chattande mer kan vara. 

Det finns fortfarande få studier av hur ungdomar faktiskt använder sig av 

chattrum: studier som mer i detalj fokuserar på chattandets sociala 

grammatik i relation till gemenskapsbildande. Med social grammatik menar 

jag här hur språket på olika sätt kan användas i chattandet som redskap för 

umgänge; och då särskilt uttalade och outtalade regler för socialt samspel.  

Forskning som fokuserar identitet online handlar ofta om vilka vi är på 

nätet, alternativt vilka vi presenterar oss som (se exempelvis Aarsand, 2007; 

Crystal, 2001; Haraway, 1991; Hernwall, 2002; Stone, 2000; Tingstad, 2003; 

Turkle, 1995). Hernwall menar att det framför allt är internets 

kommunikativa erbjudanden som intresserar barnen och att ”i denna 

kommunikation är ett väsentligt inslag hur man presenterar sig själv” 

(Hernwall, 2002, s. 306). Med internets möjligheter till anonymitet ges också 

möjlighet att genom datorn experimentera med sin identitet; att skapa en 

önskad personlighet och att, i vissa fall, uppträda under falskt namn. Denna 

typ av identitetslek kan kopplas till, och i viss mån även ses som en del av, 

det identitetsskapande som sker under tonåren (exempelvis Stone, 2000; 

Turkle, 1984; 1995). Forskning visar dock att även om ett visst mått av 

experimenterande av identiteter förekommer på nätet, så bakas vanligtvis 

delar av det ’autentiska jaget’ in (se Sundén, 2002; Sveningsson, 2001; 

Tingstad, 2003). 

Privat eller publikt? 

Genom den anonymitet som erbjuds i dessa virtuella miljöer kan deltagarna i 

stor utsträckning anta olika identiteter, vilket kan antas erbjuda större 

variation i handling än vad som sker i traditionell interaktion ansikte mot 

ansikte. Anonymitet kan också ge upphov till frågor om identitet: Upptäcker 

vi vilka vi är eller skapar vi oss själva? Denna fråga är delvis en diskursiv 

fråga – ibland talar vi som om självet är något att gräva fram eller upptäcka: 

”du behöver komma i kontakt med ditt riktiga/inre jag”, och ibland talar vi 

om jaget som något vi skapar: ”du behöver inte vara sådär, du kan ändra på 

dig” (Baird, Ramsower & Rosenbaum, 2000). Genom anonymiteten i ett 

chattrum finns möjligheter att utforska båda dessa diskurser. 

Det kan finnas ett värde i möjligheten att dölja vilka vi är för omvärlden 

samtidigt som vi undersöker den; nästan en slags trygghet. Genom 

anonymiteten kan deltagarna lära känna varandra mer villkorslöst, även om 

situationen och kontexten i sig är villkorad av olika faktorer då de inte är 

visuellt bundna till sina egna fysiska kroppar såsom i ett reguljärt möte 

ansikte mot ansikte. Ofta åberopas disembodiment, det vill säga ”icke 

kroppslighet” (jfr exempelvis Sundén, 2003; Taylor, 2000), och det skulle 
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kunna hävdas att det är anonymiteten på nätet som är lockande för många, 

inte minst för ungdomar. Men relativt nya internetsajter, som exempelvis 

Bilddagboken, Facebook eller Snyggast.nu, är snarare exempel på det 

motsatta. Där går aktiviteterna ofta ut på att synas, exempelvis genom att 

deltagare publicerar bilder på sig själva eller postar utlämnande personliga 

meddelanden om vad de gör eller ska göra. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att de gränser som gäller för vad som anses vara privat eller 

publikt på nätet, ofta är vaga och svåra att urskilja, något som ofta är nära 

kopplat till frågor om identitet och anonymitet.  

Bakgrund: Ny teknik, nya världar?  

Orden internet och nätet används i texten synonymt med varandra; internet 

syftade ursprungligen på ett ihopkopplat nätverk av datorer, och det vi i 

vardagstal kallar för internet eller nätet syftar egentligen till ”world wide 

web” (www), vilket är en programvara som bland annat möjliggör sökandet 

efter websidor. I korta drag började det på 1960-talet med att den då 

utvecklade tekniken – som innebar förutsättningar vilka möjliggjorde 

kommunikation inom ett stort nätverk av sammankopplade datorer (tidiga 

internet) – förfogades av militär och i viss utsträckning av ledande 

universitet. På den tiden var nätet framförallt textbaserat och inte speciellt 

flexibelt, och dåtidens datorer var varken snabba eller smidiga.  

I takt med att tekniken förbättrades växte internet och under 1990-talets 

mitt slog det igenom stort. Mer specifikt så räknas år 1994 som det år då 

nätet tillgängliggjordes för den svenska allmänheten. Det visade sig vara ett 

globalt fenomen: inom ett år hade uppskattningsvis femtio miljoner 

människor världen runt kopplat upp sig mot internet, och idag, drygt ett 

decennium senare, hamnar siffran på cirka en miljard användare. Antalet 

dagliga användare är överväldigande! Rent procentuellt är Sverige ett av de 

länder som har flest internetanvändare, mycket på grund av en tidig och 

utvidgad bredbandssatsning, och i Sverige är det framförallt yngre 

människor som är internetanvändare; enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 

uppgav 80 procent i åldersgruppen 16 till 24 år att de är dagliga 

internetanvändare (för aktuell statistik, se: www.scb.se).  

Via nätet tillhandahålls mängder av tjänster och information av både 

nationella och internationella bolag, organisationer och privatpersoner. 

Vidare används nätet för en mängd olika syften inom skola, arbetsliv och 

fritid, och det är ibland svårt att sortera i det massiva ”brus” som internet och 

dess kommunikation utgör. Sturmark (1997) menar att människans innersta 

väsen är kommunikation och att det i och med internet har skapats en ny 

kommunikationskultur, liksom Marner (1998) som hävdar att IT till lika stor 

del är en kulturell fråga och en fråga om information som en teknisk fråga. 

Säljö argumenterar för att informationstekniken och alla dess aspekter 
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innebär ”en tämligen dramatisk förändring av vårt sätt att leva, arbeta, 

konsumera och ta del av vad som händer i världen” (Säljö, 2000, s. 18). 

Detta, menar han, kommer i sin tur att påverka hur vi tar till oss information, 

kunskaper och färdigheter.  

Internet och chatt  

Under den relativt korta tid som passerat sedan internets arenor 

tillgängliggjordes för den breda massan runt 1994, har det, som tidigare 

nämnts, bedrivits åtskillig forskning både på och om nätets sociala arenor (se 

exempelvis Baym, 1998; Castells, 1996; 2001; Haraway, 1991; 1992; 

Markham, 1998; Miller & Slater, 2000; Stone, 2000; Turkle, 1984; 1995). 

Initialt var studier av nätet dock kopplade till antingen teknik eller ekonomi 

alternativt till båda. Det huvudsakliga intresset handlade om hur internet 

kunde användas inom organisationer och företag samt vilken påverkan 

användandet av tekniken hade exempelvis på problemlösning och 

beslutsfattande (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). Det var först när 

de sociala aspekterna kom i fokus som man började fundera kring hur nätet 

skulle komma att påverka människan.  

Den amerikanska forskaren Sherry Turkle (1984; 1995) var en av de 

första som började intressera sig för andra aspekter än just de tekniska och 

de ekonomiska när det gäller forskning relaterad till internet. Turkle 

betraktar användning av ny teknologi som något som förändrar tankar och 

identiteter, och har med sin banbrytande forskning i över tjugo år frågat sig 

vad det är vi blir i vårt förhållande till ny teknologi. Hon poängterar speciellt 

tonåringars användande av internet i relation till deras identitetsskapande, 

och hon diskuterar datorn, inte som ett verktyg utan som en del av vår 

sociala och psykologiska tillvaro. Vad gäller den sociala aspekten diskuterar 

Turkle förhållandet till världen som vi har eller får via gemenskap på nätet, 

vilket hon menar inte bara påverkar det vi gör utan även hur vi tänker. 

På internet finns det ett stort antal varianter av arenor eller miljöer som 

alla har olika individuella särtecken. Indelningen kan exempelvis gälla om 

de är interaktiva – som chattrum och e-post – eller icke-interaktiva som 

exempelvis en webbsajt. Chatten skiljer sig från e-mail bland annat genom 

att den är direkt i sin kommunikationsform; det vill säga att den är mer 

synkron, kommunikationen pågår i realtid, istället för den tidsfördröjning 

som uppstår med mailande som är asynkron. Med tanke på att det i 

chattandet dock föreligger en viss fördröjning (oftast på några sekunder) – 

vilket skiljer sig från exempelvis ett samtal ansikte mot ansikte eller per 

telefon – så kan den snarare kallas semi-synkron än synkron. Därtill är 

deltagaren mer anonym i ett chattrum än vid mail eftersom man vanligtvis 

medverkar med ett nickname eller alias och själv avgör hur mycket eller lite 

information man vill uppge om sig själv. Samtidigt är man i chatten mindre 
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anonym än om man exempelvis surfar på olika hemsidor och webbsajter där 

inte närvaron syns på det sätt som det gör i ett chattrum.  

I chattrummet möts människor för att uttrycka sig själva och för att skapa 

kontakt med andra. Detta kan betraktas på olika sätt, exempelvis genom att 

studera deltagares inledningsfraser och den respons de får på dessa, eller 

deras användarnamn (nickname) kombinerat med hur de valt att lägga upp 

sin profil. Tillsammans utgör dessa faktorer den gestaltningsprocess som 

ingår i samspelet i chattrummet. Samtidigt är det exempel på att dessa 

uttryck är resultat av deltagarnas egna handlingar och därmed också 

självskapade. Ett annat sätt att studera kontaktskapande i den här kontexten 

är att fokusera på vad det är deltagarna gör i chattrummet och på vilka sätt de 

kommunicerar med varandra. Med fokus på samspel tenderar uttryck för 

kontaktskapande att bli mindre självskapade och istället mer ett resultat av 

interaktionen med andra och den enskilda deltagarens sociala kompetens. 

Sammanfattningsvis kan ett chattrum utifrån dessa antaganden definieras 

som en interaktiv arena för samspel där det bedrivs semi-synkron 

kommunikation och där deltagaren är förhållandevis anonym. I 

förlängningen är givetvis chattrummet villkorat av sina deltagare på så sätt 

att de styr vad kommunikationen innehåller; tillsammans som grupp men 

även individuellt.  

Chattrum som arena för gemenskapsbildande  

I ett chattrum avhandlas allt från stora till små vardagliga frågor. Chatt, som 

är ett ord hämtat från det engelska språket (chat), betyder att småprata; 

snacka, och i en chattkontext skulle man kunna hävda att det är precis detta 

som deltagarna gör; de småpratar med varandra när de via sina datorer 

kommunicerar och interagerar tillsammans. Just detta, att interaktionen sker i 

realtid med en viss fördröjning, är kännetecknande för chatt. ”Chat is a 

generic form for real-time communication using computers and networks” 

(Mann & Stewart, 2000:1). Det handlar alltså om att olika människor 

befinner sig på olika fysiska platser samtidigt som de befinner sig i samma 

virtuella rum, där de ingår i ett nätsamfund. Det finns en mängd olika 

varianter av chatt och chattande på nätet som riktar sig till olika målgrupper 

och som har olika förutsättningar, förhållningsregler och tekniker. 

Exempelvis skiljer sig chatten i ett ”vanligt” chattrum från chatten i ett on-

linespel, som är tydligt kontextualiserad i spelsammanhanget. Men 

gemensamt för de flesta är att de utgör arenor för kommunikation och 

gemenskapsbildande.  
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Chattande som social interaktion: inkludering & exkludering  

Det har nu gått drygt ett decennium sedan människor i större utsträckning 

började träffas i denna typ av forum eller virtuella plattformer som internets 

sociala arenor kan liknas vid. Sedan dess har en mängd olika nationella och 

internationella forskningsstudier utförts på dessa olika virtuella arenor, med 

olika utgångspunkter och intresseområden. I en rapport från 

Ungdomsstyrelsen som publicerades 2007; Unga och nätverkskulturer- 

mellan moralpanik och teknikromantik, samlades exempelvis ett antal 

kortare redovisningar från olika svenska forskningsprojekt som fokuserat på 

ungas alltmer digitaliserade liv (Lindgren & Sandgren, red, 2007). I denna 

antologi handlade flertalet texter om studier kring datorspelande, vilket är en 

fingervisning om det stora forskningsfält kopplat till internet och dess 

sociala arenor som utgörs av just spelstudier. Det finns en mängd studier 

som handlar om exempelvis social interaktion i olika spelvärldar, och trots 

att chatt och chattande oftast är en mer eller mindre betydelsefull del av 

dessa världar har jag valt att inte inkludera detta forskningsområde här, 

eftersom chattandet i dessa fall är kontextualiserat av spelet och spelvärlden 

(för en ingående genomgång, se exempelvis Aarsand, 2007; Casell & 

Jenkins, 1998; Gee, 2003; Linderoth, 2004; 2007; Taylor, 2006).  

Vidare har ett antal svenska avhandlingar på olika sätt problematiserat 

och diskuterat barns, ungdomars eller unga vuxnas förhållande till eller 

aktivitet på internets olika arenor (se till exempel Aarsand, 2007; Enochsson, 

2001; Hernwall, 2001; Jakobsson, 2006; Löfberg, 2008; Lövheim, 2004; 

Malmberg, 2006; Moinian, 2007; Sjöberg, 2002; Sundén, 2002; 

Sveningsson, 2001; Zackariasson, 2007). Några av dem ligger relativt nära 

föreliggande studie antingen vad gäller genomförande eller empiriskt fält, 

och kommer därför att ges utrymme här, liksom några andra studier som på 

olika sätt kan relateras till den aktuella studien. 

Patrik Hernwall (2001) har genom samtal med barn i åldersgruppen 8-13 

år, som är genomförda antingen på nätet eller ansikte mot ansikte, undersökt 

barns villkor i ett föränderligt samhälle, och han menar, i likhet med 

Tapscott (1998), att datorer och internet inte utgör något nytt för barnen. 

Hernwall ställer frågan om vilken roll och funktion tekniken har i vår samtid 

för individens villkor till utveckling, och han menar att informations- och 

kommunikationsteknologin (IKT) ger barn tillträde till en arena där de kan 

överträda biologiska och fysiska gränser. Exempelvis uppger åtskilliga barn 

att de ibland uppger ett par år högre ålder för att få bredare kontakter. 

Malin Sveningsson har i sin avhandling undersökt vad chatt som aktivitet 

handlar om (Sveningsson, 2001). Utifrån deltagande observationer utförda i 

ett svenskt chattrum under 2,5 års tid, samt utifrån 14 intervjuer med 

deltagare i detta chattrum, diskuterar hon vad hon kallar för vanliga 

chattanvändare och deras känsla av samhörighet som uppstår i och med sitt 

chattande. Chattarna, eller informanterna, i Sveningssons studie är unga 
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vuxna, och hon menar att deras känsla av samhörighet blir tydlig både i de 

intervjuer och i de observationer hon utfört så som det uttrycks genom deras 

syn på sig själva och andra; deras aktiviteter samt deras 

kommunikationsstilar vad gäller värderingar, ideal och normer. Vidare 

menar hon att deltagarna genom inkludering och exkludering förstärker 

känslan av samhörighet utifrån det klassiska fenomenet att det behövs ett 

antal exkluderade personer för att den övriga gruppen skall känna 

samhörighet och inkludering. 

Det övergripande syftet i Cecilia Löfbergs avhandling var att belysa barns 

och ungas användande av vad hon kallar för ’det virtuella rummet’ (Löfberg, 

2008). Hon har studerat tre olika diskussionsfora där ungdomar i åldern 12-

15 år diskuterar frågor som berör maskulinitet, femininet, kropp, sexualitet 

och känslor. Hennes intentioner är att fokusera hur dessa ungdomar 

samspelar med varandra online kring frågor som ibland kan uppfattas som 

svåra men viktiga att diskutera i vardagslivet. Det empiriska materialet 

består av samtalstrådar i dessa fora vilket innebär att de är insamlade efter att 

de har postats; alltså inte online eller under tiden. Detta skiljer sig från 

föreliggande studie, där jag har använt semi-synkron kommunikation snarare 

än asynkron som i Löfbergs studie. Löfbergs resultat visar på tre 

interaktionsmönster utifrån graderna horisontell och vertikal 

kommunikation: lekande samspel, korrigerande samspel och orienterande 

samspel. Utifrån bland annat dessa samspelsmönster diskuterar hon 

exempelvis genuskonstruktion. 

Ytterligare ett exempel från nordisk forskning är Vebjørg Tingstads 

(2003) avhandling om hur barn och ungdomar använder sig av chatt och 

vilka implikationer denna aktivitet har för deras identitetskonstruktion. Hon 

har bland annat gjort observationer i två olika norska chattrum vilka hon 

jämför med varandra. Hon beskriver chatten som ett nytt fenomen som barn 

och unga ägnar sig åt och menar att internets så kallade chattrum 

representerar en ny kulturell arena för barn - en arena som förväntas skapa 

nya möjligheter att vara tillsammans med andra. Studien visar bland annat 

att frågor som berör kön, ålder och plats är vanliga vid chattandets 

introduktionsfas och spelar betydande roll för vilket användarnamn 

deltagarna väljer (Tingstad, 2003). I likhet med andra studier (jfr exempelvis 

Crystal, 2001) blir användarnamnet alltså ett slags uttryck för identitet och 

performans. Även Hernwall (2001) och Aarsand (2008) menar att 

självpresentation genom användarnamn är viktigt i chattsammanhang, då de 

menar att de är ett sätt för barnen att skapa sig alternativa identiteter. 

Aarsand har i sin analys av skolbarns användarnamn också pekat på 

betydelsen av bildelement som en del av en virtuell identitet.  

Markey och Wells (2002) har studerat chatt som interpersonell perception 

och försöker klargöra om mindre direkta former av kommunikation – som de 

menar att chatt i chattrum är – tillhandahåller tillräckligt med information för 

individer att skapa pålitliga omdömen om andra individer som deltar i 
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chattkontexten. Deras slutsats är i linje med Sveningssons resonemang att 

det krävs erfarenhet av aktiviteten för att bli accepterade inom den givna 

sfären. I de här specifika fallen är aktiviteten chattande, och enligt Markey 

och Wells är det svårt att endast utgå från en kontext eller ett chattrum för att 

kunna göra säkra omdömen om andra deltagare. I Ulrika Sjöbergs 

avhandling (2002) skiljer de barn och unga som hon har intervjuat mellan 

riktiga vänner och chattkompisar, och de relationer som de upprättar i och 

med chattandet jämförs med underhållning och konsumtion; andra 

människor blir till underhållning och går likt en TV att stänga av när man 

tröttnat på den. Ytterst handlar det om att bli inkluderad i ett socialt 

sammanhang. Men i chattrummen handlar det till lika stor del om att inte bli 

exkluderad – många som söker kontakt i dessa fora misslyckas med detta 

och får inte tillåtelse att ingå i den sociala gemenskapen som bildats i 

chattrummet. 

Whittys studie, vilken är baserad på en enkät ifylld av 320 personer 

(hälften kvinnor, hälften män) och som handlar om ärlighet och oärlighet i 

chatt, utmanar det vanliga argumentet att det är ytliga bekantskaper som 

utvecklas på nätet (jfr exempelvis Sjöberg, 2002). Istället fokuseras 

förekomsten av känslomässigt stöd, öppenhet och ärlighet i chattkontexten 

(Whitty, 2002). Resultaten visar att de som spenderade mer tid i chattrum än 

andra mer sannolikt var öppna med vilka de var och mer sannolikt var villiga 

att ge och ta emot känslomässigt stöd. Kvinnor tenderade att ge mer 

känslomässigt stöd än män, medan män tenderade att ljuga mer än kvinnor, i 

synnerhet gällande sin socioekonomiska status. Å andra sidan tenderade 

kvinnor att utifrån säkerhetsskäl ljuga mer än män. I likhet med exempelvis 

Markey och Wells och Sveningsson så menar alltså Whitty att erfarenhet av 

chattande samt hur mycket tid man spenderat åt att chatta är viktiga faktorer 

för att skapa djupare kontakter med andra. 

I relation till oärlighet på nätet, så menar barnen i Sjöbergs studie att när 

det gäller chatt och chattande så är det en del av spelets regler att ljuga 

(Sjöberg, 2002). Reglerna skulle alltså vara annorlunda på nätet än i övriga 

livet (se också Hernwall, 2001). Detta är något som flera forskare lyfter fram 

för diskussion; exempelvis Löfberg (2008) menar att det krävs ”en 

anpassning av de rådande normer och ideal” för att vara ”kommunikatör i 

det virtuella rummet” (Löfberg, 2008, s. 20).  

Både Mona Nilsens (2009) och Daniel Skogs (2010) avhandlingar handlar 

om mötesplatser på internet, men med olika fokus. I Nilsens fall utgörs det 

empiriska materialet av chattloggor från kursdeltagare i en fortbildningskurs 

inom matindustrin (Nilsen, 2009). Studien är därmed tydligt 

kontextualiserad utifrån ett utbildningssammanhang och har ett uttalat fokus 

på lärande, men det finns metodologiska beröringspunkter med föreliggande 

studie i och med användandet av konversationsanalys i analyser av chatt. En 

stor skillnad är dock till exempel att chattloggorna som har studerats är 
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hämtade efter det att chattillfällena ägt rum, vilket innebär att Nilsen inte 

varit med under den tid som själva chattinteraktionen ägt rum.  

Daniel Skogs (2010) avhandling bygger på en etnografisk studie som är 

genomförd under fyra år på Lunarstorm, och består av observationer, 

intervjuer, samt av arkiverat material kring tre olika mjukvarufunktioner. 

Syftet är att öka förståelsen för relationen mellan mjukvara och social 

interaktion, och det handlar alltså om mötesplatser på internet där 

nätgemenskaper uppstår, men med fokus på mjukvarumiljön, med (Skog, 

2010). Ett av studiens resultat är att medlemmarna i nätgemenskapen 

karaktäriseras som medskapare av mjukvarumiljön. Skog använder sig i sin 

avhandling av begreppet nätgemenskap, men hans definiering skiljer sig från 

hur det definieras i föreliggande studie. Hos Skog (liksom i många andras 

definitioner av begreppet nätgemenskap där det har översatt det engelska 

ordet community) får nätgemenskap samma innebörd som jag här ger 

begreppet nätsamfund. Detta kan eventuellt uppfattas som förvirrande. Låt 

mig då klargöra återigen att nätsamfund – i min definition – innebär en 

community; men inte automatiskt en nätgemenskap. En nätgemenskap är 

enligt min användning av begreppet något som i bästa fall kan uppstå i ett 

nätsamfund.  

Nicknames och informationssidor  

När det gäller vad det är som attraherar ungdomar med internets olika 

mötesplatser och varför de är så populära, så går det att peka på åtminstone 

två fenomen: det handlar dels om att göra sig själv synlig, dels om att skapa 

kontakt med andra, där det första blir en förutsättning för det andra. På vissa 

virtuella platser är detta extra tydligt, exempelvis i de egna nätdagböckerna, 

hemsidorna och krypinnen som finns på nätet och där man själv delger 

information om sig själv i olika stor utsträckning; allt från intressen och 

musiksmak till de innersta tankarna kring liv och död. Bilder föreställande 

egna tatueringar eller kroppsdelar läggs också ut på den här typen av 

utrymme, och det handlar om att visa sig, att synas och få en reaktion och 

kontakt från andra (se exempelvis Bilddagboken.se). 

De användarnamn, alias, eller nicknames som deltagarna använder sig av i 

chattrummet kan sägas vara virtuella representationer av deltagarna, skapade 

av deltagarna själva (se exempelvis Aarsand, 2007; Crystal, 2001; Tingstad, 

2003). Namnen är ofta kreativa och fantasifyllda skapelser (jfr exempelvis 

Karlsson, 1997), men samtidigt är deras uppkomst villkorade av olika 

strukturella faktorer. En sådan faktor är exempelvis att två deltagare inte kan 

ha samma namn, vilket är en anledning till att så många använder siffror i 

sitt nickname. I chattrummet handlar det ofta om att synas, eller kanske 

”höras”, för att få kontakt med andra, även om man där har lite andra 

verktyg till sin hjälp för att åstadkomma detta. Det valda användarnamnet 

blir till exempel en viktig komponent för att synas; det kan vara allt från 
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provocerande till vardagligt. I de flesta chattrum finns det även en 

informationssida kopplad till de olika deltagarna, där deltagaren själv kan 

välja hur mycket information han eller hon vill dela med sig av sig själv eller 

den man utger sig för att vara. Vissa fyller inte i något alls, medan andra 

lägger in bilder och länkar samt beskriver sig själva ingående. När kontakt 

har skapats och om den bibehålls genom att deltagarna återvänder till samma 

chattrum och snart ”känner igen” varandra, skapas förutsättningar för 

deltagarna att delge varandra ytterligare information; en nätgemenskap. 

Flera studier har visat att just känslan av att tillhöra en grupp i 

chattkontexten starkt bidrar till att man fortsätter att vistas där samt gör 

aktiviteten meningsfull (exempelvis Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003). 

Därför är samhörigheten med gruppen i chattrummet av stor betydelse för 

om man skapar varaktig kontakt med andra eller ej. För att uppnå denna 

känsla av samhörighet krävs det att man spenderar tid i chattrummet och 

många studier pekar just på vikten av tid som erfarenhet i chattkontexten 

(Markey & Wells, 2002; Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003; Whitty, 2002). 

Den tid som spenderas i chattrummet renderar erfarenheter av olika slag och 

möjligheter att exempelvis tillägna sig de specifika tecken och koder som 

gör sig gällande i chattrummet (chattspråket; se också kapitel 3).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en bred variation på 

forskning inom olika områden som berör social interaktion och internet, 

vilket jag på intet sätt vill göra anspråk på att täcka här. Snarare har denna 

korta översikt endast skrapat på ytan vad gäller detta fält, men de studier 

som berörts ger sammantaget ändå en gemensam plattform som kan bidra till 

att belysa internetfenomen i föreliggande studie. Vad jag ändå kan se som en 

brist vad gäller forskning inom det här området, är just hur samspel mellan 

unga ser ut på nätet; hur det skapas och hur det kommer till uttryck.  

Ambitionsnivån är att den här avhandlingen skall ses som ett bidrag till 

utökad kunskap om just detta; hur det sociala samspelet bland unga på nätet, 

i det här fallet inom ett specifikt nätsamfund, kan te sig. Med tanke på 

Medierådets senaste rapport om hur omfattande internetanvändningen bland 

unga är – den omfattar nu nästan alla 9-16-åringar (Medierådet, 2010) – så är 

forskning om själva samspelet ett ytterst relevant forskningsområde.  
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Kunskapsteoretiska utgångspunkter: Perspektiv på 

social interaktion  

Valda delar från sociokulturell teoribildning har fungerat som ett raster i 

förhållande till mitt studium av chattsamspel. Dessa inkluderar ett fokus på 

verksamheter, aktiviteter och aktörsskap (Säljö, 2000; Vygotsky, 1934; 

Wertsch, 1998). En annan central poäng i mitt teorival är att ta utgångspunkt 

i teorier som betonar meningsskapandets sociala karaktär, med fokus på 

språk som vardagligt handlande (exempelvis Billig, 1996; Edwards, 1997; 

Goffman, 1974; Potter, 1996; Säljö, 2000; Wertsch, 1998), och att också se 

interaktionen mellan ungdomarna som en social konstruktion av 

ungdomskultur (Bucholz, 2002; 2009; Sernhede, 1996; 2006), där även 

smaksociologi inkluderats (Bjurström, 1997; 2005; Bourdieu, 1984). I ljuset 

av sådana överväganden betraktar jag chattrummet som en 

praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991). Samtidigt utgör den en 

ungdomspraktik bland flera andra (som exempelvis fritidsgården, 

uppehållsrummet och skolgården), där unga människor träffas och umgås.  

Socialkonstruktionism 

Forskning om mänsklig interaktion har traditionellt sett huvudsakligen 

handlat om den form av interaktion som sker i det omedelbara mötet mellan 

människor, ansikte mot ansikte (så kallade face-to-face-situationer). Social 

interaktion försiggår dock även genom media, TV, radio och internet. Det 

finns således flera olika former av social interaktion som är ordnade på olika 

sätt med olika funktioner. Genom samspel etableras och förändras sociala 

relationer och sociala situationer skapas. I socialt samspel eller 

kommunikation används en rad olika hjälpmedel, verktyg eller artefakter, 

som exempelvis språk, gester och symboler, och redskapen i sig blir 

förlängningar av vårt tänkande (Säljö, 2000; Vygotsky, 1934; Wertsch, 

1991). Genom det mänskliga språket [redskap] kan vi erövra, skapa och 

kommunicera kunskap. Språket är alltså ett av människans viktigaste 

redskap, om inte det absolut viktigaste. Vygotsky kallar språket för ”the tool 

of tools” (Vygotsky, 1934), och med språket kommunicerar vi i interaktion 

med våra medmänniskor. Inom det sociokulturella perspektivet, där 

Vygotsky räknas som en frontfigur, är språket centralt för att skapa mening, 

vilket innebär att det därmed inte endast är att betrakta som en neutral bärare 

av kunskap, utan som något vi använder; något som perspektiverar 

verkligheten. Det är hur människor använder språk och andra symbolsystem 

i det direkta mänskliga mötet med varandra som har varit av intresse för den 

här studien. 

Chatten i sig bygger på social kommunikation, och vad som är intressant 

är att den sker i realtid på nätet och att den konstrueras av de deltagare som 

finns där vid en given tidpunkt. Med andra ord betraktar jag fenomenet 



 29 

utifrån att chatten lever i den kraft som finns där i stunden och i sitt 

sammanhang; det vill säga som situerat. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv innebär det att vi ger och tar mening samt skapar innebörder och 

förståelse mellan människor genom kommunikation. Det är genom 

kommunikation med andra som vi lär oss nya förmågor, och 

kommunikationen är situerad i den mening att den skall förstås utifrån ett 

specifikt sammanhang utifrån vilket den också är villkorad. ”Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare” (Säljö, 2000, s. 22). Jag vill poängtera 

att kommunikation i det aktuella fallet ses som social handling; när vi talar 

gör vi något, vi åstadkommer något med verkligheten, har konkreta 

konsekvenser, vilket beskrivningen av interaktionen i chatten kommer att 

illustrera. Denna konstruktionistiska grundsyn har fungerat som ett slags 

raster i betraktelsen av chatt som ett kulturellt fenomen i allmänhet och som 

en ungdomspraktik i synnerhet. Det övergripande sociokulturella 

perspektivet, vilket inte är ett enda enhetligt perspektiv utan har flera olika 

teoretiska förgreningar, baseras på ett icke-dualistiskt ställningstagande som 

vidhåller att mentala processer och mänskligt beteende formas genom 

tidigare erfarenheter och då särskilt genom den kulturella och sociala kontext 

som omger människan (exempelvis Cole, 1996; Lave & Wenger, 1991; 

Rogoff, 1990; Säljö, 2000; Vygotsky, 1934; Wertsch, 2001). Ett 

sociokulturellt perspektiv anger här primärt en epistemologisk utgångspunkt 

för avhandlingens analyser av socialt samspel. 

Participation & praktik 

Sociokulturell teori utgår från att samhällets och individens erfarenheter, 

kunskaper, insikter och begrepp har byggts in i och finns lagrade i redskap 

och är något vi samspelar med när vi agerar. Det finns intellektuella och 

språkliga verktyg (exempelvis begrepp, begreppssystem, mätsystem, 

skriftspråk och kategorisystem), och fysiska artefakter (exempelvis 

miniräknare, datorer, böcker, papper och penna). Alla dessa artefakter – och 

sammankopplade artefakter som samverkar i sociotekniska system – som 

finns omkring oss utgör en viktig del av vår vardag och av vår gemensamma 

kultur.  

Mediering innebär att något redan finns; är förtolkat och definierat sedan 

tidigare och att vi möter världen som förtolkad, vilket påverkar vårt 

förhållande till den och ger oss medierade erfarenheter. Dessa erfarenheter 

gör vi med hjälp av så kallade medierande verktyg eller redskap; de fysiska 

och språkliga verktyg som människor använder. Dessa har en historia; 

mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp har byggts in i 

apparater och blir något vi samspelar med när vi agerar och därmed placerar 

oss i ett kulturellt meningssammanhang. Datorn är ett exempel på detta, men 

även mjukvara i en dator skulle kunna utgöra exempel; hur chatten rent 
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tekniskt är konstruerad och vad den möjliggör och begränsar (Wertsch, 

1998). Verktygen har alltså utvecklats för att fylla vissa syften i speciella 

aktiviteter och vi måste ofta lära oss att inte bara behärska dem utan även 

förstå meningssammanhanget för att kunna använda dem på ett kompetent 

sätt. Detta innebär att vi hanterar omvärlden med hjälp av olika fysiska och 

intellektuella redskap som utgör delar av våra sociala praktiker (Säljö, 2000; 

2005; Wertsch, 1998). Man diskuterar inom det sociokulturella perspektivet 

också redskap som är tillämpliga inom specifika handlingssituationer. Hur 

chattrummet ser ut och är konstruerat är ett exempel på kontextuellt 

förhållande som får konsekvenser för hur samspelet tar sig uttryck.  

Lave och Wenger (1991) har tydligare än andra inom sociokulturell 

teoribildning problematiserat spänningsfältet mellan deltagande och 

delaktighet. Att ingå i ett visst samfund, exempelvis länkarna, behöver, 

menar de, inte automatiskt också innebära att den enskilde deltagaren också 

blir fullt delaktig. Delaktighet är istället något som handlar om en process 

där den enskilde successivt avancerar från en perifer till en mer central 

position. De diskuterar på samma sätt begreppet praktikgemenskap 

(community of practice) utifrån att framgångsrikt lärande är ett resultat av ett 

alltmer centralt deltagande i en kollektiv och produktiv verksamhet. I själva 

verket kan informellt lärande ofta ses som en progression från perifert till 

centralt deltagande.  

På samma sätt kan framgångsrikt chattande, eftersom det innebär kontakt 

med andra över tid i chattrummet, också ses som ett resultat av ett aktivt och 

centralt deltagande. För att kunna upprätthålla en viss position i chattrummet 

krävs det att deltagarna är synliga i samspelet och att de bidrar till samspelet 

genom ett aktivt och accepterat deltagande. En praktikgemenskap är, enligt 

Lave och Wenger, en grupp människor som delar ett gemensamt intresse, 

kunskap eller yrke. Gruppen kan utvecklas naturligt utifrån denna 

gemenskap inom ett specifikt område, eller så kan den skapas just utifrån 

målet att finna ytterligare information och kunskap relaterat till detta 

område. Det är genom processen av att dela information och erfarenhet inom 

gruppen som deltagarna lär av varandra och har en möjlighet att utveckla sig 

själva både på ett personligt och på ett professionellt plan (Lave & Wenger, 

1991). Sett utifrån Lave och Wenger blir det alltså en empirisk fråga om en 

specifik deltagare i ett nätsamfund också ingår i en nätgemenskap.  

Bolin och Fog (2008) ser deltagande och erkännande som en förutsättning 

för social inklusion. I kontrast till det, menar de att ”social exklusion bygger 

på bristande erkännanden och det är både identitetshotande och 

identitetsberövande eftersom personen fråntas möjligheterna till den 

interaktion som är källan till varje form av social identitetsbildning” (Bolin 

& Fog, 2008. s. 219). Deltagande handlar med andra ord också om att bli 

eller inte bli inkluderad eller exkluderad i ett sammanhang. Ungdomstiden är 

en kritisk period då ungdomar aktivt söker sig till grupper de kan identifiera 

sig med (se exempelvis Buckingham, 2008), och i närmandet till vissa ligger 
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även fjärmandet från andra. Kamratgruppen lyfts ofta fram som en väsentlig 

del av ungas liv där unga vanligtvis spenderar mer tid än med föräldrarna: 

”Gemensamt för alla unga är att de i arbetet med att gå från barndom till 

vuxenhet är tvingade att utforma och ompröva identitet och att de i detta 

arbete med att lämna familjen är beroende av varandra” (Sernhede, 1996, s. 

142). På detta vis utgör kamratgruppen en del av en ungdomspraktik. Bu-

choltz (2002) lyfter fram ungdomar som kulturell praktik:  

 
”The anthropology of youth is characterized by its attention to the agency of 
young people, its concern to document not just highly visible youth cultures 
but the entirety of youth culture practice, and its interest in how identities 
emerge in new cultural formations that creatively combine elements of global 
capitalism, transnationalism, and local culture”. (Bucholtz, 2002, s. 525). 

I föreliggande studie är det samspelet mellan unga i ett nätsamfund som 

utgör intresse; hur det kommer till uttryck inom den sociala och kulturella 

kontext som chattrummet utgör. En del av detta samspel sker inom ramarna 

för de nätgemenskaper som vid tillfälle kan uppstå i chattrummet, och som 

kan liknas vid kamratgrupper. En gemensam nämnare för ungdomar utgörs 

många gånger av uppfattningar om smak (Bjurström, 1997; 2005), och ett 

sätt för grupper av ungdomar att visa sina identiteter är att avskilja sig ifrån 

andra ungdomsgrupper, vilket ofta sker genom smak- och stilpreferenser. 

Enligt Bourdieu (1984) är smak och människors uppfattningar om smak 

något som är socialt format och som bildar mönster för den sociala hierarkin. 

Distinktionen mellan smakuppfattning, menar han, ger förklaring till 

uppkomst och reproduktion av olika smaker, livsstilar och kulturskillnader 

(Bourdieu, 1984). Smaken är i den mening relativ, då den alltid relateras till 

andra smaker och därigenom får sin sociala innebörd (Bourdieu, 1984). 

Positionering & performans 

Positioneringsteori har fungerat som en bakomliggande resurs för att förstå 

det kategoriseringsarbete som ungdomarna ägnar sig åt i det sociala 

samspelet, samt för att kunna synliggöra den lokala hierarkin i interaktionen. 

Positioneringsteorier har sin utgångspunkt i att människor positionerar sig i 

relation till andra människor (Davies & Harré, 1990; Goffman, 1967; van 

Langenhove & Harré, 1999; Ochs, 1992). I relation till det empiriska 

materialet kommer, utifrån positioneringsteori, därför begreppet positioner 

att användas snarare än roller eller individer (Davies & Harré, 1990; 

Goffman, 1967; van Langenhove & Harré, 1999). Anledningen till att 

begreppet position, som en deltagare intar eller tilldelas, används är för att 

markera ett fokus på umgängesmönster och förhållningssätt istället för ett 

fokus på en enskild individ eller ett färdigt rollmönster. Detta är även i linje 

med sociokulturellt perspektiv som snarare talar om kollektivet och gruppen 
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än om enskilda individer. Mina analyser gäller primärt mekanismer i 

samspelet och hur de framträder som mönster – inte enskilda individer eller 

deras avsikter.  

Förhandlingsmönster och samspel är alltså i fokus och inte enskilda 

individer. Aronsson (1998) menar att positioner är att betrakta som sociala 

resurser, skapade just av två eller fler deltagare, och inte av en ensam 

deltagare. Hon diskuterar social koreografi, och menar att en analys av 

socialt samspel med fördel kan utgå från social förändring inom ramen för 

samspelsmönster. Social distans eller närhet synliggörs exempelvis genom 

att deltagarna i sitt språkbruk markerar ökad eller minskad distans. Därmed 

betraktas inte en aktörs position som något givet eller statiskt, utan som 

något som förändras genom social interaktion.  

Deltagarnas chattande är alltså en social praktik där de positionerar sig 

och blir positionerade på olika sätt och i bästa fall skapar en 

praktikgemenskap. Rent generellt är positioner relationella till sin karaktär 

(jfr Aronsson, 1998; Davies & Harré, 1990; Goffman, 1971; 1974; 1981), 

vilket innebär att deltagarna positionerar sig i förhållande till varandra 

genom språket och det icke-verbala samspelet. Jag ser alltså chattspråket 

som en resurs för ett studium av positionering, och en bärande idé i analys av 

positioner är att deltagarna markerar eller indikerar olika identitetspositioner 

via just sitt språkbruk (Antaki & Widdicombe, 1998; Aronsson, 1998; 

Davies & Harré, 1990; Ochs, 1992).  

I sin omfattande produktion beskrev Goffman interaktion utifrån flera 

olika perspektiv, och här introduceras några idéer som är relevanta för den 

aktuella studien. Enligt Goffman (1971) så lever vi i en tillvaro av sociala 

möten och under dessa möten med andra uttrycker vi oss genom verbala 

eller ickeverbala handlingar. På detta sätt ger vi uttryck för hur vi tolkar en 

given situation. Vidare menar Goffman att människan skapar social ordning 

genom att organisera sig enligt, samt följa, underliggande regler och normer. 

Centralt för den sociala organisationen är människans olika anspråk, på 

exempelvis ett föremål eller ett utrymme (territoriellt anspråk), och han 

menar att människors anspråk på territorier påverkar deras interaktion med 

andra personer (Goffman, 1971).  

Vidare analyserar Goffman bland annat social interaktion och 

positioneringar med utgångspunkt i performans (1959; 1981); människor 

agerar som inför en given publik i socialt samspel. Detta har varit en viktig 

utgångspunkt i mitt analysarbete. Chattrummet utgör en arena för social 

interaktion, så länge som det finns fler än en deltagare närvarande. Väl 

inloggad i chattrummet kan inte det faktum förbises att det utgör ett publikt 

rum. ”Awareness of audience must hold a primary place in any discussion” 

(Crystal, 2001:18). Inlägg som görs i chattrummet görs – oavsett om de är 

riktade till en specifik annan deltagare eller inte – till samtliga inloggade 

deltagare, vilket betyder att deltagarna på sätt och vis utgör varandras publik. 

Det leks med språket på nätet och lekfullheten är en del av deltagarnas 
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performans; de använder språket för att positionera sig själv och andra 

(Goffman, 1981). Genom att exempelvis använda ett visst språkbruk i sitt 

sätt att interagera med övriga deltagare, kan de positionera sig som 

exempelvis ”coola”, vitsiga eller kvicka. I mina data har det visat sig att 

deltagare som vistas i samma chattrum över en längre tidsperiod formar en 

del av en inre krets, en grupp eller en nätgemenskap (se också Sveningsson, 

2001). Genom att investera tid i chattrummet bygger deltagarna upp 

relationer med varandra, vilket leder till att de kommer att ingå i en eller 

flera grupper eller gemenskaper. Därmed skapas en nätgemenskap och inte 

bara ett nätsamfund. En övergripande fråga för denna avhandling är hur detta 

går till och vilka samtalsresurser som utnyttjas för att skapa nätgemenskap 

och annan social ordning. 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av sju kapitel. Detta det första kapitlet innehåller en 

kort introduktion till den aktuella studien samt en inledande 

forskningsöversikt i urval över forskningsområdet, följt av en redogörelse 

för de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. Det andra kapitlet redovisar 

upplägget för den aktuella studien mer utförligt, och diskuterar och 

motiverar de metodologiska val som gjorts i arbetet. I kapitel 3 till 6 

redovisas studiens empiriska data tillsammans med teoretiska analyser och 

diskussioner. Dessa kapitel berör sammantaget olika aspekter av 

samspelsmönster och deltagande, men är av delvis överlappande karaktär, då 

vissa aspekter intimt hänger samman. Det sjunde och avslutande kapitlet 

innehåller en sammanfattande diskussion av arbetet och analyserna, samt av 

de slutsatser som görs i arbetet.   
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KAPITEL 2. METOD 

Studien: chattrummet som empiriskt fält 

I detta kapitel kommer strategier och val gällande insamling, bearbetning 

och analys av empiriska data som gjorts i den här studien att beskrivas, 

problematiseras och diskuteras. Den empiriska grunden i föreliggande studie 

bygger på observationer av chattsamspel i ett specifikt chattrum och genom 

en rad inspelningar av chattsamspel mellan deltagarna i detta chattrum. 

Chattsamspelet, eller interaktionen, består av textbaserade samtal - med 

andra ord är det chattandet som har observerats och spelats in. Under 

observationerna har även i viss utsträckning fältanteckningar förts. Dessa 

utgörs primärt av nedtecknad information kring deltagarna hämtat från deras 

informationssida, samt sporadiska noteringar kring interaktionen, och har 

främst fungerat som stöd exempelvis när det har handlat om att utifrån ett 

deltagarperspektiv identifiera en deltagare som till exempel tjej eller kille. 

Data har samlats in under tre års tid för att vissa mönster också skall kunna 

följas över tid. Den metodologiska ansatsen i föreliggande studie har 

etnografiska influenser i den bemärkelsen att jag har spenderat en längre tid 

online i chattrummet med att observera samspelet mellan deltagarna som 

varit inloggade. Detta innebär att hela forskningsprocessen har präglats av ett 

empirinära förhållningssätt. I detta kapitel kommenteras även den pendling 

mellan material och teori som har utgjort en del av arbetsprocessen för 

forskningen.  

(N)etnografisk ansats 

Etnografin som metod har utvecklats för studier av kulturer eller grupper i 

vårt samhälle, och forskningen utmärks av att forskaren deltar i människors 

vardagliga liv, vilket är ett förfaringssätt som är centralt för en situerad 

förståelse av människan (Hammersley & Atkinson, 2007; Hartman, 1998). 

Dessa studier brukar därmed vanligtvis karaktäriseras av att forskaren rent 

fysiskt befinner sig i närheten av sitt forskningsfält och inte sällan lever med 

de grupper av människor som studeras. Inom etnografin menar Geertz att: 

”The locus of the study is not the object of the study” (1973: 22). I 

föreliggande studie är chattrummet platsen (”the locus”), medan 



 36 

interaktionen – i form av text och symboler – är forskningsobjektet (”the 

object”). I mitt fall har jag vidare tagit del av de inloggade deltagarnas 

vardag i den mån de valt att spendera den i det aktuella nätsamfundet när 

också jag har varit inloggad där. Jag har varken levt med eller umgåtts 

fysiskt med deltagarna, och menar därför att föreliggande studie har en 

etnografisk eller netnografisk ansats, snarare än en renodlad etnografi.   

Sedan ett tag tillbaka utförs även en hel del etnografisk forskning på 

internets sociala arenor (Miller & Slater, 2000). Etnografisk forskning som 

utförs på internet, eller on-line, i olika communities eller sociala utrymmen, 

går ofta under benämningarna virtual ethnography (exempelvis Hine, 2000) 

eller netnography (se exempelvis Kozinets, 1998; 2002; 2006; 2010; Langer 

& Beckmann, 2005; Sandlin, 2007). ’Netnografi’ som forskningsmetod 

introducerades under senare delen av 1990-talet (Kozinet, 1998) och är 

baserad på traditioner och tekniker från kulturantropologin, men med fokus 

på internets sociala arenor och hur de skapas via datormedierad 

kommunikation (computer-mediated-communication; CMC; Langer & 

Beckmann, 2005). Data består av forskarens fältanteckningar kombinerade 

med utdrag från den valda praktiken (exempelvis nedladdade filer, postade 

meddelanden från nyhetsgrupper, bloggar), vilket innebär att data 

huvudsakligen består av text. Kozinet (1998) pekar på tre tydliga 

användningsområden för netnografin: (i) som en metodologi att studera 

”rena” cyberkulturer och virtuella samfund som inte existerar utanför 

internets gränser, i verkliga livet, utan endast manifesteras genom CMC; (ii) 

som ett metodologiskt verktyg att studera ”derived” cyberkulturer och 

virtuella samfund, och slutligen (iii) som ett förklarande verktyg att studera 

generella ämnen.  

Likt annan etnografi, handlar netnografin alltså till stor del om att studera 

kulturer och samhällen där människor ingår, och det krävs en långvarig 

vistelse i miljön för att kunna skapa sig en förståelse för helhetsbilden. Det 

sistnämnda har varit den huvudsakliga anledningen till att detta arbete utgår 

från ett (n)etnografiskt forskningsförfarande och förhållningssätt. För att 

kunna förstå interaktionen mellan ungdomarna och de villkor som situerar 

den specifika kontext som chattrummet utgör så krävs en hel del investering 

från forskarens sida i form av tid i chattrummet, och Fetterman (1989) menar 

att forskaren själv är ett viktigt instrument, då en etnograf fungerar både som 

vetenskapsman och historieberättare. Men kultur- och samhällsforskare som 

fungerar som medspelare på den arena de forskar kring bör tänka på att 

närheten till fältet ibland kan hota den distanserade hållning som forskaren 

också måste kunna inta till sitt område (Alver & Öyen, 1998).  

När jag slutligen bestämde mig för det chattrum där studien har utförts, 

bestämde jag samtidigt att min egen roll som inloggad deltagare skulle förbli 

passiv i mesta möjliga mån, för att minimera min påverkan på samspelet. 

Denna typ av reflexivitet (se exempelvis Ehn & Klein, 1994), där 

reflektioner över min egen eventuella påverkan på samspelet har beaktats, 
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har genomgående varit närvarande i forskningsprocessen. Hammersley och 

Atkinson (2007) menar att forskaren genom ett reflexivt förhållningssätt har 

möjlighet att reflektera över och redogöra för sin egen inverkan på 

forskningsprocessen. I största möjliga utsträckning har jag velat studera 

”naturligt” eller spontant chattsamspel som inte primärt har initierats av mig 

(forskaren) själv (Potter, 1996), men inte utan medvetenhet kring min egen 

eventuella påverkan av situationen.  

Chattsamspel 

Vad är då chattsamspel och hur ser det ut? När jag började betrakta 

chattsamspel på nätet framträdde det för mig initialt kaosartat, lösryckt och i 

vissa fall nära nog obegripligt, och jag undrade hur deltagarna själva kunde 

finna någon sammanhängande logik i den aktivitet de ägnade sig åt. Följande 

avsnitt, som är ett utdrag från de empiriska data som ingår i föreliggande 

studie, är tänkt att här fungera som exempel på detta och på hur chattsamspel 

kan se ut. I utdraget har deltagarnas användarnamn anonymiserats, men för 

övrigt är det oredigerat. 

 

Utdrag ur chattsession:      

 

I like Popcorn 23:42 - sneaky! :> 

Dendöendesvanen 23:42 - ja, så du kan väl typ landa med armbågen på mig 

eller nåt :> 

Påsksmällaren 23:43 - *välter ILP* 

Dunnoh 23:43 - Du fick det av Smällaren nyss Svanen  

pointless 23:43 - lugna och fina 

I like Popcorn23:43 - jag kan låtsas vara tyngre än jag är 

Dendöendesvanen 23:43 - *glömmer bort att smällaren någonsin existerat* 

Dendöendesvanen 23:43 -  

Påsksmällaren 23:43 -  

Dendöendesvanen 23:43 - ja pjoppi 

Dendöendesvanen 23:43 - det hade varit snällt  

100Spänn 23:43 - alltså fan va jag e på dåligt humör döda döda döda 

Luigi 23:43 -  

I like Popcorn 23:43 - *leker tjock* 

I like Popcorn 23:43 - 100, varför? 

pointless 23:43 – 100kr, varför? 

Dendöendesvanen 23:43 - xD 

Dendöendesvanen 23:44 - GRÅTER GRÅTER GRÅTER GRÅTER 

GRÅTER GRÅTER GRÅTER GRÅTER GRÅTER GRÅTER 

morran 23:44 - kdffgjrlöth 

Dendöendesvanen 23:44 - smällaren spammar på msn :< 

Luigi 23:44 -  
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100Spänn23:44 - För att jag ville ut och ha efterparty efter balen, men så 

dissara alla och jäg är trött. Och böö. och blä. och jag har tråkit 

I like Popcorn 23:45 - Det är bara en tidsfråga innan han börjar spamma här 

också 

I like Popcorn23:45 - *varnar* 

Dendöendesvanen 23:45 - [»~©Ðєиιєrû©~«] säger (23:44): *blockerar* 

Dendöendesvanen 23:45 -  

Påsksmällaren 23:45 - *varnad av ILP* 

Påsksmällaren 23:46 -  

Dendöendesvanen 23:46 - *är blockerad* 

Mightygrip 23:46 - np: Dalriada - Tltosnek 

Dendöendesvanen 23:46 -  

100Spänn har anslutit till kanalen. 

I like Popcorn 23:47 -  

100Spänn23:47 - men åh, så kryssar jag chatten också  

I like Popcorn 23:47 - åh, det har slutat regna 

Utdraget, som är taget ur sitt sammanhang, utgör alltså delar av ett pågående 

chattsamspel, eller, om man så vill, av flera pågående chattsamspel, under en 

given tidpunkt. Vid denna givna tidpunkt är ett antal deltagare inloggade 

samtidigt i samma chattrum och kommunicerar med varandra genom att 

skriva inlägg i chattrummet. Vid en närmare anblick på deltagarnas inlägg i 

exemplet kan man se att det pågår riktade samtal mellan vissa deltagare. Det 

jag till en början ansåg vara kaotiskt och osammanhängande visade sig både 

hänga samman och bli begripligt efter en viss tids vistelse i miljön. Därtill 

började jag kunna urskilja återkommande samspelsmönster hos deltagarna. 

Detta, att på något sätt försöka tolka innehållet i samspelet, blev en 

huvudfråga i det inledande forskningsarbetet. 

Val av chattrum och chattrummets organisation 

Chattrummet som använts i den här studien är ett öppet chattrum som utgör 

en tjänst på en medelstor svensk ungdomssajt. Den valdes utifrån två 

kriterier: dels dess aktivitetsfrekvens – ett aktivt chattrum med aktiva 

deltagare, dels dess deltagare – att den företrädesvis vände sig till just 

ungdomar. Att tjänsten är ”öppen” innebär att blivande deltagare endast 

behöver registrera sig som medlem på sajten för att få tillgång till den. 

Därför kan i princip vem som helst som har en email-adress logga in i 

chattrummet. Följande beskrivning är formulerad för att ge läsaren en bild av 

hur det aktuella chattrummet ser ut:  

För att som besökare och potentiell deltagare komma in i chattrummet 

måste besökaren först och främst knappa in i webbläsaren adressen till den 

sajt som chattrummet är en del av. När detta är gjort framträder på skärmen 

sajtens ”hälsningsfönster”, vars meny leder vidare till chattrummen via ett 
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dubbelklick på musen. För att kunna avancera vidare och logga in på något 

av chattrummen, måste ett användarkonto (som är kostnadsfritt) och ett 

användarnamn - så kallat nickname – skapas. Användarkontot skapas genom 

att besökaren blir ombedd att fylla i en rad uppgifter, bestämda och 

villkorade av sajtens upphovsmän, där vissa uppgifter är obligatoriska och 

vissa är frivilliga. De obligatoriska uppgifterna krävs av olika säkerhetsskäl 

och är inte tillgängliga för övriga deltagare. De frivilliga uppgifterna hamnar 

på en informationssida, kopplad till det nickname som besökaren valt och 

som sedan övriga deltagare kan ta del av. Informationen kan bestå av 

exempelvis uppgifter om ålder, kön, intressen, dagboksanteckningar, foton, 

dikter och låttexter. Här väljer alltså besökaren själv hur mycket information 

han eller hon vill lämna om sig själv och sin person.  

I slutledet av införskaffandet av användarkontot skapar besökaren alltså 

ett nickname, eller användarnamn vilket fungerar som ett slags alias. Viktigt 

här är att ett nickname måste vara unikt i den bemärkelsen att ingen annan 

får ha ett användarkonto med samma nickname. Detta ligger till grund för en 

hel del intressanta och fantasifulla skapelser (jfr exempelvis med 

användarnamnen i det tidigare ”utdrag ur chattsession”, där visserligen 

namnen är anonymiserade men ändå bygger på den variation av nicknames 

som deltagarna skapar). Först när besökaren har sitt nickname är det möjligt 

att slutligen logga in, eller ansluta sig till, chattrummet. Väl där så hamnar 

besökaren mitt i de pågående samtalen, vilka framträder som text och 

symboler i en dialogruta som tar upp större delen av skärmens högra sida. 

Inläggen kommer med spridda strömmar nerifrån och upp, och rör sig i den 

takt som de postas av deltagarna. Till vänster om dialogrutan finns en 

deltagarlista, där samtliga inloggade deltagares nicknames är representerade. 

Ovanför deltagarlistan finns information om de eventuella andra chattrum 

som för tillfället är aktuella och hur många deltagare som vistas där. Under 

dialogrutan finns det utrymme där inlägg skrivs, samt en meny över 

tillgängliga emoticons (ett samlingsbegrepp för de olika symboler som 

deltagarna använder i samspelet och som ofta fungerar som 

känsloförstärkare; för mer ingående beskrivning av arga och glada gubbar, 

hjärtan, och andra emoticons, se kapitel 3). Ovanför dialogrutan är loggan 

för sajtens namn och delar av olika tillval listade. Utöver detta så finns det 

även reklaminslag här och var på sidan.  
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Deltagare  

Deltagarna i studien är självselekterade i den bemärkelsen att de som varit 

inloggade och aktiva under inspelningarnas gång därmed har ingått i studien. 

Det finns inga tillfrågade deltagare, utan urvalet är baserat på de som varit 

inloggade och i synnerhet på de som varit aktivt delaktiga i interaktionen. 

Sajten där det aktuella chattrummet ingår riktar sig till ungdomar. Med tanke 

på internets karaktär av anonymitet är det givetvis omöjligt att med säkerhet 

veta att det verkligen är ungdomar som deltar i chatten. Men jag utgår 

primärt från deltagarnas egna perspektiv, alltså de ålderspositioner som 

framgår i chattandet, liksom på de publikt tillgängliga deltagarsidorna. 

Deltagarna anger dels att de är ungdomar, dels orienterar de sig mot och talar 

om ungdomsfenomen (som exempelvis skola, kompisar och ungdomskultur) 

och ålder (sin egen och andra deltagares). 

Jag har, utifrån samma typ av deltagarperspektiv, valt att kalla deltagarna 

för ”killar” och ”tjejer”, då detta är de benämningar deltagarna själva 

använder. Killar och tjejer skall alltså här förstås utifrån ett 

deltagarperspektiv; vad deltagarna uppger sig för att vara i chattrummet och 

hur deltagarna blir bemötta av andra deltagare. I de flesta fall framgår det i 

själva chattrummet att en deltagare är just tjej eller kille, och i vissa fall har 

det gått att utläsa av den publikt tillgängliga information deltagarna uppgett 

om sig själva. Alla ålders- och könsangivelser i denna avhandling baseras 

därmed på ett deltagarperspektiv; på vad deltagarna själva uppger och på vad 

de själva eventuellt problematiserar. Om deltagarna själva inte ifrågasätter 

exempelvis åldersangivelser har jag inte heller sett det som min uppgift att 

göra det, eftersom mina kunskapsintressen framför allt handlar om själva 

samspelet och om de mönster som framträder i detta. 

Fältet som offentlig eller privat arena?  

Var går gränsen mellan vad som är privat och vad som är publikt i 

chattrummet? Detta är en flitig debatterad fråga som ständigt är aktuell i 

diskussioner kring internets sociala arenor (Hudson & Bruckman, 2005). 

Langer och Beckmann (2005) menar att detta varierar och att det måste 

bestämmas från fall till fall om det handlar om (semi-) privat eller publik 

kommunikation. Nyckeln till detta, menar de, är kriterierna för 

tillgängligheten att observera och/eller delta i den här typen av sociala 

miljöer: om tillgängligheten är begränsad, exempelvis genom användandet 

av lösenord, innebär det att utrymmet är avsett enbart för medlemmar och 

kommunikationen där bör då anses som (semi-) privat. Om tillgängligheten 

till ett utrymme inte är begränsad, utan vem som helst kan delta i 

kommunikationen, så kan detta definieras som publik kommunikation 

(Langer & Beckman, 2005). Många av de virtuella utrymmena på internet är 

publika i just den meningen att de är tillgängliga för vem som helst som 
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väljer att logga in där, och därför är de offentliga platser att likna vid reella 

offentliga platser som exempelvis ett torg eller en park. Jag har valt att 

betrakta det aktuella chattrummet som publikt främst utifrån skälet att det är 

ett allmänt och öppet chattrum; hade deltagarna i chattrummet velat vara 

privata hade de exempelvis kunnat öppna ett lösenordsskyddat chattrum eller 

föra sina chattsamtal i en sluten MSN-grupp dit inga obehöriga skulle ha 

tillträde.  

Inom ramen för de flesta chattrum finns det både offentliga och privata 

utrymmen för deltagarna att interagera med varandra; det offentliga 

utrymmet utgörs av själva chattrummet som övriga deltagare kan logga in på 

och där den löpande interaktionen är synlig för samtliga inloggade deltagare. 

Tillträde till privata utrymmen regleras genom särskilda inbjudningar från en 

deltagare till en eller flera deltagare. En sådan inbjudan går till enligt 

följande: en deltagare dubbelklickar eller markerar en annan deltagares 

nickname i deltagarlistan till vänster på bildskärmen. En ny, mindre 

dialogruta dyker då upp, där deltagaren kan skriva ett inlägg som riktar sig 

endast till den ”inbjudna” deltagaren. Denna dialogruta är alltså inte 

tillgänglig utan dold för övriga deltagare i chattrummet, ett så kallat privat 

rum. Den inbjudna deltagaren avgör själv om han eller hon vill svara på 

inlägget eller inte. På detta sätt kan två eller flera deltagare föra privata 

samtal där övriga deltagare inte ingår, parallellt med att de deltar i det 

offentliga utrymmet i chattrummet. Jag har utgått från att det är här 

deltagarna bedrivit privata samtal i den mån det har förekommit.  

Under min tid som observatör i chattrummet har jag endast mottagit ett 

fåtal inbjudningar till privata samtal från andra deltagare, men jag har valt att 

inte analysera sådana privata krypin utan att enbart analysera det publika 

rummet. Dels eftersom intresset har varit att studera deltagarnas publika 

interaktion med varandra och inget annat, dels av etiska skäl. Det inspelade 

materialet är med andra ord strikt begränsat till den offentliga arenan. Jag har 

av samma skäl själv aldrig inbjudit någon deltagare till att öppna ett privat 

samtalsrum med mig.  Utifrån denna valmöjlighet att ingå i privata och för 

andra dolda samtal, finns det en medvetenhet om att chattrummet för övrigt 

är publikt och att deltagarna därmed befinner sig i ett publikt rum. Jag menar 

därför att allt deltagarna gör och säger i chattrummet till stor del är både att 

betrakta som publikt, och att betrakta som performans (Goffman, 1959; 

1981) i den bemärkelsen att de när de gör inlägg i chattrummet inte enbart 

vänder sig till en eller ett par enstaka andra deltagare, utan till samtliga 

inloggade i chattrummet; till en ”publik”.  
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Genomförande 

Observation   

Den metod som har använts vid insamlandet av data går ofta under 

benämningen deltagande observation, en benämning som är nära kopplat till 

etnografiskt fältarbete. Men benämningen kräver här en närmare diskussion, 

då jag likt Ambjörnsson (2004) menar att den möjligen kan ge felaktiga 

associationer då det inte alltid är fallet att forskaren deltar i den aktivitet som 

aktörerna utför, utan snarare i den sociala kontext inom vars ramar detta 

sker. I mitt fall handlar det om att jag har varit inloggad i det aktuella 

chattrummet, vilket innebär att jag har varit en del av den sociala kontexten 

och i viss mån att betrakta som deltagande. Däremot har jag valt att inte delta 

i den aktivitet som pågått, utan snarare förhålla mig passiv. Med andra ord 

har jag inte ägnat mig åt det som majoriteten av övriga deltagare i 

chattrummet gjort, det vill säga att chatta, och kan i den bemärkelsen inte 

sägas ha varit delaktig. Däremot har jag deltagit genom att jag har vistats i 

chattrummet och observerat chattinteraktionen. Med andra ord kan 

benämningen ”deltagande observation” här ses som dubbel. Min roll som 

observatör har även den varit dubbel i den bemärkelsen att mina 

observationer å ena sidan har varit dolda för deltagarna genom att de inte 

varit uttalade, men å andra sidan har min närvaro varit fullt synlig och i den 

mån inte att betrakta som dold. Däremot har min forskarroll hela tiden varit 

dold. 

Den sammanlagda tiden som ägnats åt observationerna är svår att 

fastställa, då jag inte har klockat längden för de olika observationstillfällena, 

men uppskattningsvis handlar det om en avsevärd tid som spenderats till 

detta då jag under tre års tid (januari 2005-december 2007) regelbundet var 

närvarande i chattrummet under olika nicknames. Med ”regelbundet” menas 

att jag under de här åren loggade in minst en gång per månad – vid vissa 

perioder loggade jag dock in flera kvällar på rad. Under den här tiden 

gjordes också totalt 25 online-inspelningar av interaktionen i chattrummet: 

sju inspelningar under första året, nio inspelningar under andra året och nio 

inspelningar under tredje året.  

Online-inspelningar 

Inspelningarnas längd varierar från drygt 8 minuter, till 2 timmar och 13 

minuter, och har ett ungefärligt snitt på ca 90 minuter. En och en halv timme 

är uppskattningsvis en rimlig tidsenhet för att fånga ett lagom sjok av 

sammanhängande kommunikation i form av text, samtidigt som materialet 

inte blir för utdraget per inspelning för att kunna analyseras. Inspelningarna 

har utförts utifrån ”intervallisering” – det vill säga olika intervaller vid olika 
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tidpunkter. Dessa har varit styrda främst utifrån besöksfrekvens och aktivitet. 

Chattrummet som använts i studien är tillgängligt dygnet runt, men har högst 

besöksfrekvens på eftermiddagar och kvällar, uppskattningsvis mellan 

17.00–24.00. Efter klockan 17 (cirka) ökar besöksfrekvensen för att nå en 

topp runt 22-23 (cirka), för att därefter avta. Majoriteten av inspelningarna 

har därför registrerats kvällstid, den tid på dygnet då det varit störst aktivitet 

i chattrummet. Ett rimligt antagande om varför det ser ut på det här viset, är 

att deltagarna företrädesvis har gått i skolan under dagtid och eventuellt 

utfört andra aktiviteter därefter, innan de anslutit sig till det aktuella 

chattrummet. Värt att nämna är att besöksfrekvensen minskat något under 

helgerna. Vidare har antalet deltagare i chattrummet varit styrande när det 

gäller inspelningstillfälle: först när ett flertal deltagare har varit inloggade 

och aktiva har jag valt att spela in. När det endast varit ett par eller ett fåtal 

deltagare inloggade och aktiva har observationer pågått, men utan 

inspelning. Detta beror till stor del på att när det endast har varit ett par eller 

ett fåtal inloggade och aktiva deltagare i chattrummet, så har samspelet 

tenderat att bli sporadiskt snarare än frekvent återkommande. 

Inspelningsteknik 

Etnografisk metod där video används som instrument är numera allt 

vanligare inom forskning där strävan just är efter att analysera socialt 

samspel mellan människor eller mellan människor och olika artefakter (jfr 

exempelvis Jordan & Henderson, 1995; Ochs, 1992). Samtidigt behövs den 

etnografiska närvaron i rummet för att skapa en förståelse för vad det är som 

sker inom dess ramar; jag tror inte att det vore lika fruktbart att endast 

analysera inspelade data, tagna ur sitt sammanhang. Forskarens personliga 

närvaro spelar roll.  

Observationer av on-line-samspel går numera att registrera som empiriskt 

material. Det finns ett antal olika mjukvaror på marknaden som erbjuder den 

typen av tjänst där långa avsnitt av exempelvis chatt (så kallade chattloggor) 

kan sparas så som de framträder på datorskärmen. I föreliggande studie har 

en sådan mjukvara, eller verktyg, som heter Camtasia använts för att spela in 

interaktionen i chattrummet. Med hjälp av detta verktyg har dialogfönstret 

där deltagarnas postade inlägg framträder spelats in och sparats. 

Inspelningarna har inte sträckt sig till att registrera hela skärmen; allt utanför 

dialogrutan är borttaget (exempelvis deltagarlistan), vilket innebär ett visst 

redigeringsarbete – likt en videoinspelning där kameran endast inkluderar 

det som linsen registrerar. Detta var ett medvetet val då det främst var 

interaktionen, det vill säga vad som skedde i dialogrutan, som var av intresse 

för analys. Så istället för att sitta med papper och penna och så fort det i den 

mån var möjligt skriva ner vad som sades och utspelades, så kunde all 

aktivitet i dialogrutan registreras och på detta sätt kunde jag koncentrera mig 

på vad som skedde när det skedde. De ”fältanteckningar” jag gjorde är 
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därmed begränsade och sporadiska och koncentrerade på tankar och 

reflektioner jag fick under tiden, samt på information om deltagarna. Dessa 

har främst fungerat som ett stöd vid tillfälle då jag behövt ytterligare 

information kring deltagarna, exempelvis vid angivelse av dem som kille 

eller tjej, eller för att se en deltagares medverkan över tid. 

Deltagarperspektiv 

En viktig del av samtalsanalytiska, liksom etnometodologiska analyser 

handlar om att frilägga deltagarnas egna perspektiv på olika fenomen. I 

detta arbete görs detta framför allt genom sekventiella analyser som visar på 

hur deltagarna själva svarar på och reagerar på varandras inlägg (vad som 

sägs), liksom på varandras sätt att uttrycka sig (Edwards, 1997; Potter, 

1996). Detta innebär att jag i mina analyser undviker att exempelvis värdera 

inläggen och istället fokuserar på hur deltagarna själva värderar sig själva 

och varandra utifrån olika sociala kategorier som ålder, kön, kulturell 

kompetens (för resonemang om social identitet, se Antaki & Widdicombe, 

1998). Jag har tidigare i det här kapitlet diskuterat deltagarperspektiv i 

relation till just ålder och kön, för att motivera mitt användande av 

begreppen ungdomar, tjejer och killar. En annan aspekt av 

deltagarperspektiv är att jag betraktar deltagarnas inlägg som något de 

”säger”, trots att de består av text och grafer. Jag använder mig alltså av ord 

som ”säger” och ”pratar” synonymt med de postade chattinläggen, grundat 

på att det vanligtvis är så som även deltagarna själva förhåller sig till det de 

”skriver”; de benämner ofta sin aktivitet i termer av: ”jag sa”, ”han sa” eller 

”hon sa”.  
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Analysförfarandet 

Analysenhet: samspel  

Datamaterialet består, som tidigare nämnts, av registrerade inspelningar av 

de situationer och positioner som uppstår i chattkontexten och som är 

villkorade av text i form av bokstäver, siffror och så kallade emoticons (en 

emoticon är en grafisk representation som ofta fungerar som en 

känsloförstärkande symboler; se vidare i kapitel 3). Interaktion är inte 

statiskt, utan kan beskrivas som ett pågående textflöde mellan olika 

positioner – ett interaktionsnät med noder. Den huvudsakliga analysenheten i 

föreliggande studie är chattsamspelet, som här kommer till uttryck i text och 

andra grafer (siffror, emoticons). Texterna i chattrummet är i vissa 

avseenden frikopplade från individerna. Exempelvis kan en individ byta 

nickname mellan olika sessioner. Vidare är det möjligt att välja en virtuell 

identitet som helt avviker från den vanliga vad gäller kön, ålder eller andra 

egenskaper som normalt inte kan ändras. Dessutom kan en individ anta flera 

parallella identiteter via olika nicknames. Den del av materialet som i 

talspråket motsvaras av prosodi och röstvolym framträder här främst genom 

användandet av emoticons. Exempelvis om något skall sägas på ett 

skämtsamt sätt så inkluderas ofta en leende gubbe, en emoticon, för att 

förstärka detta. Istället för att enbart se dessa symboler som uttryck för 

känslor, har jag valt att också betrakta dem som en del av regelverket för det 

sociala samspelet, där den känsloförstärkande aspekten är en av flera 

funktioner.  

Analysmetoder 

Det insamlade materialet är komplext till sin natur i så motto att det 

inkluderar text, symboler och tidsrytm, varför jag i analysarbetet med 

materialet har utnyttjat olika former och delar av specifika analysmetoder: 

dels varianter av diskursanalys (exempelvis Edwards, 1997; Potter, 1996), 

dels influenser från konversationsanalys eller samtalsanalys, conversation 

analysis, CA (Heritage, 2004; Sacks, 1992; Sacks, Schlegoff & Jefferson, 

1974; för en svenskspråkig presentation, se Cromdal, 2009). Traditionerna 

här blir textanalytiska eftersom tolkningsmaterialet delvis består just av text. 

Genom att utföra mikroanalytiska, sekventiella studier på samtalen som de 

framträder i chattrummet, går det exempelvis att återfinna olika element i det 

aktuella materialet som har likheter med talat språk, men ofta med vissa 

skillnader. Crystal (2001) påpekar exempelvis att tur-tagningen i 

chattkontexten skiljer sig från turtagning i traditionella samtal både ansikte 

mot ansikte och telefonkonversationer. Insikter från konversationsanalys, 

främst i form av sekventiella och detaljerade analyser, har använts 
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metodmässigt i detta arbete, speciellt när det gäller att få syn på de 

interaktionsmönster som finns i materialet. Inom denna tradition studeras 

samtal i interaktion (talk-in-interaction) i både verbala och ickeverbala 

situationer i vardagslivet (Psathas, 1995). Med andra ord så studerar CA 

bland annat hur vardagligt tal systematiskt är organiserat (se exempelvis 

Sacks, 1992) via exempelvis turtagande (turn-taking), reparationer (repairs) 

och närhetspar (adjacency pairs).  

Kortfattat handlar turn-taking om den turtagning som samtalet fortlöper i 

och de regler för vem som har rätt att tala: exempelvis en talare låter turen att 

tala gå över till nästa talare, alternativt blir avbruten genom att nästa talare 

tar ”turen” (se exempelvis Levinson, 1983; Sacks, Schlegoff & Jefferson, 

1974). Reparationer handlar om att talaren reparerar eller rättar till ett 

misstag han eller hon begått i samtalet (en felsägning), alternativt blir rättad 

av en annan deltagare (se exempelvis Schlegoff, Jefferson & Sacks, 1977). 

Närhetspar är en benämning på så kallade ordpar där det ena förutsätts svara 

på det andra; exempelvis ett uttalat ’hej’ förväntas få ett ’hej’ i retur, eller ett 

uttalat ’grattis’ förväntas få ett ’tack’ i retur. Genom den här typen av 

systematiskt återkommande och sammanlänkade samtalsfenomen, går det 

enligt CA att studera hur vardagliga samtal struktureras (jfr Sacks, Schegloff 

& Jefferson, 1974; Sacks, 1992; Atkinson & Heritage, 1984; Drew & 

Heritage, 1992; Psathas, 1995). Trots att data i föreliggande studie utgörs av 

text, och inte talat språk, har jag i mitt analysarbete använt flera principer 

från samtalsanalytisk tradition: detaljerad transkription, sekvensanalyser i 

fokus, analys av turtagning, samt analyser av deltagarnas egna perspektiv.  

Vad gäller diskursanalysen så är det huvudsakligen från diskursiv 

psykologi (exempelvis Edwards, 1997; Potter, 1996) som analysinfluenser 

har hämtats, snarare än från kritisk diskursteori (som representeras av bland 

andra Fairclough, 1995). Företrädare för diskursiv psykologi ligger ofta nära 

samtalsanalytikernas förhållningssätt och använder sig av CA som 

analysmetod, även om de primärt skriver in sig inom diskursiv psykologi. 

För att kunna illustrera begrepp som till exempel makt eller genus har längre 

textsjok mellan olika positioner analyserats för att lyfta fram vad som sker i 

kommunikationen, vad som kan uttolkas av texten, i en form av 

interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995). De olika analysmetoderna 

har använts när jag utifrån specifika aspekter (se kapitel 3-6) analyserat de 

olika diskurserna i form av chattsamtal i chattrummet vid en given tid.  
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Transkription 

De sammanlagda inspelningarna har sparats och därefter modifierats till 

filmfiler så att materialet lättare skulle kunna hanteras. Med materialet som 

filmfil går det att pausa och öka farten på de postade inläggen allteftersom de 

spelas upp, vilket underlättar analysarbetet. Varje enskild inspelning kallas 

här för en session, och genom en första analys av de sammanlagt 25 

sessionerna valdes intressanta episoder med distinkta samspelsmönster ut för 

fortsatt analys, och det är från dessa episoder som excerpter har 

transkriberats. Transkriberingen bygger på en anpassning av det system som 

utvecklats inom den samtalsanalytiska forskningen (se Heritage, 2004; 

Sacks, 1992; Sacks, Schlegoff & Jefferson, 1974), och förekommer här i en 

något förenklad version (se längre fram i det här kapitlet, under ”exempel ur 

chattsession”).  

Rent konkret har transkriberingen skett genom att excerpterna, i form av 

interaktionen eller chattsamspelet från de valda episoderna, har kopierats 

från online-filmerna och återskapats i worddokument. De utvalda excerpten 

har därefter redigerats i olika grad för att lyfta fram olika sekvenser i 

materialet som här presenteras som exempel vilka utgör underlag för 

diskussion. Är det exempelvis en sekvens mellan tre deltagare som handlar 

om hur de positionerar sig åldersmässigt i relation till exempelvis alkohol så 

har övriga mellanliggande samtal, som inte ingår i just den aktuella 

sekvensen, tagits bort för att underlätta läsandet. Utan ett visst sådant 

friläggningsarbete skulle exemplen många gånger bli mer eller mindre 

obegripliga. I sekvenserna har sedan företeelser som exempelvis turtagning 

och reparationsarbete kunnat utläsas med hjälp av exempelvis format-tying 

(Goodwin, 1990; Goodwin & Goodwin, 1987), vilket involverar deltagares 

återanvändning av vad som tidigare sagts. Hierarkiskt sett omfattar alltså 

transkriptionerna följande:  

session -> episod-> excerpt-> sekvens-> exempel->(samtals)tur. 
 

Urval av excerpter från sessioner  
 

Ur de 25 separata inspelningarna har totalt 51 excerpter plockats till 

avhandlingens resultatkapitel (kapitel 3-6). Urvalet av dessa excerpter har 

gjorts utifrån övergripande teoretiska frågeställningar (se kapitel 1), liksom 

kring specifika frågeställningar för olika kapitel, exempelvis analys av lokala 

hierarkier och statuspositioner (kapitel 5). I dessa excerpter återfinns 54 

olika deltagare, vilka också utgjort grund för urvalsprocessen, då flera av 

dem också utgör deltagare i olika nätgemenskaper som uppstått i 

chattrummet.   

Vidare har jag framför allt tagit med excerpter med exempel som 

illustrerar återkommande samspelsmönster i data, snarare än exempelvis så 
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kallade avvikande fall (deviant cases; Potter, 1996); det vill säga illustrativa 

undantag eller annorlunda fall som belyser viktiga fenomen. Men i några fall 

har jag lyft fram brott mot lokala konventioner just för att tydligare kunna 

visa på lokala regelverk för socialt samspel (se exempelvis exempel 5:6 och 

5:7).  

Exempel ur chattsession 

Varje separat inspelning kallas här för chattsession (se det tidigare avsnittet 

om transkribering). En hel session vore svår att återge här på grund av det 

utrymme som då skulle tas i anspråk; exempelvis en session på totalt 65 

minuter resulterade i tio utskrivna A4-sidor. Därför har en hel del 

redigeringsarbete gjorts för att frilägga utvalda exempel (vilka  redovisas i 

avhandlingens resultatkapitel, se kapitel 3-6), och dessa har sedan 

återskapats i en slags CA-inspirerad tabellform (se längre fram: ”exempel ur 

chattsession”). För att exemplifiera hur det här analysarbetet har sett ut, har 

jag valt att strukturellt beskriva en given session i sin helhet enligt följande:  

 

 Tid för sessionen: 57 minuter.  

 Antal deltagare: 15 varav 4 tjejer (D1, D2, D4, och D13) och 11 

killar (övriga ”D”): av dessa är 5 så kallade svängdörrar, det vill 

säga de kommer och går utan att delta i interaktionen i någon 

nämnvärd utsträckning (D8, D10, D12, D13 och D15) och 2 

moderatorer – det vill säga ”ansvariga” för att rummets regler följs 

av deltagarna – (D2 och D6).  

 Inlägg: 211 stycken varav 37 stycken enbart består av emoticons. 

 Tydliga trådar eller teman: 7 stycken varav 4 längre diskussioner. 

 Fristående kommentarer: 39 stycken.  

För att illustrera detta följer ett kort utdrag ur den aktuella chattsessionen. 

Som framgår är språket korthugget, närmast telegrafiskt, och med inslag av 

engelska uttryck (här ’loverboy’, rad 8); både i nicknames och i andra 

konstruktioner. De olika diskurserna och deras konstruktion blir här synliga; 

vad diskurserna innehåller ämnesmässigt (vad som kommuniceras) och hur 

innehållet i diskurserna byggs upp. 
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Exempel ur chattsession: Session (inspelning) nr. 3, 2005, kl. 21.15. 

 

Radnr. Deltagare Inlägg 

1 D1 ajajajajajjjjajajaaaaaajj! Slog i lilla tån  

 D2 Borde vara något som går ju 

 D3 *springer och hämtar hammaren för att spika fast lilla tån* 

 D2 Eller? 

5 D1  

 D4 Jag hade nog gått å kollat mig om jag va du…är ju inte kul 

om det är ngt allvarligt som du smittar din loverboy med 

 D1 hade jag också gjort. 

 D5 jävla skit! Så jävla tråkiga ni är! Helvetes negrer! 

10 D3 Spikaspikaspika  

 D1 ajajajajajajajajajajajajajja igen 

 D5 spika fast era jävla negerkäftar….snackar bara massa skit.. 

 D2 fan också…tänk så har jag fått nåt…känns inte alls kul  

Två av deltagarna i ovan exempel är moderatorer, vilket i kort innebär bland 

annat att de skall ingripa mot eventuella kränkningar eller diskriminering 

som sker i chattrummet (men här ingriper, som framgår, ingen av dem mot 

D5´s inlägg om ’helvetes negrer’ eller ’negerkäftar’). Värt att notera är även 

hur deltagarna för olika men samtidiga samtal: D1 och D3 är involverade i 

ett lekfullt samtal om D1’s tå (rader 1, 3, 5, 10, 11), medan D1, D2 och D4 

för en seriös diskussion om sjukdom och smitta (rader 2, 4, 6, 7, 8, 13). D5’s 

inlägg är av provocerande karaktär (rader 9, 12) och verkar inte ingå i något 

av de två samtalen. Men hans sista inlägg (rad 12) refererar till samtalet 

mellan D1 och D3. Intressant att notera här är exempelvis att se hur D1 

pendlar mellan det lekfulla samtalet med D3 och att parallellt ingå i det mer 

allvarsamma samtalet med D2 och D4. 

I exemplet, som inordnats i en slags tabell, framgår inläggens 

kronologiska ordning, det vill säga i den ordning de postats av deltagarna, 

utifrån den första kolumnen (”radnummer”). Den andra kolumnen anger 

deltagarna som postar inläggen, där deras nicknames genomgående är 

anonymiserade utifrån etiska skäl (se längre fram i detta kapitel). Under den 

tredje kolumnen anges de inlägg som deltagarna postat. Vad som saknas i 

den här uppställningen jämfört med vad som finns representerat i 

chattrummet, är en tidsangivelse; framför varje inlägg i chattrummet ges en 

tidsangivelse i timmar och minuter (se ”utdrag i chattsession” i 

inledningskapitlet), som här tagits bort i redigeringsarbetet. 
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Sociogram över umgängesmönster 

Sessionen i sin helhet är alltså alltför lång att återge här, men utifrån den har 

jag gjort följande sociogram i vilket jag har analyserat vilka deltagare som 

kommunicerar med varandra (se tabell 2:1). Ett sociogram är egentligen ett 

diagram som avbildar sociala kontakter i en grupp, med andra ord ett slags 

nätverk, och i ett sådant kan gruppens sociala distans och de sociala 

positionerna illustreras och tydliggöras (för mer utförlig läsning om 

sociogram, se exempelvis Newcomb et al, 1993). Vanligtvis görs sociogram 

utefter deltagares svar på vissa riktade frågor. Här har sociogrammen 

utformats efter vilka som ingår samtal med varandra. Att dela in vissa av 

sessionerna i sociogram har bidragit till att synliggöra grupper av deltagare 

som jag menar har bildat olika kretsar eller nätgemenskaper i chattrummet 

över tid. Tabellen skall här fungera som ett exempel på den här typen av 

analysarbete. Istället för användande av anonymiserade nickname, benämns 

deltagarna här som D1, D2, och så vidare. De deltagare som benämns som 

”svängdörrar” är deltagare som kort loggat in, eventuellt gjort ett inlägg och 

därefter nästan omedelbart loggat ut igen. Tabellen är alltså ett sociogram 

över den totala sessionen, där exemplet på föregående sida är ett redigerat 

utdrag från. 

 

Tabell 2:1 Exempel på sociogram i en session 

 

Deltagare: Samtal med: 

D1: 

D2: 

D3: 

D4: 

D5: 

D6: 

D7: 

D8: 

D9: 

D10: 

D11: 

D12: 

D13: 

D14: 

D15: 

D2, D3, D6, D7, D9. 

D1, D3, D4, D5, D7, D11, D14. 

D1, D2, D7, D9, D11. 

D2, D5, D6, D7, D11, D14. 

D2, D4, D6, D7, D11, D12. 

D1, D4, D5, D7, D9, D11, D13. 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D9, D11, D14. 

D12. (”svängdörr”) 

D1, D3, D6, D7. 

– (”svängdörr”) 

D2, D3, D4, D5, D6, D7, D14. 

D5, D8. (”svängdörr”) 

D6. (”svängdörr”) 

D2, D4, D7, D11. 

– (”svängdörr”) 
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Analysfaser 

De olika analysstegen i arbetet med materialet kan beskrivas i termer av 

analysfaser. I den inledande fasen studerades materialet utifrån olika 

samtalstrådar eller teman som deltagarna samtalade om (jfr threads; se bland 

annat Crystal, 2001; Markman, 2006, eller topics; Crystal, 2001). 

Framträdande teman (innehåll) i diskussionerna i sin helhet gäller 

exempelvis: skola (lärare, skolämnen, klasskamrater), musik (popgrupper, 

artister), alkohol (fest, föräldrafritt, fylla), sexualitet (könsord, erfarenhet, 

aktivitet), existentialism (döden, livet, tillvaron), intressen (dansa, sjunga, 

äta, handla), coolhet alternativt tröghet (att vara ”inne”/”ute”, hipp/ohipp).  

Efter att teman kategoriserats, inleddes den andra analysfasen där jag 

studerade hur deltagarna pratade kring dessa teman. I denna fas 

synliggjordes flera samspelsmönster, exempelvis att deltagarna retades och 

skämtade med varandra och att de gav uttryck för närhet eller distans till 

varandra i relation till smakpreferenser. Dessa samspelsmönster fokuserades 

närmare eftersom det primärt var utifrån dem som excerpter från sessionerna 

valdes ut för vidare analys.  

I den tredje analysfasen valdes exempel ut från excerpterna för att belysa 

de identifierade samspelsmönstren, som analyserades utifrån sekventiella 

analyser för att frilägga det av deltagarnas samspel som jag ville belysa. 

Genom att exempelvis använda tur-tagning och format-tying kunde till 

exempel vem som pratade med vem uttolkas.  
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Forskningsetik  

Etiskt förhållningssätt 

Vid arbete med olika typer av forskning, i synnerhet forskning som 

involverar människor, uppstår det alltid frågor av etisk karaktär som 

forskaren behöver förhålla sig till. Här kan tilläggas att etiska frågor 

generellt tillspetsas när det handlar om forskning om barn (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist, 2003). När det gäller forskning på internet så uppstår 

ytterligare frågor (Hudson & Bruckman, 2005), vilket här föranleder en 

forskningsetisk diskussion för att klargöra mina etiska ställningstaganden i 

föreliggande arbete.  

Traditionellt sett har jämförelsen varit att skrivet språk ansetts som 

formellt och allmänt, medan talat språk ansetts som informellt och 

personligt. Det finns en diskussion kring när och hur internets sociala arenor 

är att betrakta som publika eller privata ur ett forskningssammanhang, i 

relation till när och om deltagarna själva uppfattar sin verksamhet som privat 

eller publik (jfr Hudson & Bruckman, 2005; Lindlof & Taylor, 2002; 

Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003). I ett tidigare avsnitt har det redan 

påpekats att det valda chattrummet är tillgängligt för vem som helst och 

därmed att betrakta som ett publikt rum. Jag har alltså valt att gå in på en 

publik arena och jag har av etiska skäl medvetet undvikit att gå in i privata 

samtal. Trots det har vissa hänsynstaganden gjorts för att – så långt som 

möjligt – anonymisera data;  

 

 Namnen på chattrummet och den sajt som det utgör en del av 

publiceras inte. 

 Inspelningarna dateras inte med datum. 

 Deltagarnas nicknames har anonymiserats. 

 Inga exempel eller excerpter har valts ut som är så specifika att 

enskilda individer skulle kunna identifieras av läsaren (exempelvis 

möten där namngivna personer avhandlas på ett potentiellt 

kränkande sätt).   

Vidare så har förhållningssättet från forskarens (min) sida varit att:  

 

 Inte gå in i privata samtal. 

 Inte välja episoder med personlig känsligt material. 

 Inte initiera och/eller styra upp samtal. 

 Visa upp min egen närvaro (och inte fingera eller vilseleda med en 

ungdomsidentitet). 



 53 

De fyra övergripande forskningsetiska principer som finns att förhålla sig till 

gäller: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom ovanstående 

hänsynstaganden så har flertalet principer beaktats. Däremot fann jag det 

tekniskt omöjligt att tillämpa samtyckeskravet. Sammansättningen av 

närvarande deltagare varierade ständigt och samtycke skulle ha krävt att jag 

hade behövt gå in efter var och varannan tur för att be om samtycke. Detta 

skulle ha stört själva samspelet. Viktigast är kanske att informanterna i 

föreliggande studie omöjligtvis kan komma till skada eller kränkas på något 

sätt. Materialet behandlas genomgående strikt konfidentiellt, i enlighet med 

ovan angivna hänsynstaganden. Enligt Kvale (1997) så innebär 

konfidentialitet i forskning just ”att privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas” (s. 109).  

Internet som arena för forskning erbjuder intressanta möjligheter till 

deltagande observation, vilken kan ske både öppen eller dold (Sveningsson, 

2001). En central fråga handlar just om möjligheten som internet erbjuder att 

genom dolda observationer bedriva forskning om människor som är 

ovetande om att de blir studerade (Sharf, 1999). På detta sätt kan kunskap 

om olika virtuella gemenskaper och kulturer, samt aktiviteter som pågår 

inom ramarna för internets sociala arenor, nås. Detta bör dock också vägas 

mot risken för kränkning av dem som studeras. Möjligheten att vara ”en 

fluga på väggen”, inbäddat i den anonymitet som internet erbjuder, är en av 

de attraktionskrafter som nätet besitter och som många forskare har skrivit 

om (exempelvis Stone, 2000; Turkle, 1984, 1995).  

Genom att kunna betrakta vad som sker på nätet, vad andra gör och pratar 

om, utan att dra uppmärksamhet till sig själv ger en helt ny dimension till 

denna typ av forskning. På grund av att forskarens öppna närvaro på nätet 

kan påverka de sociala processer som skall studeras så kan det vara rimligt 

för en forskare att anta en position där hans eller hennes närvaro är dold. I 

mitt fall har jag befunnit mig i det specifika chattrummet för att observera 

interaktionen mellan deltagarna, utan avsikt att själv delta aktivt i denna. 

Förhållningssättet går att likna vid vad som kallas för lurker, ett begrepp som 

oftast har negativa konnotationer. En lurker, i det här sammanhanget, är en 

person som inte deltar i samspelet vilket kan leda till ett misstänksamt 

bemötande från övriga deltagare, som kan känna sig bevakade (Garcia et al, 

2009). 

Vid vissa tillfällen har jag varit tvungen att delta på grund av 

chattrummets tekniska villkor, där för lång tids inaktivitet resulterar i att 

deltagaren automatiskt loggas ut. Mitt deltagande har då skett i form av 

sporadiska och relativt ”neutrala” eller intetsägande inlägg, som exempelvis 

hälsningar, vilka inte varit riktade mot enskilda deltagare. Däremot har jag 

varit deltagande i den bemärkelse att jag som inloggad i chattrummet haft ett 

synligt nickname i chattrummets deltagarlista, varför min närvaro mer 
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marginellt kan ha påverkat kontexten. I grund och botten handlar det om att 

det i den aktuella studien inte redovisas någon känslig data. 

Anonymisering av nicknames 

Varje forskningsfall skall bedömas för sig utefter vilka etiska kriterier 

forskaren bör förhålla sig trogen till. Good (2001) menar exempelvis att ”de-

ception can include withholding information as well as giving false infor-

mation and must be avoided, yet is occasionally justified if a particular re-

search design requires deception that is not harmful” (2001, s. 166). Utifrån 

detta antagande arbetade jag fram en modell för att anonymisera deltagarnas 

nicknames. De nicknames eller användarnamn som deltagarna använder sig 

av, består ibland både av text och av symboler (exempelvis siffror, 

understreck, bindestreck). Av etiska skäl har jag valt att inte presentera 

deltagarnas nicknames. Men samtidigt utgör dessa en viktig del av 

självpresentationen och jag har därför valt att skapa likartade nicknames. När 

jag har skapat nicknames har jag genomgående försökt hålla mig inom 

samma typ av hybridformer som deltagarna själva genom att på likartat sätt: 

(i) blanda bokstäver och siffror (typ: lisa567), (ii) använda engelskspråkliga 

uttryck och göra sammanskrivningar (typ: Mrspiggy), (iii) välja namn inom 

samma kön och språkområde (typ: Jeanette -> Yvonne; William -> James).  

Deltagarnas nicknames skulle kanske inte säga något om vilka de är till 

personer utanför chattrummet, men däremot skulle de lätt kunna identifieras 

via sitt nickname av de övriga deltagarna i chatten. Deras nickname utgör ju 

en identitet i chatt rummet; även om de inte känner till varandras verkliga, 

fysiska identiteter så är det deras chattidentitet vilket kan få förödande 

konsekvenser för deras fortsatta vistelse i chattrummet. En intressant 

anmärkning utifrån deltagarnas deltagarnamn, är att utifrån de 54 deltagare 

som inkluderas i exemplen i avhandlingen har 25 antagit könsneutrala namn, 

14 har antagit namn som kan kopplas till maskulinitet och 15 har antagit 

namn som kan kopplas till femininitet. Till synes förkommer inga 

könsöverskridanden vad gäller dessa antagna nicknames. 

Diskussion av etiska ställningstaganden 

Internet och dess chattrum är jämförelsevis nya arenor för mänsklig 

interaktion, vilket i förlängningen innebär att forskning kring chattsamtal 

kan betraktas som ett någorlunda nytt forskningsfält. Internets framväxt till 

dagens självklarhet har skett under mindre än ett decennium: i början på 

nittiotalet var det få utanför forskarsamhället som kände till internet, medan 

det 1998 uppmättes att nära 113 miljoner människor världen över använde 

sig av internet (Kling et al, 2000). Vad detta har betytt för människors 

lärande och utveckling är ännu svårt att uttala sig om. Benhabibs (1992) syn 

på dagens samhälle är att det är genompluralistiskt och att etik därför inte 
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kan hävdas utifrån en homogen social gemenskap. Hon menar att vi befinner 

oss mitt uppe i denna förvandling – eller förändring – vilket gör det 

svåröverskådligt att betrakta den och dess konsekvenser.  

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta känns naturligt gällande studier som 

exempelvis innefattar klassrumsobservationer, där både forskaren och de 

barn som ingår i studien fysiskt befinner sig i samma miljö och där barnen 

kan identifieras genom sitt utseende. Givetvis handlar det även om den 

forskningsfråga eller det problem som skall undersökas. När det gäller 

studier online där, som i detta fall, observationer utförs i en virtuell miljö, så 

är både forskaren och de som ingår i studien visserligen närvarande 

samtidigt på samma plats, men inte fysiskt. Vad som kan karakteriseras som 

det fysiska kopplat till deltagarna i ett chattrum, är deras nicknames samt de 

inlägg som de gör i rummet. Etiska principer när det gäller konfidentialitet, 

nyttjande och respekt för deltagarna har i denna studie hanterats på flera sätt. 

Det aktuella chattrummet utgör en publik arena, men utifrån forskningsetiska 

skäl kommer inte vare sig chattrummet eller den sajt som det är en del av att 

namnges. 

Då syftet med studien var att belysa och utforska hur nätgemenskap och 

social ordning skapas och uttrycks i ett chattrum, har inte deltagarna i sig 

varit i fokus utan snarare deras aktivitet: vad de ”gjort” och ”sagt”. Min 

utgångspunkt var att studera interaktionen i sin spontana eller naturliga form 

(om ’naturalistic data’, se bland annat Potter, 1996), vilket, förutom den rent 

tekniska ”omöjligheten”, var ett viktigt skäl till att jag valde att inte 

informera deltagarna om att jag var där i syfte att bedriva forskning. Skulle 

deltagarna informeras om att en forskare är närvarande i rummet, vore risken 

överhängande att interaktionen skulle påverkas i så stor grad att den inte 

längre är autentisk. Här kan man också aktualisera den så kallade 

reaktivitetsaspekten (Bryman, 1997) – det vill säga forskarens närvaro och 

beteende i chattrummet – också skulle påverka interaktionen. Jag vill då 

hävda att reaktiviteten ytterligare hade förstärkts om jag hade informerat om 

att forskning bedrivits i rummet, och därmed utgjorde informationskravet för 

den här studien inte ett rimligt alternativ. Ett tekniskt problem som hänger 

samman med informationskravet handlar om svårigheten med att informera 

samtliga deltagare i ett chattrum om att forskning pågår. Vad som är 

karakteristiskt för den här typen av miljöer är den ständiga ström av 

deltagare som kommer och går till och från chattrummet. Inom loppet av en 

minut kan deltagarantalet variera i antal från en till över tio personer, vilket 

gör det oerhört svårt om inte omöjligt för forskaren att hinna med att 

informera samtliga om sin närvaro och syftet till att befinna sig i rummet, än 

mindre att inhämta samtyckeskrav från samtliga. 

Sveningsson, Lövheim och Bergquist uttrycker det som följer: 

”Möjligheterna att göra observationer i miljöer på nätet utan att informera 
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människorna som studeras minskar visserligen risken att forskarens närvaro 

påverkar miljön, men det väcker också nya frågor om forskningsetik” (2003, 

s. 175). Det finns inom forskning som berör de sociala aspekterna av internet 

en liberal syn på forskningsetik då dess ändamål ofta skiljer sig från 

interaktionsforskning ansikte mot ansikte (ex. Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist, 2003). En av anledningarna till detta och det mest grundläggande 

skälet är anonymitets-aspekten. När studier utförs på personer som deltar i 

sociala aktiviteter on-line så går det inte att veta, i absolut mening, vilka ens 

informanter är, just på grund av anonymiteten som erbjuds i dessa typer av 

miljöer på internet (exempelvis Jones, 1999). Det viktigaste är således att så 

länge forskaren ser till att informanterna förblir strikt anonyma - det vill säga 

att inte lämna ut deras virtuella namn vilket skulle kunna identifiera dem - 

går det att åsidosätta vissa etiska perspektiv, för att kunna uppfylla ett annat 

viktigt krav som ställs från forskarsamhället, nämligen kravet på att 

forskning skall bedrivas inom alla givna sammanhang. Detta kan även ses 

som etiskt försvarbart; Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) skriver: 

”Enligt NESH [Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora; Norges motsvarighet till 

Vetenskapsrådets etiska råd] väger kraven på individskydd mindre tungt i 

forskning där individer inte kan identifieras, varken direkt eller indirekt” 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 177). Därför, menar de, kan 

inte ett par etikregler (informations- och samtyckeskravet) tillämpas i 

relation till internetforskning.  

För att sammanfatta så handlar det i grund och botten om en konflikt 

mellan forskningens två huvudprinciper, forskningskravet och 

individskyddskravet, där det förstnämnda handlar om forskarens ansvar att 

generera ny och viktig kunskap och det sistnämnda handlar om forskarens 

ansvar att skydda sina informanter. Detta förhållningssätt innebär att 

forskaren ytterst blir ansvarig för att själv avgöra olika krav i förhållande till 

varandra. I det här fallet handlar det inte om vad som kan anses som känslig 

data. 

Studiens trovärdighet 

Då studien faller inom ramarna för vad som anses tillhöra en kvalitativ 

forskning, så vill jag inte på något sätt hävda att studiens resultat är 

generaliserbara när det gäller ungdomars aktivitet i allmänhet och på nätet i 

synnerhet. Istället vill jag se den som ett bidrag till den forskning som 

bedrivs inom detta fält, och som sådant en del av en djupare förståelse för 

denna sorts aktiviteter. Den vetenskapliga kvalitén hos studien ligger främst i 

den detaljerade beskrivningen av tillvägagångssättet, vilket innefattar 

noggrann redogörelse för: forskarens förförståelse, datainsamlingen, urvalet 

och analysprocessen. Den långvariga vistelsen i miljön är också av vikt 
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(Graneheim & Lundman, 2004). Vidare anser jag att de olika 

analysförfaranden som använts i studien även borgar för vetenskaplighet; en 

av samtalsanalysens bärande principer är de analytiska metoder genom vilka 

forskningsfynd kan beläggas (Cromdal, 2009).  

För att tala om reliabilitet, eller studiens tillförlitlighet, brukar kvalitén på 

teknisk utrustning vad gäller datainsamling och huruvida de är pålitliga eller 

ej beaktas. I det här fallet har material spelats in med hjälp av teknisk 

mjukvara som har inneburit att den exakta interaktionen har registrerats.  

Utöver detta har studiens trovärdighet och rimlighet testats genom att 

andra fått ta del av material och analys. Detta har skett i så kallade 

datasessions och i handledning, där de medläsare som deltagit också har 

fungerat som medanalytiker. Analysers rimlighet har därmed prövats och 

validerats. 
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KAPITEL 3. SPRÅKBRUK I 
CHATTRUMMET 

På internet, liksom på andra ställen i vardagslivet där mellanmänsklig 

interaktion sker, är språket det absolut viktigaste verktyget för att interagera 

med andra. Språk och hur vi kommunicerar med andra människor genom 

eller med hjälp av språk, är en väsentlig del av våra liv (se exempelvis Billig, 

1996; Edwards, 1997; Goffman, 1974; Potter, 1996; Säljö, 2000; Wertsch, 

1998). I vardagligt tal handlar det om skrivet språk och om talat språk, och i 

situationer ansikte mot ansikte kan det även handla om icke-verbalt språk, 

där gester, miner och kroppsspråk inkluderas. Oavsett vad för slags språk vi 

talar om så handlar det också delvis om sociala konstruktioner. I det här 

sammanhanget har det vardagliga samtalandet i ett chattrum studerats, och 

de eventuella kulturella implikationer som ryms däri. Duranti (2004) menar 

att varje talhandling involverar någon form av aktörsskap (agency), vilken 

beror på att vi genom att prata fastställer en verklighet som åtminstone har 

potential att beröra den som råkar lyssna på oss. Detta innebär att deltagarna 

i det aktuella chattrummet skapar en verklighet där genom vad de säger 

(skriver) och hur det mottas av andra, oavsett vad deras egentliga intentioner 

har varit.  

Vardagligt konverserande spelar alltså en viktig roll i fastställandet och 

upprätthållandet av en kultur – genom vardagligt prat utför vi tillsammans 

med andra en rad viktiga handlingar; vi hälsar, klagar, smickrar, grälar, 

berättar historier och organiserar arbete (Keating & Egbert, 2004). På detta 

vis kan vardagligt prat, i det här fallet chattande, betraktas som en kulturell 

aktivitet och som något viktigt att studera.  

Den primära avsikten med det här kapitlet är, att med utgångspunkt i 

avhandlingens data, låta ett antal exempel illustrera hur deltagarna med hjälp 

av olika kommunikativa strategier använder chattspråk för att etablera och 

befästa positioner (Davies & Harré, 1990; Goffman, 1967; van Langenhove 

& Harré, 1999; Ochs, 1992). Samtliga exempel i avhandlingen fungerar 

visserligen som illustrationer för den typ av språkbruk som förekommer i det 

studerade chattrummet, men tanken är att exemplen i detta kapitel speciellt 

skall belysa chattande som språklig verksamhet med fokus på hur deltagarna 

använder språket för att på olika sätt positionera sig i förhållande till andra 

deltagare. Chattspråket skall alltså här förstås som en resurs för positionering 

(se också Aronsson, 1998; Davies & Harré, 1990; Goffman, 1967). Jag vill 
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här särskilt visa på de olika språkliga redskap som står deltagarna till buds 

när de interagerar i chattrummet. Dessa redskap, i form av exempelvis 

uttryck och symboler, kan antingen vara självskapade eller tillhandahållna av 

chattrummet och därmed villkorade av kontexten. 

Chatt som skrivet eller talat språk? 

I chattkontexten är det skrivet språk som deltagarna använder sig av, men ett 

skrivet språk som har många gemensamma drag med det talade språket (se 

exempelvis Baron, 1998; Crystal, 2001). Flera forskare har därför beskrivit 

kommunikation som sker via datorn som en hybrid mellan skrivet och talat 

språk (Herring, 1996; Lee, 1996). Då chatt innehåller drag från både 

muntligt och skriftligt språk, och är att betrakta som en mix av dessa två, 

känns det angeläget att här kort diskutera de likheter och skillnader som 

finns mellan dem i relation till just nätspråk. Lingvisten David Crystal har 

ägnat uppmärksamhet åt just detta: ”the situations of e-mail, chatgroups, and 

virtual worlds, though expressed through the medium of writing, display 

several of the core properties of speech” (2001, s. 29). Crystal menar att 

nätspråket (netspeak); exempelvis de inlägg som deltagarna i ett chattrum 

postar, är att jämföra med talhandlingar (speech acts), men att det samtidigt 

finns stora skillnader mellan nätspråk och konversationer ansikte mot 

ansikte. Han adresserar i huvudsak två stora skillnader, som båda är 

kopplade till den aktuella teknologin. Den första är bristen på simultan 

återkoppling – när vi skickar ett meddelande till någon så skrivs detta fram 

genom att en tangent i taget trycks ner för att bilda ett meddelande, men det 

är inte på det viset mottagaren får det; han eller hon får hela meddelandet 

samtidigt och det finns inget sätt som mottagaren kan reagera på det under 

tiden det skrivs av den enkla anledningen att mottagaren är ovetande om att 

meddelandet håller på att skrivas (ibid.).  

Den andra stora skillnaden mellan chattspråk och konversation ansikte 

mot ansikte enligt Crystal är att rytmen i en chatt-interaktion är mycket 

långsammare än i en talsituation, och han pekar bland annat på hur den 

tidsfördröjningen (lag) som kan uppstå i ett chattrum är av central betydelse 

för interaktionen: ”Because of the lag, the rhythm of an interaction – even in 

the fastest Netspeak encounters, in synchronous chatgroups and virtual 

worlds – lacks the pace and predictability of that found in telephonic or face-

to-face conversation” (Crystal, 2001:31). Chattande som aktivitet beskrivs 

ofta som att den är en synkron verksamhet (exempelvis Baron, 2003; 

Sveningsson, 2001), det vill säga den sker i realtid – deltagarna befinner sig 

på samma plats, i samma virtuella rum, vid samma tidpunkt när de 

kommunicerar. Därmed skiljer sig chattande exempelvis från mailande som 

aktivitet, vilket i princip är en asynkron verksamhet. Där är det inte givet att 

deltagarna varken delar tid eller rum. Men som konstaterats inledningsvis 
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menar jag att det inte är oproblematiskt att säga att chattande sker i realtid 

och att chattande som aktivitet är synkron. Crystal (2001) påpekar att det inte 

sällan sker en viss tidsfördröjning mellan de postade inläggen vilket får 

konsekvenser för samspelet. Tidsfördröjningen i sig kan bero på olika 

orsaker och behöver inte bero på att tekniken krånglar. Studier visar att 

deltagarna i den typ av aktivitet som chattande innebär ofta ägnar sig åt så 

kallat multi-tasking, det vill säga de är engagerade i olika parallella 

aktiviteter som exempelvis att titta på TV, surfa eller att chatta på andra 

arenor (se exempelvis Isaacs et al, 2002; Nardi et al, 2000).  

Mot bakgrund av detta framstår inte chattande som en helt synkron 

verksamhet. Istället framstår chattande som aktivitet snarast som semi-

synkron, och med det menas att det är en direkt kommunikation som sker i 

realtid men med en viss, betydande, fördröjning. Nardi, Whittaker and 

Bradner (2000) använder begreppet near-synchronous, vilket är en variant 

på vad jag menar med semi-synkron.  

När det gäller kombinationen internet och språk tenderar diskussionen 

ibland att fastna i om vårt ’riktiga’ språk, det vill säga det språk för både tal 

och skrift som lärs ut i skolan, håller på att förstöras genom det nätspråk eller 

sms-språk som utvecklats i och med dessa ’nya’ kommunikationsmedel (se 

exempelvis Baron, 1998; Crystal, 2001). Jag har här ingen avsikt att delta i 

just den diskussionen, däremot anser jag att det är viktigt att lyfta fram och 

beskriva de nätspråk som används i chattrummet, jag här kallar för 

chattspråk, samt att även visa på dess funktioner när det gäller deltagarnas 

användning av det för interaktion, kontaktskapande och relationsbyggande.  

Språkliga redskap i chattrummet 

Med utgångspunkt i att deltagarna befinner sig i chattrummet primärt för att 

umgås med andra deltagare, och för att synas och uttrycka sig själva (se 

exempelvis Sveningsson, 2001; Turkle, 1995), så gäller det för dem att 

hantera språket inom just denna kontext för att uppnå sina syften. För att 

skapa kontakt, umgås och få respons krävs alltså att deltagarna har tillgång 

till och kunskap om det chattspråk som gäller för det chattrum de befinner 

sig i. Det vore fel att säga att det finns ett övergripande, allmänt chattspråk 

som går att exakt definiera eller beskriva. Det finns naturligtvis variationer i 

regler och jargong, men att säga att varje chattrum har ett eget språk är 

samtidigt att relativisera det hela alltför mycket. Överlag finns det vissa 

konventioner som är typiska för samtal på internets sociala arenor och som 

mer eller mindre gäller för de allra flesta chattrum. Det går också här tala om 

språkliga redskap i den bemärkelsen att deltagarna använder sig av vissa 

uttryck och symboler i syfte att markera olika positioner i chattrummet. 

Användningen av symbolerna, ofta i form av färdiga eller egenskapade 

emoticons, eller uttrycken får då specifik innebörd. 
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Netspeak 

I alla former av samhällen skapas det regler och förhållningssätt kring 

kommunikation och umgänge och när nya samhällen bildas skapas nya 

former för kommunikation. När internets arenor för socialt samspel 

utökades, innebar det bland annat att det även följde nya sätt att 

kommunicera på och nya former för att göra detta. Crystal (2001) använder 

sig av det relativt breda begreppet netspeak som inbegriper olika språkbruk 

inom flera av internets användningsområden, som exempelvis chatt, e-mail 

och newsgroups. Därmed inkluderar Crystal i sitt begrepp uttryckligen själva 

mediet, vilket internet utgör, som en viktig del av språket. Han pekar också 

på att det finns en spännvidd mellan mediets natur och de syften och 

förväntningar som ligger hos användarna/deltagarna och menar bland annat 

att tidsaspekten påverkar hur språket formateras; hur mediet i sig också 

villkorar kommunikationen. 

Leet speak 

Det som kallas leet speak (exempelvis Blashki & Nichol, 2005) är en 

benämning på den symbolskrift som vuxit fram ur framförallt spelsamfund 

på internet och från tidiga hackers, det vill säga personer med ingående 

kunskap i datorers och programvarors funktioner och sammansättningar. Det 

är ett något snävare begrepp än netspeak. Leet speak (leet är hämtat från det 

engelska ordet ”elite”) är ett språkbruk som är präglat av koder för att 

översätta bokstäver och tecken till andra bokstäver eller siffror på ett 

komplext sätt. Språket har fått en exkluderande funktion gentemot de som 

inte är insatta, och där de som är insatta utgör ”eliten”.  

Inom leet speak är förhållningssättet till ortografi speciellt i den 

bemärkelsen att det exempelvis förekommer siffror eller andra symboler för 

att ersätta eller efterlikna en specifik bokstav (exempelvis ersätts bokstaven 

E med siffran 3, då den liknar ett bakvänt E) vilket skapat ett slags 

skifferspråk. Exempelvis så skrivs ordet leet som 1337 eller I33t. Ibland kan 

det vara svårt att utläsa vad bokstäverna och tecknen står för, vilket också 

var den ursprungliga idén med leet speak, att skapa ett hemligt språk som 

endast de invigda kan förstå. Den här utpräglade formen av leet speak är inte 

vanlig i en mer renodlad form vare sig i det studerade chattrummet eller i 

andra chattrum. Däremot är det vanligt att delar av leet speak används, 

såsom förkortningar av ord (exempelvis kmr för kommer) eller uttryck 

(exempelvis afk för away from keys). Det förekommer överhuvudtaget i 

olika utsträckning en hel del av de element som ingår i leet speak på 

internets olika kommunikativa arenor. Med exempel från mina data följer 

här en egenkonstruerad tabell över olika element som samtliga i olika grad 

förekommer inom leet speak.  
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Tabell 3:1 Leet speak-element i data och möjliga tolkningar av dessa 

 

Element Möjliga tolkningar 

1. Talspråklig stavning:   Innebär att ord stavas som de låter, 
exempelvis osså för också, eller lajk 
för like (eng. för gillar). 

2. Kreativ stavning:   Innebär att deltagarna själva (eller har 
plockat upp av andra) konstruerar 
stavningar, som exempelvis chey för 
tjej, eller sekks för sex, eller ”z” istället 
för ”s”. 

 

3. Upprepning av bokstäver: När deltagarna skriver samma bokstav 
(vanligtvis vokal) upprepade gånger i 
följd, exempelvis tröööööööött för 
trött. Har ofta betydelsen att efterlikna 
talat, utdraget språk. Det förekommer 
även upprepning av andra symboler 
som exempelvis utropstecken eller 
frågetecken, vilket oftast har 
betydelsen att deltagaren vill 
understryka något extra mycket. 

 

4. Versaler: Användning av versaler har oftast 
betydelsen av att skrika eller prata högt 
och anses inte vara god netiquette (se 
längre fram under rubriken ”Koder för 
uppförande: netiquette & chatiquette”). 
När deltagarna använder sig av versaler 
innebär det oftast att de vill påkalla 
uppmärksamhet av olika skäl, men det 
kan också vara så att en deltagare av 
misstag råkat trycka på ”Caps Lock”-
knappen och att det är skälet till varför 
versaler används. 

5. Engelska inslag: Innebär att deltagarna använder sig av 
engelska ord och uttryck, som 
exempelvis ”what the fuck” eller 
”nice”. 
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6. Språkmix: Innebär att det blandas in utländska ord 
och uttryck bland för övrig svensk 
stavning, exempelvis ”jag såg en nice 
tjej på stan” eller ”gillar mina boobs”. I 
exemplet lajk (se punkt 1 ovan) ser vi 
exempelvis hur en svensk talspråklig 
stavning kombineras med ett engelskt 
ord.  

7. Inverterad stavning (omvänd): Innebär att deltagarna medvetet stavar 
orden fel eller bakvänt eller på annat 
sätt kastar om bokstäverna, som 
exempelvis ”teh” istället för eng. ”the”. 

8. Förkortningar: Förkortningar av ord (exempelvis lr för 
eller), eller ibland flera ord eller 
uttryck (exempelvis iaf för i alla fall). 
Det är ofta förkortningar för engelska 
ord (exempelvis u för you) eller uttryck 
(exempelvis lol för laughing out loud, 
eller afk för away from keys) som 
används. 

9. Sifferybrider (hybridformer): Kan innebära två saker: dels att siffror 
får en annan mening än dess egentliga, 
som exempelvis siffran fyra står för for 
(eng. för åt/till) och inte four (dess 
egentliga betydelse), och siffran två 
står för to (eng. för till) eller too (eng. 
för också) och inte two (dess egentliga 
betydelse). Dels att siffror mixas med 
bokstäver så att de tillsammans bildar 
ord; till exempel f1 istället för fett, eller 
7kt istället för sjukt. 

10. Emoticons: Består av antingen förbestämda 
symboler/bilder (som exempelvis  
eller ) eller av bokstäver eller andra 
tangentbordssymboler som bildar 
symboler/bilder (som exempelvis :-) 
eller XD). Innebär oftast att man vill 
poängtera något och fungerar 
vanligtvis som känsloförstärkande (se 
längre fram under ”Emoticons som 
känsloförstärkande symboler”). 

 



 65 

Elementen har här kategoriserats, och kategorierna bygger alltså dels på 

återkommande fenomen i mitt material, dels på generell kunskap om leet 

speak. Det vanliga är att deltagarna kombinerar flera olika element och 

använder dessa som kommunikativa resurser i samspelet. 

Chattspråk – ett illustrativt exempel 

Jag använder mig i den här avhandlingen av begreppet chattspråk, vilket 

skall förstås som ett bredare begrepp där både netspeak och leet speak utgör 

väsentliga delar. För att illustrera hur chattspråket kan gestalta sig i 

chattrummet har följande exempel (exempel 3:1) plockats fram. Det 

innehåller flera av de element från leet speak och netspeak som listats ovan. 

I chattspråket ingår, förutom element hämtade ur leet speak, även andra 

faktorer där expressiva element utgör en del (exempelvis betoning, volym, 

vokalrader och versaler). Många deltagare i chattrummet skriver som de 

talar, vilket innebär att chattsamtalen innehåller en hel del regional variation, 

som exempelvis dialektala uttryck och slanguttryck. I exemplet nedan 

synliggörs en del av dessa expressiva element (exempelvis rad 24 

”mhmmmmm” och rad 30 ”hahhaahahahaha”). 
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Exempel 3:1 

1 Dösnack [*] (t) - Hejdååå, kmr in zen 

 Neutral (t) - Johaaaaaaaan! 

 Ellieee (t) - Trööööööött! 

 YesBox (t) - ja kom på att jag vill ligga med tre personer idag 

5  - tror jag  

 omduvarhär (t) - är osså en smula trööööööött 

 ehhh (k) - hahaha, oki XD 

  - erkänn att jag var en av dem!  

 LetsGoCrazy (t) - Oj, vilka? 

10 Hallongrottan (t) - varför har alla snott Marias avatar  

 YesBox  - 1: marilyn manson,2: 

handendärsomjagejkommerihågnamnet på, 3: ellen 

 sussen70 (t) - :P 

 imperiet (k) - Ellen? 

15 YesBox - för att den är sexig ;D du ska också ha den 

 LetsGoCrazy - marylyn 

 morbrorsonny (k)  - oj oj en tjej  

 YesBox - nejenejenej 

 imperiet - Ellen på tv?  

20 LetsGoCrazy - han ska ju vara grym 

 YesBox  - nej ellen min kompis 

 morbrorsonny - snuskigt  

 imperiet - f1 snuskiit 

 YesBox  - mhmmmm 

25 LetsGoCrazy - såg 1 het chey på stan igår!  

 sussen70 - Åååh ni är så neeeerdiga 

 Hallongrottan - ofta jag är den enda som inte vet!  

 sussen70 - jag vet inte, gissar :c 

 imperiet - tänkte: ellen degeneres, wtf! 

30 YesBox - hahahahahhhahaaa! 

  - Ta den i munnen Bejbii <33 

 sussen70 - Gillar mina boobs 

  -  

 imperiet -  

35 sussen70 - d r naizz 

 Hallongrottan - ja, kul att ha egna  

* Samtliga användarnamn i avhandlingen är anonymiserade (se 

metodavsnittet). 
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Exemplet inleds med att deltagaren Dösnack postar ett inlägg där hon skriver 

”Hejdååå, kmr in zen”, vilket betyder: ”hej då, kommer in sedan”. Redan 

den här första meningen innehåller flera element av leet speak: upprepning 

av bokstäver (”Hejdååå”), förkortning av ord (”kmr” för ”kommer”) och 

kreativ stavning (”zen” för ”sen/sedan”). Meningen följs av två separata 

inlägg (rad 2 och 3) som båda innehåller upprepning av bokstäver: 

”Johaaaaaaaan!” och ”Trööööööött!”. Båda dessa inlägg innehåller alltså 

upprepning av bokstäver, men har något olika betydelser. I det första fallet 

innebär kombinationen av deltagarnamn (”Johan”), upprepning av bokstäver, 

samt ett utropstecken, att deltagaren Neutral ”ropar” på en annan deltagare, 

medan den kreativa stavningen av ordet ”trött”; upprepning av bokstäver, 

samt ett utropstecken sannolikt innebär att Ellieee vill visa hur hon känner 

sig.  

Dösnack får ingen respons på sitt inlägg. Trots att hon troligtvis vänder 

sig till hela gruppen är det ingen som svarar på hennes ”hejdååå”. Detta kan 

bero på att det under just den här tidpunkten postas många inlägg av olika 

deltagare, vilket innebär att det pågår stor aktivitet med många parallella 

samtal, vilket i sin tur ofta får konsekvensen att inlägg tenderar att 

”försvinna” obesvarade om de inte direkt riktar sig till något av de pågående 

samtalen. Deltagaren Neutral får inte heller någon respons på sitt inlägg, 

men det beror på att Johan, som hon riktar sig till, har lämnat chattrummet. 

Däremot får Ellieee respons på sitt inlägg av deltagaren Omduvarhär (rad 6), 

som säger: ”är osså en smula trööööööött”. Genom att kopiera Ellieees 

”trööööööött” i sitt inlägg, finns det inga tveksamheter kring vem det är hon 

vänder sig till, även om hennes inlägg, liksom Ellieees, är ett allmänt 

konstaterande till hela gruppen. Detta, att kopiera ett eller flera ord eller 

uttryck från det som den deltagare man vänder sig till tidigare har postat, är 

ett vanligt sätt att försäkra sig om att det inlägg som postas ”når” rätt person. 

Ett annat sätt är att i sitt inlägg inkludera delar av eller alternativt hela 

användarnamnet till den man vänder sig.  

Precis innan detta svar har deltagaren YesBox skrivit ett något utmanande 

inlägg: ”ja kom på att jag vill ligga med tre personer idag, tror jag ” (rad 

4-5). Inlägget får sedan direkt respons av deltagarna Ehhh och LetsGoCrazy, 

som säger: ”hahaha, oki XD, erkänn att jag var en av dem ” (rad 7-8) och 

”Oj, vilka?” (rad 9). Eftersom YesBox avslutar sitt inlägg med en leende 

emoticon, indikerar det att hennes inlägg är att betrakta som skämtsamt. 

Deltagaren Ehhh svarar direkt på detta när han i sitt första inlägg inkluderar 

en text-emoticon som blundar och skrattar (”XD”), och fortsätter därefter 

genom att i sitt andra inlägg avsluta med en leende emoticon som blinkar 

med ena ögat, vilket kan tolkas som att han småflirtar med henne.  

Ungefär samtidigt med dessa båda svar från Ehhh och LetsGoCrazy 

kommer från deltagaren Hallongrottan ett inlägg formulerat som en fråga 

(”varför har alla snott Marias avatar ) som handlar om något helt annat 

(rad 10). Detta beror troligtvis på tempot i chattrummet. Under en kort 
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tidsrymd postas många inlägg vid ungefär samma tidpunkt, vilket innebär att 

deltagarna inte alltid hinner med att läsa de inlägg som kommer upp på 

skärmen, eftersom de själva är upptagna med att skriva egna inlägg. Detta är 

ett vanligt förekommande fenomen i chattrummet och det är ibland direkt 

avgörande för vilka ”trådar” som plockas upp som allmänna samtalsämnen 

och vilka som faller bort.  

För att återgå till exemplet, så fortsätter deltagaren YesBox att utveckla 

sin samtalstråd genom att lista namnen på de tre som hon enligt tidigare 

inlägg har sagt att hon vill ligga med ”1: marilyn manson, 2: 

handendärsomjagejkommerihågnamnetpå, 3: ellen” (rad11-12). Intressant att 

notera här är användningen av initialt liten bokstav vid namnangivelser. I 

skriftspråk är det viktigt att följa givna konventioner för användande av stora 

och små bokstäver. Exempelvis skrivs personnamn med initial stor bokstav, 

men vid chattspråk är det mindre viktigt. Detsamma gäller vid påbörjandet 

av en ny mening; vid skriftspråk börjar alltid en ny mening med en initial 

stor bokstav, medan det i chattspråk inte alltid görs så. Ibland används alltså 

stor bokstav som vid normalt skriftspråk, ibland inte och det är ändå i sin 

ordning. Förklaringen ligger i att det går snabbare att skriva endast små 

bokstäver och just snabbhet är viktigt vid chattande. 

Nästa inlägg kommer från Sussen70, som postar en text-emoticon (:P) 

som föreställer en gubbe som räcker ut tungan (rad 13), vilket ofta betyder 

missnöje av något slag. Det går inte att fastställa vem eller vilka hon riktar 

sitt inlägg till; om det är till någon specifik deltagare eller om det är allmänt 

riktat till hela gruppen. Ett antagande är att det är ett direkt svar på de tre 

listade personerna som YesBox vill ligga med, och att emoticonen i så fall 

innebär att Sussen70 inte delar samma smak som YesBox. Ett annat 

antagande är att det är ett uttryck för missnöje över samtalsämnena i 

chattrummet som är allmänt riktat till de som samtalar; ett antagande som 

stöds av hennes nästa kommentar ”Åååh ni är så neeeerdiga” (rad 26) som 

visserligen kommer längre fram i listan, men som rent tidsmässigt ligger 

nära hennes föregående inlägg. I några inlägg går det att fastställa att de 

faktiskt är direkta svar till YesBox’s lista över vilka hon vill ligga med: 

Imperiet (rad 14), LetsGoCrazy (rad 16) och Morbrorsonny (rad 17), 

eftersom de kopplar sina inlägg direkt till det inlägg som YesBox postat.  

I sekvensen går det även att följa några olika trådar (threads;se bland 

annat Crystal, 2001; Markman, 2006), alltså teman eller topics (Crystal, 

2001):  

 

 Rad 10, 15, 27, 28. (”varför har alla snott Marias avatar / för att 

den är sexig ; D du ska också ha den/ ofta jag är den enda som inte 

vet / jag vet inte, gissar :c”). 

 Rad 14, 18, 19, 21, 29, ev. 30, ev. 31, ev. 34.(”Ellen?/ nejenejenej/ 

Ellen på tv? / nej ellen min kompis/ tänkte: ellen degeneres, wtf!/ 

hahahahahahahaaa!/ Ta den i munnen Bejbii <33/ ”). 
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 Rad16, 20, ev. 24. (”marylyn/ han ska ju vara grym/ mhmmmm”). 

 Rad 17, 22, 23, ev. 24, ev. 25 (”oj oj en tjej / snuskigt / f1 

snuskiit/ mhmmmmmm/ såg 1 het chey på stan igår ”).  

 Rad 32, 33, ev. 34, 35, 36 (”Gillar mina boobs/ / / d r naizz/ja, 

kul att ha egna ”).  

I dessa inlägg syns flera inslag från leet speak eller netspeak och värt att 

särskilt nämna här är hybridformer och de exempel med kreativ stavning 

som återfinns på raderna 23 (”f1 snuskiit”), 25 (”1 het chey”), 31 (”Bejbii”), 

och 35 (”d r naizz”). Vad betyder då det här? Exemplet är medtaget för att 

illustrera de olika inslag av leet speak som ingår i deltagarnas chattspråk. 

Genom att identifiera dessa element går det lättare att följa med i den ström 

av inlägg i chattrummet som kommer från deltagarna. Dels kan betydelser 

tolkas, dels kan samtalstrådar och samtalspar länkas ihop med hjälp av dessa 

element. Det visar även att språket har avgörande betydelse för interaktionen 

och umgänget i chattrummet; genom chattspråket kan exempelvis en 

deltagare komma att exkluderas från en djupare gemenskap om han eller hon 

inte ”knäckt koden” vad gäller just språkbruket i en viss gemenskap eller 

krets. På så vis fungerar chattspråket som en slags gruppmarkör för de som 

ingår i gruppen (och behärskar språket) och de som inte (ännu) gör det. 

Liknande exempel på chattspråk kommer att återfinnas i det stora flertalet 

exempel i avhandlingen.  

Emoticons som känsloförstärkande symboler 

Begreppet emoticon kommer från de engelska orden emotion (känsla) och 

icon (ikon/bild), och innebär en sammansmältning av de båda. Kortfattat kan 

emoticons beskrivas som symboler som uttrycker olika känslor, eller 

understryker ett påstående eller en fråga, och kan tänkas ha en liknande 

funktion som exempelvis gester eller minspel i samtal mellan människor 

ansikte mot ansikte. De symbolsammansättningar som emoticons utgör 

kallas ofta för smileys eller smilisar, och är i allmänt bruk inom mycket av 

elektronisk kommunikation (chatt, sms, e-post). Vanligtvis är 

utgångspunkten för en emoticon ett ansikte (eller en kroppslös gubbe som 

består av ett runt ansikte men som ibland har händer som utför olika gester) 

som gör olika miner, där den med ett stort leende är den mest kända och 

använda symbolen. Men utöver dessa ansikten (eller gubbar) finns det 

numera fler alternativ som exempelvis ett hjärta, en blomma eller en not.  

Emoticons kan delas in i färdigt format (på förhand färdiga och 

tillgängliga tecken/bilder/symboler) eller egna kreationer (av text eller 

annan tangentbordssymbol skapade tecken/bilder/symboler). Det aktuella 

chattrummet tillhandahåller nederst på sidan en för samtliga deltagare 

ständigt tillgänglig meny med olika emoticons som används flitigt; dessa kan 

alltså sägas vara färdigformaterade. Men i många fall skapar deltagarna egna 
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eller alternativa emoticons med hjälp av tangenterna på tangentbordet, vilka 

kan sägas vara egna kreationer i så måtto att de inte finns i den färdiga 

menyn. I kapitlets inledande exempel (exempel 3:1) återfinns en rad olika 

emoticons motsvarande både egna kreationer (rad 7, 13, 15, 28 och 31) och 

färdigformade varianter (rad 5, 8, 10, 17, 19, 22, 25, 27, 33, 34 och 36).  

I det aktuella materialet finns det en hel del emoticons utöver de som 

chattrummet tillhandahåller, det vill säga så kallade egna kreationer. Nedan 

följer en kort tabell (tabell 3:2) över enbart de som finns med i de exempel 

som är inkluderade i just det här kapitlet (exempel 3:1–3:11), samt deras 

eventuella betydelser. Dessa ’eventuella betydelser’ grundar sig i dels egna 

tolkningar från forskarens sida, dels i gängse uppfattningar av vad de olika 

symbolsammansättningarna står för från deltagare och användare. Jag har 

alltså både utifrån ett deltagarperspektiv studerat hur deltagarna använder 

egenkonstruerade emoticons och hur de mottas av andra deltagare, och gått 

in på olika sökmotorer på internet och sökt på de olika symbolernas 

generella innebörd, för att få fram deras betydelser. 

Tabell 3:2. Emoticons och möjliga tolkningar av dessa 

 

Emoticon (Beskrivning) Möjliga tolkningar 

XD (Blundar, skrattar/ler stort) Glad; gillande; ngt är roligt/komiskt 

: P (Räcker ut tungan) Skämtsam alt. ogillande 

; D (Blinkar, skrattar/ler stort) Flirtig; skämtsam 

: c (Mungipor pekar ned)  Sur; missnöjd 

<33 (Dubbelt hjärta) Kärlek; vänskap 

: 3 (Ler stort)  Glad; gillande; ngt är roligt/komiskt 

: > (Ler) Glad; gillande; ngt är roligt/komiskt 

: D (Ler stort/skrattar) Glad; gillande; ngt är roligt/komiskt 

: S (sammanpressad min) Förvirrad; negativ; ogillar 

: 0 (o-formad mun) Förvånad; osäker 

<3 (Hjärta) Kärlek; vänskap 

: ) (Ler) Glad; gillande; ngt är roligt/komiskt 

> : (Mungipor pekar ned) Sur; missnöjd; ogillar 

Vad som framgår av tabellen är att det finns ett stort antal olika drag i en 

emoticon, rent grafiskt. I tabellen, som alltså endast inrymmer de 

egenkonstruerade emoticons som återfinns i det här kapitlet, finns åtta olika 

tecken som symboliserar munnen och tre som symboliserar ögonen. Men ett 

och samma tecken kan få olika innebörder genom sin position, vilket syns i 

skillnaden mellan:> (ler) och >: (mungipor pekar ner). Deltagare i 

chattsammanhang konstruerar ständigt nya emoticons, och en del kan vara 

svåra att tolka för utomstående. De bildar därmed ett kodsystem som 

separerar invigda från oinvigda. Detta kan vara en del av själva styrkan i 
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samspelet. Deltagarna har möjlighet att positionera sig som kreativa, vitsiga 

eller originella genom nya kombinationer av text och egna emoticons.  

Användningen av emoticons i chattsamtalet spelar vanligtvis en större 

pragmatisk roll än att endast fungera som ett uttryck för gester och miner. Då 

det saknas ickeverbala resurser (som röst- och tonläge) i chatten och 

deltagarna endast har skrivna yttranden att förlita sig på, är risken för 

missförstånd större än i ett samtal ansikte mot ansikte. Därför spelar 

emoticons en viktig roll som redskap för tolkning av textade inlägg. 

Exempelvis kan skillnaden mellan mild ironi eller rena förolämpningar vara 

hårfin att se utan hjälp av emoticons. Meningen ”vad du är dum” får 

exempelvis en annan betydelse om man lägger till en blinkande emoticon 

efter den: ”vad du är dum ;-) ”. I första fallet är det en ren förolämpning, 

medan det i det andra fallet kan tolkas som ett skämtsamt yttrande; någon 

skämtar och påståendet skall inte tas på allvar. På så vis är en emoticon i 

slutet av meningen ett litet samtalselement som får stor betydelse i och med 

att den medför en stor skillnad för betydelsen och tolkningen av inlägget.  

Goffman (1981) diskuterar användandet av key, det vill säga tonläge, i 

samtal ansikte mot ansikte. Han menar att deltagare i social interaktion, inom 

exempelvis ett samtal, kan ändra samtalsriktning under samtalets gång med 

hjälp av både verbala och ickeverbala skiftningar. Musikmetaforen är tydlig i 

detta; växling av tonläge eller change of key (Goffman, 1981). I 

chattsammanhang representerar användandet av emoticon en sorts växling 

av tonläge; som precis har visats kan en emoticon antingen förstärka en 

känsla eller ta udden av ett uttalande. Själva användandet eller växlingen är 

en medveten och reflekterad handling av deltagarna och en del i deras 

performans för att positionera sig själv eller övriga deltagare. Detta blir 

tydligt i nästa korta exempel, där deltagarna huvudsakligen använder 

färdigformaterade emoticons för att markera positioner.  

Exempel 3:2 

1 KISUM (k) -haha vad dum jag är som gjorde bilden för stor  

  -Vilket misstag! VILKET JÄVLA NEWB-misstag! [*] 

 Lederhosen (k) - =) 

 anytime (t) -  

5 Vanjaaa (t) -  

 KISUM -  

 Vanjaaa -  

 anytime - höhö 

* NEWB står här för ’newbie’, det vill säga ’nybörjare’. 
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I sekvensen ser vi hur deltagarna använder olika emoticons för att uttrycka 

olika positioner. Inledningsvis är det deltagaren KISUM som använder en 

emoticon som blundar och ler för att ge effekt åt sitt inlägg som handlar om 

att han begått ett misstag (rad 1). På rad 4 och 5 reproducerar eller imiterar 

Anytime och Vanjaaa KISUMs emoticon från rad 1, vilket kan tolkas som 

att de håller med honom i det han säger. Hans nästa emoticon, en arg gubbe, 

kan innebära antingen ett uttryck för att han är arg på sig själv som begått ett 

misstag, eller ett uttryck för att han blir arg på Lederhosen och Anytimes 

inlägg. Det är också ett exempel på att han här, med hjälp av sitt val av 

emoticon, ändrar tonläge; den tidigare leende gubben mot en högröd, arg 

gubbe. På liknande sätt kan man betrakta Vanjaaas nästa emoticon, en leende 

gubbe som sträcker fram handen, också som ändring av tonläge, och som att 

hon vill ta udden av KISUMs ilska. 

Koder för uppförande: netiquette  

De gemenskaper som uppstår på internet har ofta stor betydelse för de 

deltagare eller medlemmar som ingår i den (exempelvis Boellstorff, 2008; 

Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003), vilket vanligtvis resulterar i att det 

skapas interna regler för deltagarnas beteende i dessa nätsamfund. Dessa 

regler brukar gå under benämningen netiquette (exempelvis Sharf, 1999; 

Shea, 1994; Tapscott, 1998), alternativt benämningen chatiquette. Begreppet 

netiquette står för en sammanslagning av orden network och etiquette, och är 

en benämning som beskriver de outtalade eller uttalade regler som vuxit 

fram för olika former av kommunikation på internet exempelvis inom e-post, 

bloggande och chattande. Termen chatiquette är en variation av netiquette, 

men som mer specifikt handlar om de regler som hänvisar till beteende runt 

chattande som aktivitet. Netiquette eller chatiquette är alltså två olika 

begrepp för ungefär samma företeelse.  

De oskrivna reglerna finns till för att i möjligaste mån undvika 

missförstånd mellan deltagare och på så sätt underlätta kommunikationen 

mellan deltagare i en chattkontext, men de ger även fingervisningar för nya 

deltagare i chatten för hur de bör uppträda. Utgångspunkten är att deltagarna 

i stort sett följer de regler för beteende som finns utanför chattrummets 

gränser, exempelvis att respektera övriga samtalsparter, men på internet 

finns en anonymitetsaspekt vilket innebär att toleransen för vissa typer av 

beteende ofta är större i chattrummet än i andra rum. Chatiquetten kan 

variera en del mellan olika nätsamfund, men har oftast vissa gemensamma 

drag. Exempelvis anses det ofint att använda versaler, eftersom detta 

indikerar skrikande. I slutändan är det de aktuella deltagarna själva som 

sätter upp reglerna för hur kommunikationen skall se ut i deras samfund: vad 

som accepteras och vad som inte gör det och vilken slags stämning som är 

önskvärd i rummet. På grund av detta, alltså att chatiquetten är deltagarstyrd, 
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varierar den naturligtvis beroende på vilket lokalt nätsamfund det gäller och 

även inom detta beroende på vilka deltagare som är inne i chattrummet.  

En faktor som ingår i chatiquetten är att deltagarna ofta rättar sig själva 

och varandra, både när de skriver fel och när de har fel i sak, vilket kan 

liknas vid ett slags reparationsarbete (repair work; Schlegoff, Jefferson & 

Sacks, 1977). Ett sätt att rätta sig själv i detta sammanhang är att använda sig 

av asterisker (*) för att markera i inlägget att ett misstag har begåtts (se 

exempelvis exempel 3:3). Detta är en form av konventioner i språkbruket 

utöver emoticons och leet speak som används av deltagarna. 

Rutiner för hälsningsfraser  

För de deltagare som ingår i en eller flera av grupperna i nätsamfundet är 

just rutinerna kring när de ansluter till, respektive går ut ur, chattrummet 

viktiga för att befästa deras relationsstatus. Har en deltagare många 

chattrumsvänner som befinner sig i chattrummet när han eller hon ansluter 

till det, är chansen större att få ett uppmärksamt mottagande. De rutiner för 

kontaktskapande när deltagarna ansluter till chattrummet som framkommer i 

materialet bygger på deltagarna själva och deras aktivitet och engagemang. I 

de flesta fall räcker det inte att ansluta till chattrummet och sitta och vänta på 

att övriga deltagare skall inleda konversation, utan deltagaren själv får ta 

initiativ till samspel. Är det många deltagare i chattrummet vid tidpunkten 

för när en ”välkänd” deltagare ansluter, så händer det att andra undgår att 

uppmärksamma mindre välkända deltagare.  

Vad som oftast framträder som tydligt vid både hälsningar och avsked, är 

de förväntningar på svar som finns hos deltagarna. Inom CA urskiljs adjancy 

pairs (jfr exempelvis Atkinson & Heritage, 1984; Drew & Heritage, 1992; 

Psathas, 1995; Sacks, 1992; Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974), så kallade 

närhetspar, där ett ”hej” faktiskt förväntas följas av ett annat ”hej”, eller där 

ett ”grattis” förväntas följas av ett ”tack”. I materialet framgår sådana 

närhetspar som ständigt återkommande fenomen. Inom CA beskrivs också 

’openings’ och closings’ av samtal (se exempelvis Schlegoff, 1972), vilket 

kortfattat bidrar till att illustrera strukturen i samtal; hur en deltagare öppnar 

eller avslutar en konversation. 

Följande exempel visar hur en deltagare som nyss anslutit till 

chattrummet blir mottagen av övriga deltagare. 
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Exempel 3:3 

1 sussen70 (t) - heiiii 

 kungenärdöd (t) - hej susen :> 

  - ss * [*] 

 Dösnack (t) - hej SUSS! 

5 Neutral (t) - hej sussen :D 

 Dösnack - :D :D :D :D 

 YesBox (t) - HEJ SUSANNE 

 sussen70 - hej snackis! :D :D 

 omduvarhär (t) -  

10 sussen70 - HEJ MARIA! 

  - hei neutral :D :D 

 YesBox - brb! 

 omduvarhär - fan va party allt blev 

* En asterisk som används på det här sättet markerar ett felstavat ord eller 

namn. 

I exemplet ovan har Sussen70 precis anslutit till chattrummet, och hon 

annonserar sin ankomst genom att hälsa med ”heiiii” (rad 1). Hon får 

omedelbar respons från flera andra deltagare (rad 2-7), vilka är övervägande 

positiva till hennes ankomst, vilket går att utläsa av de många glada 

symbolerna (:D) från Neutral och Dösnack (rad 5 och 6), samt av 

användning av versaler från Dösnack och YesBox (rad 4 och 7). I det här 

exemplet vänder sig den anslutande deltagaren Sussen70 inte till någon 

specifik annan deltagare, utan till alla övriga deltagare. Utav den responsen 

hon får går det att förstå att hon, för de deltagare som befinner sig i rummet, 

är en välkänd person och att hon ingår i deras gemenskap. Exempelvis 

använder de sig av tre olika tilltal till henne (”Suss”, ”Sussen” och 

”Susanne”). Hon är också noga med att se till att hälsa på flera av de som 

hälsat på henne (raderna 8, 10 och 11), vilket också befäster deras 

ömsesidiga relationer. Ett annat antagande är att hon är en populär person i 

gruppen, vilket går att utläsa av speciellt deltagaren Omduvarhärs inlägg på 

rad 9 (en glad party-emoticon) och rad 13 (”fan va party allt blev”). I det här 

exemplet blir det tydligt att det kan vara viktigt att annonsera sin ankomst i 

rummet även om man är en välkänd deltagare, just för att framkalla respons 

från övriga deltagare. 

I nästa exempel är det deltagaren LetsGoCrazy som nyss har anslutit till 

chattrummet, och som väljer strategin att rikta in sig mot en specifik annan 

deltagare (i det här fallet Dagobert), istället för att vända sig till hela gruppen 

som Sussen70 gjorde i föregående exempel. Genom att endast rikta sig till en 

annan deltagare är strategin primärt uppenbart att få respons av (åtminstone) 

den personen och risken att ingen alls skall notera ankomsten minimeras i 

och med detta. 

javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(123697,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(123697,%20'5')


 75 

Exempel 3:4 

1 LetsGoCrazy (t) DAGOBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERT  

 kungenärdöd (t) - hej lgc  

 YesBox (t) - hej diana! 

 Neutral (t) - Hej Lgc :D  

5 Dagobert (k) -  

 LetsGoCrazy - Heej på er! :D 

  - WB smörkniven! :D 

 Dagobert - Man tackar man tackar 

 LetsGoCrazy - eller aaw, du ogillar nog det smeknamnet 

10 Dagobert - nej :3 

Deltagaren LetsGoCrazy använder i sitt inlägg versaler och upprepning av 

vokal, vilket indikerar att hon med höjd röst ropar på Dagobert. För att 

ropandet inte skall uppfattas som otrevligt, vilket höjning av rösten kan göra, 

har hon inkluderat två glada emoticons:   (rad 1). Den första ler glatt 

och har en partyhatt på och blåser kazoo. Den andra har ett stort leende och 

håller upp ett ölglas som om den skålar. LetsGoCrazy får raskt flera 

hälsningar från andra deltagare, och att det är till just henne svaren riktar sig 

och inte till någon annan deltagare går att utläsa genom att de svarande 

direkt riktar sig till henne via förkortningar av hennes nickname (”lgc”) och 

användandet av hennes ”riktiga” namn (på sin profilsida har LetsGoCrazy 

angett namnet ”Diana” som sitt riktiga namn). De hälsande svaren tyder 

även på att hon troligtvis är en välkänd deltagare i nätgemenskapen, 

eftersom de inkluderar användandet av olika emoticons (deltagaren 

Kungenärdöd på rad 2 postar en leende smiley med partyhatt som blåser 

kazoo  och kopierar således den ena av de två emoticons som 

LetsGoCrazy själv använt tidigare, och Neutral på rad 4 postar symbolen för 

en glad gubbe : D samt ett hjärta ), och deltagaren YesBox använder 

hennes ”riktiga” namn (rad 3).  

Dagobert, som är den deltagare som LetsGoCrazy initialt direkt vänder 

sig till, svarar också henne. Trots att han varken anger hennes riktiga namn 

eller hennes nickname i sitt inlägg, går det att förstå att det är just henne han 

vänder sig till, genom att han postar två exakt likadana emoticons som hon 

gjorde i sin initiala hälsning till honom (rad 5). Hon hälsar tillbaka på dem 

som har hälsat på henne (rad 6) och fortsätter sedan att etablera kontakt med 

deltagaren Dagobert genom att posta ”WB smörkniven : D”. ”WB” är här en 

förkortning av det engelska uttrycket ”Welcome Back” (”välkommen 

tillbaka”). I den efterföljande konversationen dem emellan (som inte är 

inkluderad här) framgår det att Dagobert inte varit inloggad i det aktuella 

chattrummet på flera dagar, vilket är anledningen till hennes 

välkomsthälsning.  

javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')


 76 

Det är något oklart om Dagoberts nästa inlägg; ”Man tackar man tackar” 

(rad 8), är ett svar på hennes hälsning eller om det är en fortsättning på hans 

tidigare inlägg som bestod av de två kopierade emoticons (rad 5). 

LetsGoCrazy fortsätter sin konversation genom att säga: ”eller aaw, du 

ogillar nog det smeknamnet” (rad 9), vilket han förnekar (rad 10). Denna 

sista ordväxling i exemplet visar ytterligare på deras relation som vänner 

eller åtminstone som deltagare i samma krets. Uttrycket ”eller aaw” betyder 

här att deltagaren LetsGoCrazy rättar sig själv, som om hon i stunden 

kommer på att han – Dagobert – inte är speciellt förtjust i det namn som hon 

just kallat honom vid, vilket hon också uttrycker vidare i sitt inlägg: ”du 

ogillar nog det smeknamnet”. Han svarar henne med ett kort ”nej” men 

lägger också till en leende emoticon, som ger hans nej en positiv ton (nej :3). 

Dessa båda inlägg tyder på att de två deltagarna känner varandra sedan 

tidigare.   

I nästa korta exempel är det deltagaren YesBox som anslutit till 

chattrummet. Trots att hon är en välkänd deltagare och tillhör gemenskapen, 

inleder hon med att säga ”hej jag är 1 kass chey” (rad 1).  

Exempel 3:5 

1 YesBox (t) - hej jag r 1 kass chey 

 LetsGoCrazy (t) - Maria, du är en mykke pra chey!! 

 Shadonk (k)  - ne hon r ej d :S 

Hennes självkritiska inlägg renderar omedelbar respons från LetsGoCrazy, 

som svarar genom att säga ”Maria, du är en mykke pra chey” (rad 2). Här 

använder hon det som kan antas vara deltagaren YesBox´s reella namn (på 

sin profilsida har YesBox angett Maria som sitt riktiga namn) för att markera 

vilket inlägg hon svarar på. Hon plockar även upp YesBox´s kreativa 

stavning av ordet tjej (chey) och använder det själv i sitt inlägg, vilket 

ytterligare markerar vem hon vänder sig till. Dessutom ger hon prov på egen, 

kreativ stavning av ordet ”mycket”, som hon här stavar ”mykke”. Även ordet 

”bra” har hon ändrat stavningen på till ”pra”, men om detta är en medveten 

stavning för att efterlikna en dialekt eller brytning eller om det är en 

felstavning är oklart. Då bokstäverna ”b” och ”p” inte ligger nära varandra 

på tangentbordet är det troligt att anta att det rör sig om ytterligare ett 

exempel på kreativ stavning. Deltagaren Shadonk svarar egentligen på bådas 

inlägg, men vänder sig i första hand till LetsGoCrazy, genom att posta ett 

inlägg som uttrycker motsatsen till vad hon precis gett uttryck för (rad 3). I 

Shadonks inlägg återfinns flera av de leet-element som listats tidigare i 

kapitlet; talspråklig stavning (”ne” istället för ”nej”), förkortningar (”r” 

istället för ”är”, ”d” istället för ”det”), emoticons (”:S” vilket är tecknet för 

förvirring eller missnöje).  
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Exemplet visar på hur deltagarnas inlägg kan tolkas som markörer av 

deras relationer i chattrummet; precis som i föregående exempel kan det av 

inläggens karaktär utläsas att de inblandade deltagarna är välkända för 

varandra och att de troligtvis ingår i en gemensam krets. Den inledande 

kommentaren från YesBox är allmänt ställd och vänder sig inte till någon 

specifik deltagare i chattrummet. Om något skulle hennes inlägg kunna 

tolkas som att hon faktiskt vänder sig till de deltagare som inte ingår i den 

krets som är för henne känd. Svaren hon mottar är från två deltagare som 

känner till henne sedan tidigare och som har olika åsikter angående hennes 

påstående: LetsGoCrazy förnekar att hon är en kass tjej och Shadonk 

förnekar att hon är ”en mykke pra chey”, vilket i princip innebär att han 

håller med YesBox. Detta talar de om inte enbart för henne och varandra, 

utan även för resten av chattrummets deltagare.  

I exempel 3:6 är det ytterligare en nyanländ deltagare, Jeppesen, som 

anslutit till chattrummet, och som utan att egentligen ”hälsa” på övriga 

deltagare går direkt in med vad som skulle kunna uppfattas vara ett privat 

påstående. 

Exempel 3:6 

1 Jeppesen (k) - fan jag är kär igen :S 

 kungenärdöd (t) - i vem Jeppe? 

  - miley +< 

  - ? * 

5 morbrorsonny (k)  - cyrus? :0 

 Jeppesen - aha nej  

  - kär i en låt  

Jeppesen inleder här sekvensen med inlägget: ”fan jag är kär igen :S”, vilket 

skapar både nyfikenhet och intresse från andra deltagares sida. Han får 

respons av deltagaren Kungenärdöd, som säger: ”i vem Jeppe? Miley +<?*”. 

Genom att han kallar Jeppesen för ”Jeppe”, är det tydligt att det är till just 

honom som han riktar sitt inlägg. Därefter kommer han med ett eget förslag 

på svar på sin fråga (”miley”). När han skall trycka på tangenten för 

frågetecken som ett avslut, trycker han på fel tangenter och det blir istället 

+<. Detta rättar han omgående, genom att trycka in en asterisk (*) efter ett 

frågetecken. Detta sätt att rätta sig själv, eller utföra så kallat 

reparationsarbete (exempelvis Schlegoff, 1977) är vanligt förekommande i 

materialet. 

Ett sätt att skapa intresse från övriga deltagare är just att komma med ett 

påstående som de lätt kan relatera till, vilket syns i exemplen 3:6 (”fan jag är 

kär igen : S”), 3:7 (”assugen på godis”) och 3:8 (”ska träna nu”). Det är 

också ett sätt att befästa relationer och försöka skapa en känsla av närhet till 

de deltagare som ingår i en delad nätgemenskap: genom att tala om 
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vardagliga saker som vad de skall göra eller hur de mår, vilket är uppgifter 

deltagarna förmodligen delar med sina vänner, skapas en tydligare 

grupptillhörighet. Det går även att tolka det som att direktheten i Jeppesens 

beteende, det faktum att han går direkt in med ett påstående utan att först 

använda sig av några konventionella hälsningsfraser, tyder på att han 

antingen anser sig själv vara eller är ansedd att vara, en del av en närmare 

krets eller gemenskap. Med tanke på den omedelbara responsen han mottar, 

där både Morbrorsonny och Kungenärdöd länkar direkt till hans inlägg, är 

detta inte en helt orimlig tolkning.  

Även nästa sekvens illustrerar hur deltagarna ”länkar” till varandras 

inlägg. 

Exempel 3:7 

1 Kattmormor (t) - assugen på godis 

 omduvarhär (t) - jag har godis 

  - ha! 

 Dösnack (t) - äter:paprika 

Kattmormor proklamerar att hon är ”assugen på godis” (rad 1), vilket 

deltagarna Omduvarhär och Dösnack sedan båda länkar till i sina inlägg 

genom att på olika sätt relatera det de säger till hennes godissug. 

Det finns även de som använder hälsningsfrasen till att positionera sig 

själv och andra i eller utanför en tänkt gemenskap. I nästa exempel är det 

Shadonk som anländer till chattrummet på följande vis: 

Exempel 3:8 

1 Shadonk (k) - hej tuttiz och alexändraaaaaaaaaahh 

  - (säger inte hej till er som är cp) 

Shadonk visar på ett tydligt sätt genom sina två hälsningsfraser vilka som 

ingår i hans gemenskap (”tuttiz” och ”alexändra”) och vilka som inte gör det 

(de som är cp). På det här sättet positionerar han sig själv samtidigt som han 

skämtsamt utmanande positionerar andra, både i och utanför gemenskapen. 
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Avskedshälsningar: ”heido” och ”natiiiiiii” 

Ett vanligt förekommande mönster i materialet förutom att annonsera sin 

ankomst till rummet, är att annonsera sitt föreståndade avsked från 

chattrummet en stund innan själva utloggandet. Att avsluta ett samtal på det 

här viset görs enklast just genom så kallade närhetspar (adjency pairs; 

exempelvis Sacks, Schlegoff & Jefferson, 1974) som är viktiga både för 

öppnandet av och avslutandet av en konversation, där ett uttalat ”hej då” 

öppnar för ett ”hej då” i retur.  

Exempel 3:9 

1 anytime (t) - nej nu ska jag sova 

  - eller se på film 

 Blaserad (t) - Hej Terese <3 

 anytime - Hej tess!!! 

5 kungenärdöd (t) -  

 anytime - hejdå 

  - tess 

 Dagobert (k) -  

 anytime - och alla andra 

10 kungenärdöd - godnatt time! 

 Neutral (t) - godnatt time!! 

  - :) 

 anytime - sov så gott :> 

 YesBox (t) - natti time! 

I exempel 3:9 är det Anytime som annonserar att hon nu skall lämna 

chattrummet; ”nej nu ska jag sova eller se på film” (rad 1-2). Precis innan 

hennes inlägg dykt upp på skärmen har det annonserats att Tessan har 

anslutit sig till chattrummet, vilket deltagaren Blaserad svarar på (rad 3). 

Troligtvis är det så att Tessan och Anytime ingår i samma krets, för Anytime 

dröjer sig kvar ytterligare en liten stund i chattrummet för att hälsa på Tessan 

(rad 4) innan hon tar adjö både av henne och övriga deltagare (rad 6-7 och 

rad 9). Tidigare i samma chattsession, har Anytime vid ett par tillfällen 

postat liknande inlägg som i rad 1, men med ordval som ”nog”, ”strax” och 

”kanske” (”jag går nog strax och lägger mig”, ”kanske man skulle glo på TV 

istället), och då fått spridda reaktioner från övriga deltagare. När hon nu till 

slut verkar ha bestämt sig för att faktiskt lämna chattrummet, blir hon 

bekräftad av övriga deltagare som svarar på hennes avskedshälsning (rad 10, 

11 och 14). Att det är just henne de vänder sig till framgår av att samtliga 

använder smeknamnet ”time”, som är en förkortning av hennes nickname 

Anytime.  

Detta, att påbörja sitt avslut av chattkonversationen för dagen, varierar 

från att ske precis innan avgången, till att ske så långt som upp till 30 
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minuter tidigare. Detta går att jämföra med avslutande av samtal i situationer 

ansikte mot ansikte, där just closings, som oftast ser ut så här med pre-

closings (Goffman, 1981), på ett bra sätt beskriver de mekanismer som är 

inblandade. En rimlig förklaring till detta är att deltagarna är nyfikna på de 

reaktioner de får på att de skall avvika från gemenskapen. 

Exempel 3:10 

1 morbrorsonny (k)  - ska träna nu 

  - börjar se så plufsig ut på sista tiden 

  - heido! 

I detta exempel är det Morbrorsonny som lämnar chattrummet efter aktivt 

deltagande under cirka 60 minuter. I sina postade inlägg har han bland annat 

diskuterat med övriga deltagare om han bör träna eller inte (då det är ganska 

sent på kvällen, 22.14) och fördelar respektive nackdelar med att låta bli att 

träna. Till slut verkar han bestämt sig för att träna, åtminstone är det vad han 

säger att han skall göra (om han sedan gör det eller ej framgå inte). Han 

avslutar med att skriva: ”heido”, vilket är en form av kreativ stavning av 

frasen ’hej då’. Hans inlägg är ytterligare exempel på hur det är vanligt att 

deltagarna som ingår i en gemensam vänkrets bygger upp sina ”avsked” från 

chattrummet över en tidsperiod. Det är även ytterligare ett exempel på 

closings, där även den här typen av fördröjning av avslut ingår (exempelvis 

Schlegoff, 1972).  

Exemplet nedan fungerar som en illustration till ett vanligt 

avskedsscenario mellan deltagare i samma nätgemenskap.  

Exempel 3:11 

1 farmorsskafferi (t) - GOD NATT :> 

 anytime (t) - nattiiiiii 

 Vanjaaa (t) - god natt 

Här är det deltagaren Farmorsskafferi som skall avlägsna sig från 

chattrummet. Något hon initierar genom att skriva ”GOD NATT” med 

versaler, vilket visar att hon”höjer rösten”. Att hon här höjer rösten kan bero 

på olika saker, men troligt vill hon ”göra sig hörd” i chattrummet, det vill 

säga försäkra sig om att andra deltagare inte missar hennes avskedshälsning. 

För att ta udden av sitt ”skrikande” har hon lagt till en emoticon som ler. 

Hon får omgående svar från både Anytime (”nattiiii”) och Vanjaaa (”god 

natt”). Dessa exempel visar att det i den aktuella studien är vanligt 

förekommande att både ankomsten till och lämnandet av chattrummet är 

kopplat till sociala hälsningsrutiner, där deltagarna i en gemensam krets 

uppmärksammar varandra. Därmed kan vi se hur de både uttrycker och 

skapar eller cementerar en nätgemenskap.  
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KAPITEL 4. PARTICIPATION  

Det övergripande kunskapsintresset i detta arbete handlar om hur ungdomar 

skapar gemenskap på nätet. Lave och Wenger (1991) diskuterar begreppet 

praktikgemenskap (community of practice) och menar att ett framgångsrikt 

lärande kan ses som en progression från perifert till centralt deltagande inom 

en specifik praktikgemenskap. Ett framgångsrikt chattande kan i det här 

fallet innebära att en enskild deltagare lyckas skapa och upprätthålla kontakt 

med andra deltagare över tid i chattrummet, vilket också kan ses som ett sätt 

att utveckla ett mer centralt deltagande. Därför är det viktigt, sett utifrån 

Lave och Wenger, att en deltagare inte förhåller sig passiv i chattrummet, 

utan deltar aktivt i samspelet för att på så vis över tid avancera från att vara 

en perifer deltagare till att bli en mer central deltagare (Lave & Wenger, 

1991). Detta illustrerar även hur nätgemenskap kan uppstå, vilket alltså är 

avhängt att det finns en grupp med deltagare som själva identifierar sig med 

varandra som tillhörande denna gemenskap. I förra kapitlet visades det hur 

man som en del av den sociala grammatiken kan markera närhet och 

gemenskap genom vilka man hälsar på eller inte hälsar på. I det här kapitlet 

kommer olika sorters deltagande att fokuseras för att belysa hur delaktighet 

kan utvecklas. 

Närvaro och deltagande   

För att det överhuvudtaget skall bildas en nätgemenskap i chattrummet krävs 

först och främst två ting: för det första att där finns deltagare och för det 

andra att deltagarna är aktiva i chattrummet. Goffman (1959) menar att det 

krävs mer än en individ för att skapa ett samhälle. En ensam person utgör 

således inte en grund för social interaktion, liksom det i chattrummet inte 

skapas någon social interaktion om endast en ensam deltagare är inloggad. 

Inte heller om det finns flera inloggade deltagare som är inaktiva. Deltagarna 

i det här sammanhanget består företrädesvis av ungdomar, utifrån de 

premisser som diskuterades i metodkapitlet. Vad deltagarna i chattrummet 

har gemensamt, förutom åldersgrupp, så är det också att de tillfälligtvis delar 

tid och rum med varandra. Tid skall här förstås dels som den faktiska tid de 

spenderar i chattrummet (den tid de investerar i samspelet), dels som den 

samtid de delar och det faktum att de tillhör samma generation. Tid skall 

också förstås i relation till begreppet fritid (leisure; bland annat Drotner, 
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2008) och vad det är dessa ungdomar gör: de spenderar eller fördriver tiden 

tillsammans. Rum skall här förstås som det utrymme där deltagarna möts; i 

det här fallet ett specifikt chattrum.  

För att gå vidare så krävs det alltså utöver aktiva deltagare i chattrummet, 

även något mer för att nätgemenskapen skall fördjupas och att grupper skall 

bildas, nämligen investering i form av tid och engagemang tillsammans med 

andra deltagare (jfr. Sveningsson, 2001; Tingstad, 2003). Det framgår av 

inspelningarna att det är viktigt att på olika sätt engagera sig i andra 

deltagare om man vill tillhöra en grupp i gemenskapen, och att göra detta är 

samtidigt en väg till att eventuellt bli en för de andra deltagarna i gruppen 

central och viktig person. Engagemanget kan manifesteras på olika sätt. Ett 

vanligt sätt är att lägga sig vinn om att skaffa information om de andra 

deltagarna som på olika sätt kan kopplas till deras personer off-line; 

exempelvis familjeförhållanden, intressen och förhållandestatus. Det handlar 

om personlig information som gör att man kommer närmre en annan individ. 

Utan detta kan en deltagare visserligen vara närvarande, det vill säga 

inloggad, och aktiv, det vill säga ingå i interaktionen genom samtal i 

chattrummet, men knappast ingå i någon djupare gemenskap. För att göra det 

krävs återkommande mönster av exempelvis igenkänning och bekräftelse av 

andra deltagare.  

Vikten av aktivitet och engagemang i andra deltagare kan illustreras av 

den observatörsroll som jag haft i detta arbete och som beskrivs i 

metodkapitlet, vilket visar att det krävs mer än att just endast investera sin 

tid i chattrummet för att få tillträde till en nätgemenskap. 

Exklusivitet 

Mycket av umgänget i chattrummet handlar om att bli inkluderad eller 

exkluderad: genom att exkludera andra från gemenskapen eller gruppen 

förstärks samtidigt gruppkänslan för de som inkluderas (exempelvis Bolin 

och Fog, 2008). Exkludering sker ständigt i chattrummet och på olika sätt; vi 

kan exempelvis se hur element av leet speak i språket kan fungera 

exkluderande, liksom hur deltagare som allierar sig med varandra också 

exkluderar andra (kapitel 5), samt hur kön kan vara exkluderande (kapitel 6). 

Ett annat utmärkande drag hos flertalet av de deltagare som ingår i en 

specifik gemenskap, är att de föredrar just den ”lilla” gruppen; när antalet 

deltagare i chattrummet blir för stort och när aktiviteten ökar är det vanligt 

att kretsarna mer eller mindre ”suddas ut” eller förminskas. I vissa fall kan 

deltagarlistan rymma ett stort antal deltagare, men där endast ett fåtal är 

aktiva och då känns inte rummet ”trångt”. Men oftast när det är många 

deltagare inloggade i chattrummet så deltar också flera än vanligt i samtal, 

vilket gör att interaktionen ändrar karaktär. Detta leder inte sällan till att flera 

deltagare lämnar chattrummet; ibland med avsikt att komma tillbaka vid ett 

senare tillfälle när deltagarantalet sjunkit till önskad nivå, eller för att 
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tillfälligtvis öppna ett privat chattrum där de kan interagera tillsammans i 

gruppen utan att bli störda av för mycket ”brus”.  

Följande två exempel (exempel 4:1;2) är hämtade från sessioner där 

deltagarantalet har varit förhållandevis högt. 

Exempel 4:1 

1 dendöendesvanen (t) - ojsan hoppsan 

  - här var det fullt 

 I Like Popcorn (k) - för mycket folk :c 

 dendöendesvanen  - ja :( 

5 I Like Popcorn - overload 

 dendöendesvanen  - jag vill inte vara här mer 

  - kommer tillbaks inatt istället : ) 

Precis innan denna sekvens har Dendöendesvanen anslutit sig till 

chattrummet. Hennes inledande kommentar är ”ojsan hoppsan här var det 

fullt” (rad 1-2). Denna inledande kommentar avslöjar inte om hon tycker 

detta är positivt eller negativt. Däremot framkommer detta i nästa deltagares 

mer kritiska inlägg; ”för mycket folk :c” (rad 3), där en ”sur” emoticon på 

slutet av inlägget understryker den kritiska tonen. Dendöendesvanen allierar 

sig med detta inlägg och anger detta (att det är för mycket folk på plats) som 

skäl till att logga ut och komma tillbaka vid ett senare tillfälle: ”jag vill inte 

vara här mer kommer tillbaks inatt istället : )” (rad 6-7). Den leende 

emoticon som hon inkluderar i slutet på meningen kan tolkas som att hon 

hoppas på att de eventuellt kan träffas senare när en del deltagare har loggat 

ut.  

Exempel 4:2 

1 Rosakladd (t) - aso 17 st :C har ni inget liv elleeeeeee? 

  -  

 Robin2222 (k) - Nepp.  

 I Like Popcorn (k) - :D 

I detta exempel är det Rosakladd som precis har loggat in, men som 

upptäcker att chattrummet är fullt av aktiva deltagare. Hennes kommentar 

”aso 17 st :c har ni inget liv elleeeeeeee?” (rad 1) uttrycker ett visst missnöje 

över det stora antalet deltagare (17 stycken) vilket går att utläsa dels av den 

”sura” emoticon hon inkluderar i sitt inlägg, dels av ifrågasättandet av om de  

andra deltagarna har något liv. Det intressanta är att hon i princip vänder sig 

till hela chattrummet med sin fråga, alltså den grupp hon själv också ingår i. 

Så frågan om de har något liv eller inte gäller i lika grad henne själv, då även 

hon uppenbart är inloggad i chattrummet och utgör en av de sjutton 

deltagarna. Detta kan vara vad hon antyder med sin leende emoticon  (rad 

javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(123697,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(123697,%20'5')
javascript:jShowUser(103012,%20'5')
javascript:jShowUser(67377,%20'5')
javascript:jShowUser(123697,%20'5')


 84 

2). Robin2222 tar delvis udden av hennes kritik genom att snabbt medge att 

han inte har något liv (rad 3); ett sätt att desarmera ett kamratligt skämt 

(Drew, 1987; Tholander & Aronsson, 2002). 

Ett sätt för deltagarna att markera skillnad mellan de som ingår i den 

specifika gruppen och de som de anser vara utomstående, är att benämna de 

utomstående med epitetet randoms. Att vara random innebär alltså att inte 

anses tillhöra gruppen och ibland används begreppet som en förolämpning. I 

nästa exempel är det deltagarna Kisum och Anytime som diskuterar hur 

randoms skulle kunna uteslutas ur chattrummet. 

Exempel 4:3 

1 KISUM (k) - Man borde nästan ha en lösenordsskyddad chatt 

  - En lösenordsskyddad chattkanal som icke-randoms inte 

kan… Jaja  blabla… 

 anytime (t) - ja. verkligen. med värsta svåra lösenordet 

5  - bara ni släpper in mig, jag skulle inte överleva en natt 

med alla Randoms 

I exemplet blir det tydligt att dessa båda deltagare anser sig själva tillhöra en 

grupp där randoms inte ingår, eller inte borde ingå. Förslaget med en 

lösenordsskyddad chatt är ett sätt att ytterligare exkludera de som de kallar 

för randoms från gruppen. Men den självironiska kommentaren från 

Anytime: ”bara ni släpper in mig, jag skulle inte överleva en natt med alla 

randoms” (rad 5-6), vittnar om viss osäkerhet om vilken krets hon själv kan 

anses tillhöra. Detta är typiskt för situationen i sig: en del deltagare kanske 

anser sig tillhöra en viss krets, medan andra deltagare inte nödvändigtvis är 

av samma åsikt. Det finns inga officiella listor över vilka som ska 

kategoriseras som ’randoms’ eller ’icke randoms’. Alla kretsar i chattrummet 

är mer eller mindre flytande i sina konturer; alltså när det gäller vem som 

ingår eller inte ingår. 

Följande exempel är hämtat från samma chattsession som föregående 

exempel, några minuter senare. 

Exempel 4:4 

1 KISUM (k) - Men orka randoms som lägger sig i. 

 anytime (t) -  

  - how bout you go offline random 

Samma deltagare som i det föregående exemplet (Kisum och Anytime) 

kommenterar här en annan deltagare på ett negativt sätt. Kisum genom att 

posta inlägget: ”Men orka randoms som lägger sig i” (rad 1), och Anytime 

som uppmanar denne deltagare att lämna chattrummet (rad 3). Deras 

gemensamma hållning, som är en typ av alliansarbete (Goffman, 1981), blir 
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här ett exkluderande mot andra deltagare som de inte anser tillhör den grupp 

de själva ingår i. Samtidigt bör kanske noteras att det handlar om ”randoms 

som lägger sig i”, alltså om oinitierade deltagare som samtidigt har krav på 

att delta i diskussionen. 

Närvarande men exkluderad: forskaren som icke-person 

För att illustrera vikten av aktivitet och engagemang i andra deltagare vill jag 

här problematisera min egen observatörsroll, som i det aktuella 

sammanhanget går att likna vid en icke-person (non person; Goffman, 

1959). I Goffmans analys av deltagarroller menar han att en icke-person är 

innehavare av en roll som vanligtvis går andra obemärkt förbi trots att denna 

person finns med på den aktuella arenan (jämför exempelvis med en servitör 

som i tysthet tar del av restauranggästernas samtal under en 

middagskonversation). I min roll som forskare har jag varit inloggad i det 

aktuella chattrummet under långa perioder utan att delta i interaktionen. Min 

avsikt har varit att göra så lite väsen av mig som möjligt. Samtidigt har min 

närvaro varit påtaglig eftersom den har annonserats i deltagarlistan som 

alltid syns på skärmen. Övriga deltagare har kunnat se att jag, eller mitt alias, 

varit inloggad i chattrummet. Dessutom har jag av tekniska skäl ibland varit 

tvingad att göra inlägg för att inte automatiskt bli utloggad från chattrummet. 

Dessa inlägg har jag försökt att hålla så neutrala som möjligt, exempelvis 

genom att posta ett utropstecken eller en leende emoticon. Min närvaro och 

mina inlägg har vid enstaka tillfällen kommenterats, men för övrigt har jag 

blivit lämnad ifred.  

Jag har alltså varit närvarande i chattrummet och har därmed utgjort en 

del av nätsamfundet, dels under relativt långa stunder åt gången (cirka 90 

minuter), dels under en tidsperiod som motsvarar från och till under tre års 

tid. Trots detta har jag inte ingått i någon av de grupper som har uppstått i 

chattrummet eller i den nätgemenskap som deltagarna i dessa grupper har 

delat. I detta har jag varit en icke-person i den bemärkelsen att jag inte har 

ingått som en legitim eller fullvärdig deltagare i den sociala interaktionen (jfr 

Goffman, 1959). Detta visar att det krävs mer än att just investera sin tid i 

chattrummet: det krävs aktivitet från den enskilde deltagarens sida och 

vidare även engagemang i de övriga deltagarna för att få tillträde till 

nätgemenskap. I data förekommer både ”frivilliga” icke-personer, vilka är 

deltagare som väljer att ligga lågt (jfr forskaren) och ”ofrivilliga” icke-

personer vilka är deltagare som försöker komma in i samspelet men som av 

olika skäl misslyckas.  
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Frånvarande men inkluderad 

I chattrummet positionerar sig alltså vissa deltagare eller blir positionerade 

som icke-personer, men det omvända förekommer också. Personer kan vara 

”närvarande” i chattrummet trots att de för tillfället inte är inloggade. Ett 

vanligt förekommande fenomen i materialet är att deltagare i en grupp pratar 

om andra deltagare som ingår i gruppen även när de inte är inne i 

chattrummet. Det här att bli omtalad betyder oftast att man är en central 

person, vilket också går att utläsa över tid (jfr; Sveningsson, 2001; Tingstad, 

2003).  

Lave och Wenger (1991) diskuterar deltagande utifrån hur det utvecklas 

från att handla om perifert till centralt deltagande, samt olika mellanliggande 

steg. På samma sätt som de menar att en individs grupptillhörighet är 

beroende av den ökade graden av delaktighet kan samspelet i chattrummet 

öka för deltagarna från att vara obetydligt till betydande. Nyckeln är inte 

bara deltagande utan också delaktighet, vilket kräver inte bara närvaro över 

tid, utan också visst ömsesidigt engagemang. Deltagare i chattrummet 

uttrycker ofta kommentarer som handlar om att de pratar om andra, icke-

närvarande deltagare. I vissa fall uppstår det diskussion om var den eller de 

saknade befinner sig och varför de inte är inne i chattrummet vid det aktuella 

tillfället. Diskussionerna tenderar ibland att anta karaktären av redovisningar 

från de inblandade deltagarnas sida om i vilken utsträckning de känner till 

svaren på dessa frågor. I andra fall handlar kommentarerna mer allmänt om 

spekulativa gissningar (se exempel 4:6). 

I nästa exempel uppstår en kort ordväxling mellan två deltagare angående 

en tredje, icke närvarande deltagare.  

Exempel 4:5 

1 Alexandra1888 (t) - Var är min kompis Jerry som jag vill prata med? 

 Jokern (k) - Alexandra, Jerry är min vän 

 Alexandra1888 - Jerry är nog mer min vän än din Jokern 

 Jokern - det får vi väl fråga honom. 

I denna sekvens är det Alexandra1888 som inledningsvis refererar till en 

frånvarande deltagare, i det här fallet Jerry, genom att undra var ”min 

kompis Jerry” är. Jokern länkar till hennes inlägg genom att påpeka att Jerry 

är hans vän (rad 2), vilket får henne att uppgradera sin vänskap med honom; 

”Jerry är nog mer min vän än din Jokern” (rad 3), och att därmed positionera 

sig som en överlägsen person på vänskapsplanet. Denna ordväxling är 

smickrande för Jerry, då den handlar om vem som är mer vän med honom än 

den andra. Det är uppenbart att Jerry är en betydelsefull person för både 

Alexandra1888 och Jokern. Här ser vi också ett exempel på hur vänskap blir 

en social kategori som kan användas för att indela deltagarna i olika 

statuspositioner (jfr statuspositioner utifrån ålder; kapitel 5). 
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Men att bli omtalad är inte alltid positivt; upprepade gånger uppstår det 

samtal där deltagarna pratar eller skvallrar om de frånvarande deltagarna i 

inte särskilt smickrande ordalag. Detta prat om deltagare som ingår i en eller 

flera grupper men som för tillfället inte är inloggade är vanligt 

förekommande, och kan jämföras med den typ av skvaller, småprat eller 

nedsättande kommentarer som ju också förekommer i kompisgrupper in real 

life (IRL). 

De följande två korta exemplen (exempel 4:6 och 4:7) illustrerar olika 

aspekter av att bli omtalad. Vad som föregått nästa exempel (exempel 4:6) är 

att Agge just har anslutit sig till chattrummet efter en viss tids frånvaro. 

Speciellt Alexandra1888 uppmärksammade då hans anslutning i mycket 

positiva ordalag. Kort efter sin ankomst lämnade sedan Agge återigen 

chattrummet med en ursäkt att han skulle gå och kissa (IRL, får man 

förmoda). Exempel 4:6 är hämtat efter att ytterligare cirka 25 minuter har 

passerat. 

Exempel 4:6 

1 Alexandra1888 (t) - Lång tid det tar för Agge att kissa 

 Luigi (k)  - Han somnade nog 

 Penisfarsan (k) - Han har blivit bortrövad av tomten :S  

  tvångsarbetande julklappsslav? 

Det är Alexandra1888 som påpekar att Agge varit borta en längre stund än 

vad vanligtvis ett toalettbesök kräver. Hennes inlägg kan tolkas som ett 

något ironiskt påpekande, där hon egentligen inte alls tror att han gått på 

toaletten utan har andra skäl till att inte vara inloggad. Luigi och Penisfarsan 

”länkar” till hennes inlägg genom att båda ge varsitt förslag på vad Agge 

egentligen sysslar med, alternativt har råkat ut för. Även deras inlägg kan 

tolkas som ironiska eller skämtsamma. 

Nästföljande exempel innehåller även det, precis som i föregående, en 

antydan om att den frånvarande deltagaren är en välkänd person i 

chattrummet, och även denna gång utan positiva förtecken. 

Exempel 4:7 

1 Jeppesen (k) - å var e kråkan idag?  

  - någon som vet? 

 morbrorsonny (k)  - orka bry sig om kråkan 

  - bara skönt att slippa han 

5 Jeppesen - han är något tjatig, ja 

 Jokern (k) - kråkan suxx! 

Här är det Jeppesen som inledningsvis frågar efter en frånvarande person, 

Kråkan. Morbrorsonny passar på att uttrycka vad han tycker om Kråkan: 
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”bara skönt att slippa han” (rad 4), vilket Jeppesen och Jokern också 

instämmer i. Successivt bygger de tre deltagarna här upp en allians mot 

Kråkan där Jokern implicit har de övrigas stöd i sin avrundande kommentar: 

”kråkan suxx” (rad 6). Allianser av detta slag är viktiga i socialt samspel och 

vänskapsformationer (Goodwin, 2002; 2006; Goodwin & Goodwin, 1992; 

Goodwin et al, 2002). 

Vad går det att säga om de här exemplen? Samtliga innehåller situationer 

där närvarande, aktiva deltagare omtalar icke närvarande deltagare, som 

annars ofta brukar befinna sig i chattrummet. Omnämnanden av frånvarande 

deltagare består i samtliga fall av att man frågar efter var de befinner sig 

(eftersom de inte är inloggade i chattrummet). I det första exemplet blir det 

tydligt att båda deltagarna anser sig ha en vänskaplig relation till den 

frånvarande deltagaren. Om detta är sant eller inte går inte att svara på, men 

idén om att de anser detta säger något om den frånvarande deltagarens 

betydelse för dem. Det andra exemplet är relativt neutralt i den bemärkelsen 

att det inte riktigt går att utläsa vad de tre deltagarna tycker om den 

frånvarande deltagaren. Det är snarare en notering att han är borta, vilket 

antingen kan tolkas som ett uttryck för saknad eller som ett rent 

konstaterande.   

I det sista exemplet diskuterar tre deltagare en fjärde, frånvarande 

deltagare, och det framgår att de alla är överens om att de mer eller mindre 

ogillar honom, vilket uttrycks genom något nedsättande kommentarer. Trots 

att denna ordväxling inte är speciellt smickrande för den frånvarande 

deltagaren, är det ändå så att han också ingår i kretsen, oavsett vad 

deltagarna anser om honom. Genom att frånvarande deltagare omtalas eller 

diskuteras av övriga deltagare befäster alltså deltagarna själva ramen för 

grupptillhörighet. De definierar sin inre och yttre krets och skapar en del av 

själva ramen för deltagande (participation framework; Goffman, 1981). 

Detta är även exempel på ett slags alliansarbete (Goffman, 1981; Goodwin, 

2002). Genom att exkludera eller inkludera någon, som diskuterats tidigare, 

liksom genom att alliera sig mot ett ”yttre hot”, förstärks gemenskapen i 

gruppen. 

Engagemang i gruppen  

I enlighet med Buckingham (2008), som menar att ungdomar i olika 

sammanhang söker sig till dem som de identifierar sig med, så utgörs alltså 

”chattgruppen” av de deltagare som på olika sätt identifierar sig med 

varandra. Detta är inte helt enkelt att avgöra, eftersom det finns olika sätt för 

deltagarna att uttrycka grupptillhörighet.  

Följande exempel (exempel 4:8) utgör slutet på en relativt utdragen 

diskussion mellan några deltagare som ingår i en krets och som handlar om 

det politiska läget i mellankrigstidens Europa. Det är deltagarna Kitaro och 



 89 

Jokern som håller i den politiska diskussionen och när vi kommer in i 

samspelet så har flera deltagare, Luigi, Gravsten och Penisfarsan, tröttnat 

något på samtalsämnet.  

Exempel 4:8 

1 kitaro (k) - Jokern, den länken var intressant, visste inte om det  

 Jokern (k) - kitaro, vet inte var man kan hitta mer information om det  

  - vet inte exakt vad partiet heter, partierna hette heller 

 Gravsten (k) - Det var bättre förr!  

5 Jokern - men liberalismen kritiserades rätt starkt innan första 

världskriget, i Österrike 

 Gravsten - dekadens, misär och fascism!  

 Luigi (k) - Ja, innan du föddes, gravsten…… 

 Gravsten - :<  

10 Jokern - LUIGI, BURN!  

 Gravsten - Ja, precis 

 Luigi -  

 Gravsten - sen kom jag och förpestade er tillvaro  

  - oh, joy!  

15  -  

 kitaro - liberalismen kritiserades även rätt starkt från andra håll 

också, om jag inte minns fel 

 Jokern - kitaro, det gjorde den nog  

 

20 

Penisfarsan 

(k) 

- Ingen socialism utan nationalism, ingen nationalism utan 

socialism. Många ismer.   

 Jokern - nackskott på -ismer  

 Gravsten - ingen ism utan dumma människor  

 Luigi - Inga människor utan dumhet…  

 Penisfarsan - Ingen demokrati utan dumhet  

25 Jokern - påstår du att evolutionen är dum Luigi?  

 Gravsten - Nu blev jag hungrig, på tal om demokrati osv  

 Jokern - hahah  

 Gravsten - Jag förstår varför politiker är så välgödda  

 Penisfarsan - Trött på politik…..inte därför jag reggade mig här  

Sekvensen inleds med att deltagaren Kitaro kommenterar en länk som 

Jokern postat lite tidigare och som handlar om det aktuella samtalsämnet, 

och det är framförallt dessa två deltagare som verkar föra en seriös 

diskussion. Gravsten förefaller att ingå i samtalet (vill ingå?) genom att posta 

kommentarer till samtalsämnet som egentligen inte består av några direkta 

egna åsikter eller faktakunskaper, utan mer fungerar som utfyllnad (rad 4 

och 7). Detta plockas upp av Luigi, som postar inlägget: ”Ja, innan du 

föddes, gravsten” (rad 8), vilket får Jokern att posta inlägget ”LUIGI, 
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BURN” (rad 10), som ett slags försvar av Gravsten. Gravsten själv verkar 

inte ta illa upp av kommentaren, då han skriver: ”ja precis” (rad 11) och ”sen 

kom jag och förpestade er tillvaro” (rad 13). Inte heller verkar kommentaren 

ha haft en negativ avsikt, då Luigi strax efter postar en glad emoticon (rad 

12). Här spelar givetvis tidsrytmen in, både för deltagarnas tolkningar och 

för deras reaktioner; eftersom det är en tidsfördröjning här kan intentionerna 

med ett inlägg misstolkas. Kitaro och Jokern fortsätter sitt politiska samtal, 

vilket kommenteras av Penisfarsan: ”Ingen socialism utan nationalism, ingen 

nationalism utan socialism. Många ismer” (rad 19-20). Denna kommentar 

om ”ismer” blir upptakten till samtalets avslut, då de övriga deltagarna på 

olika sätt följer upp just denna kommentar. Penisfarsans avslutande 

kommentar: ”Trött på politik…inte därför jag reggade mig här” (rad 29), 

illustrerar hur han ingått i ett samtal trots att han inte uppskattar 

samtalsämnet.  

Som tidigare påpekats krävs det ett tydligt engagemang i andra deltagare 

för att få tillträde att ingå i en gemenskap eller krets, men att endast engagera 

sig i enskilda individer räcker inte alltid. I många fall krävs även ett visst 

engagemang i gruppen, vilket kan ta sig olika uttryck. Ett sätt är att ta del i 

det rådande samtalet som gruppens medlemmar engagerar sig i. Detta i sig är 

komplext, då det i chattrummet vanligtvis samtidigt pågår ett flertal 

parallella samtal, med olika deltagare och där vissa av deltagarna kanske 

ingår i mer än ett samtal. I det här sammanhanget skall engagemang i 

gruppen förstås utifrån att deltagarna följer med i sin grupps diskussioner. 

Lotsning och stöd 

Ett annat vanligt förekommande fenomen är att deltagarna på olika sätt 

stöttar varandra i gemenskapen. Dessa olika sätt kan indelas i två 

huvudkategorier: lotsning och stöd. Den förstnämnda handlar om hur 

deltagarna hjälper varandra i exempelvis problemlösning, tekniska frågor, 

etc. Den sistnämnda handlar mer om emotionellt stöd; att exempelvis lyssna 

på varandras historier, att komma med glada tillrop och att dämpa oro. 

Skillnaden mellan dessa båda är alltså att den första innebär mer ”praktisk” 

och konkret hjälp med något, den andra ett mer förstående och lyssnande 

form av stöd. Sernhede (1996) poängterar kamratgruppen betydelse bland 

ungdomar, och menar att det är med kamratgruppen den mesta delen av 

ungdomars tid spenderas. Under den här tiden kan kamratgruppen ses som 

ett slags substitut för familjen, och därför blir deras gemensamma 

upplevelser viktiga. 

I följande exempel (exempel 4:9) är det en form av lotsning som visar sig; 

här är det en deltagare som uttryckligen ber om hjälp från de övriga med ett 

för honom aktuellt problem. 
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Exempel 4:9 

1 Robin2222 (k) - skulle vilja ha hjälp med att länka bilder till reggen[*] 

  - någon som vet 

 dendöendesvanen (t) - tror det bara är att ladda upp den i en fil å sen länka 

den 

5 Robin2222 - vanlig fil? 

 Röd skorpion (k) - testa zipfila 

 I Like Popcorn (k) - lägg in i en zipfil och sen är det bara att länka. 

 Robin2222 - oki, tack…ska testa 

* ’reggen’ kan här antas vara den registreringssida där många deltagare 

lägger upp bilder på sig själva, information och annat. 

Robin2222 inleder sekvensen med att fråga om någon kan hjälpa honom 

med hur man länkar bilder till reggen (rad 1). Han får snabbt svar från flera 

deltagare som samtliga verkar ha en någorlunda enhetlig syn på hur man bör 

gå tillväga för att lösa hans problem (rad 3, 4, 5, 6 och 7) och sekvensen 

avslutas med att han tackar för hjälpen.  

Det följande exemplet (exempel 4:10) är ett exempel på stöd.  

Exempel 4:10 

1 Rosakladd (t) - kei jag behöver en kram 

  - big time! 

 I Like Popcorn (k) - Kom hit då 

 Robin2222 (k) - jag gillar att kjamas 

5 Röd skorpion (k) - jag kan ge dig en kram! 

 dendöendesvanen (t)  - men rosa, är det ngt som hänt? 

  -  

 Röd skorpion  - *kjamar rosa* [*] 

* När ett verb skrivs mellan två asterisker, beskriver det vanligtvis en 

aktivitet. 

I den här sekvensen är det Rosakladd som uttrycker att hon ”behöver en 

kram” (rad 1), vilket kan tolkas som att hon behöver stöd eller uppmuntran 

av gruppen. Deltagarna I Like Popcorn och Röd skorpion svarar stödjande, 

och även inlägget från deltagaren Robin2222 kan tolkas som ett svar till 

henne, då det innehåller en bejakande kommentar ”jag gillar att kjamas” (rad 

4), vilket antyder att han erbjuder en kram till Rosakladd. Det faktum att han 

byter ut bokstaven ”r” mot bokstaven ”j”, som ger en stavning som antyder 

ett småbarnsspråk, kan tolkas som att hans kommentar har en lekfull ton. 

Detta i kontrast till inlägget från Dendöendesvanen, som i stället anlägger ett 

allvarligt tonfall vilket understryks med den bekymrade emoticon  hon 

postar efter sin fråga (rad 6 och 7).  
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Sekvensen avslutas med att Röd skorpion ger Rosakladd en kram genom 

virtuellt handlande: *kjamar rosa* (rad 8), i och med att aktiviteten skrivs 

inom två asterisker. Vad som händer här är att en deltagare i gruppen 

uttrycker sitt behov av uppmuntran eller stöd från gruppen, vilket deltagarna 

svarar upp till. Detta visar hur deltagarna gemensamt sluter upp kring en 

deltagare för att visa sin samhörighet och hur de därmed också konstituerar 

själva gruppen. Det går inte att ge något fysiskt stöd i form av en reell kram, 

däremot går det att genom uppmuntrande ord ge en virtuell kram och inte 

minst att ge stöd och bekräftelse.  

Positiv förstärkning  

Ytterligare ett sätt att emotionellt stötta varandra som förekommer i 

chattrummet är vad som här kallas för positiv förstärkning. Att ge varandra 

positiv förstärkning i form av glada tillrop, beröm och uppmuntrande ord är 

vanligt förekommande. Oftast är det kopplat till yttranden om vardagliga 

kommentarer om exempelvis vad deltagarna har gjort just den dagen eller 

ska göra. 

De följande två korta exemplen (exempel 4:11;12) kan eventuellt se 

intetsägande ut, men faktum är att i det här sammanhanget är de väldigt 

talande, då det säger något om den inbördes relationen mellan deltagarna. 

Men inte alla deltagare får den typen av respons på sina yttranden om 

vardagliga förehavanden. Det finns mängder med tillfällen i materialet där 

den här typen av konstaterande kommentarer (som exempelvis ”jag ska på 

bio imorgon”) försvinner i mängden av inlägg utan någon respons. Vid en 

mer noggrann läsning av dem så är de oftast postade av deltagare som ännu 

inte ingår i någon gemenskap i chattrummet. I de fall där den här typen av 

kommentarer faktiskt får gehör, så är de vanligtvis postade av personer som 

redan ingår i en gemenskap.  

Exempel 4:11 

1 Rosakladd (t) - Okej, jag ska på bio imorgon 

 Jokern (k) - Roligt! Vilken film? 

 Luigi (k)  - Ha så skoj. Vad ska du se? 

  - och med vem? 

Rosakladd berättar att hon skall på bio, vilket Jokern och Luigi kommenterar 

och länkar till i sina inlägg (rad 2, 3 och 4). Själva engagemanget visar att de 

här tre deltagarna ingår i eller skapar en gruppgemenskap. Den sista 

kommentaren från Luigi ”och med vem” öppnar upp för just den tolkningen 

genom att den visar att han eventuellt kan känna till någon person (antingen 

personligen eller via kännedom om hennes nätverk) som hon kan tänkas gå 

på bio med. Dessutom är han tillräckligt intresserad för att fråga. Det kan ses 
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som positiv förstärkning i den bemärkelsen att andra deltagare faktiskt visar 

ett aktivt intresse för varandras förehavanden. Detta gäller också i nästa 

exempel (exempel 4.12). 

Exempel 4:12 

1 Alexandra18888 (t) - Jag har uppkörning den 23:e januari 

 Röd skorpion (k) - Kul att köra upp mitt i vintern… 

  - Men du klarar det säkert!  

 gravsten (k) - det går säkert bra i vilket fall som 

5 Röd skorpion - lycka till! 

I den här sekvensen är det Alexandra1888 som får positiv förstärkning av två 

andra deltagare efter att hon har berättat att hon skall ha uppkörning för 

körkort. Båda två kommer med stöttande kommentarer, och deltagaren Röd 

skorpion säger uttryckligen ”lycka till” (rad 5). Genom att visa den här typen 

av stöd befäster deltagarna sina vänskapspositioner, dels för sig och 

varandra, dels för övriga deltagare i nätsamfundet. Genom kommentarer till 

andra deltagare visar den här typen av stöd på en sorts relationsbildning 

mellan deltagarna.  

I nästa exempel blir det tydligt hur deltagarna, via vissa formuleringar och 

användning av emoticons, uppvisar vilka relationer de har. 

Exempel 4:13 

1 Luigi (k)  - HEJ SVANEN :D 

 dendöendesvanen (t) - HEJ LUIGI 

  - JAG TÄNKTE BARA SÄGA 

  - ATT DU ÄR BRA  

5  - OCH SÅ 

  - HEJ HEJ 

  -  

 Luigi  -   

Precis innan den här sekvensen har Dendöendesvanen lite tidigare ”ropat” 

(det vill säga använt versaler) på Luigi, och här svarar han nu henne genom 

att också använda versaler (rad 1). Dendöendesvanen fortsätter att använda 

versaler i sina efterföljande inlägg bestående av kortfattade och avstyckade 

kommentarer som hon levererar i snabb följd ”HEJ LUIGI JAG TÄNKTE 

BARA SÄGA ATT DU ÄR BRA OCH SÅ HEJ HEJ”. Hon avslutar med att 

inkludera två emoticons;  och , varpå Luigi svarar genom att i sin tur 

posta två emoticons tillbaka;  och . I det här exempelt är den positiva 

förstärkningen tydlig. Däremot är den här inte uttryckligen efterfrågad (som i 

ex. 4:10) utan verkar vara helt spontan. Inläggen visar alltså på ett spontant 

ömsesidigt alliansskapande. 
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Lek och allvar 

När det gäller inlägg som handlar om att söka stöd från de andra deltagarna, 

är det inte ovanligt att deltagare från samma grupp svarar på lite olika sätt. 

Några svarar upp och levererar stöd i form av förstående eller positiva 

kommentarer. Andra väljer att svara upp genom att i stället skoja till det. Att 

skämta om någon eller om något som uttryckligen upplevs som ett problem 

för någon annan, kan tolkas som att man vill ta udden av något, vilket i sig 

kan vara en stödjande gest. Men det kan också tolkas som att man ”lattjar” 

lite och inte tar den andra personen på särskilt stort allvar. Detta beror 

möjligen delvis på internets anonymiserade karaktär; avsaknaden av kropp 

och därmed ansikte och ansiktsuttryck, samt även avsaknaden av själva 

rösten gör det svårt för deltagarna att avgöra om något är på allvar eller inte. 

Detta gör att gränsen mellan lek och allvar är relativt suddig i chattrummet. I 

exemplet nedan (exempel 4:14) har en sådan sekvens valts ut där det som är 

allvarligt för några blir lekfullt och skämtsamt för andra. 

Exempel 4:14 

1 Rosakladd (t) - Jag kanske dör imorgon  

  - om de säger att jag har cancer 

 dendöendesvanen (t) - du är säkert frisk kladd  

 Unikum (k) - kan man ha cancer i halsen?  

5 Rosakladd - ja  

 Unikum  - jag har nog det då  

 Rosakladd - jag tror inte det :(  

 ragge_är_mitt_namn (k) - varför skulle du ha cancer :( 

 Rosakladd - det är det jag ska kolla uppå  

10  - om jag har det i halsen  

 Unikum  - jag har haft två bölder i halsen i flera 

månader nu 

  - måste vara cancer 

 Rosakladd  - oj 

15 ragge_är_mitt_namn - halsfluss  

 Rosakladd - det är nog bra att kolla upp  

 Luigi (k)  - Jag har haft en stor bula mitt på halsen 

sedan jag kom in i puberteten  

 dendöendesvanen  -   

20  - jag har haft en hals på min stora bula sen 

jag föddes  

  -  
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Rosakladd inleder med att uttrycka en viss oro över att hon kanske är 

döende i cancer. Hon får omedelbart en uppmuntrande respons från en av 

deltagarna, Dendöendesvanen: ”du är säkert frisk kladd ” (rad 3). Men 

Unikum svarar att han, liksom hon, också tror att han har cancer (rad 6). 

Rosakladd svarar att hon inte tror att han har det och avslutar med en ”sur” 

emoticon. Om detta inlägg är ett uttryck för att hon verkligen inte tror att han 

har cancer är svårt att veta. Det kan också vara ett uttryck av ogillande från 

hennes sida över att hon inte är ensam om cancerdiagnosen. Deltagaren 

Ragge_är_mitt_namn ställer frågan ”varför skulle du ha cancer :(” (rad 8). 

Det går inte riktigt att avgöra vem han riktar sig till, vilket är förklaringen till 

att de båda två svarar på frågan. Rosakladd svarar: ”det är det jag ska kolla 

uppå om jag har det i halsen” (rad 9-10), och Unikum svarar: ”jag har haft 

två bölder i halsen i flera månader nu” (rad 11-12). Detta senare inlägg får 

Rosakladd att nu reagera på ett mer stödjande sätt med ”oj” och ”det är nog 

bra att kolla upp” (rad 14 och rad 16).  

Fram till ungefär hit har samtalet haft en relativt allvarlig karaktär; det har 

pratats om oro för dödlig sjukdom och faktiska symptom. Som en 

kommentar till (troligtvis) Unikums inlägg om cancer i halsen på grund av 

bölder på dito ställe, föreslår en av deltagarna helt sonika ”halsfluss ” 

(rad 15) som ett alternativ till cancer. Den emoticon som avslutar inlägget 

kan tolkas som att Unikums oro inte tas på speciellt allvar. Nästa inlägg, som 

kommer från Luigi, är definitivt en skämtsam kommentar: ”Jag har haft en 

stor bula mitt på halsen sedan jag kom in i puberteten ” (rad 17-18), där 

”stor bula” troligtvis skämtsamt syftar på hans adamsäpple. Troligen postar 

han detta inlägg för att lätta upp stämningen, eller för att helt enkelt roa sig 

och andra. Eventuellt vill han avsluta diskussionen, som han inte verkar ta på 

allvar. Att han inte menar allvar med sitt eget inlägg går framförallt att utläsa 

genom hans avslutande leende emoticon som skålar med ett ölglas. 

Dendöendesvanen, som tidigare har stöttat Rosakladd (rad 3) utan att för 

den sakens skull nödvändigtvis ha tagit hennes oro på allvar, hänger på den 

skämtsamma jargongen som Luigi har anslagit, genom att säga ”jag har haft 

en hals på min stora bula sen jag föddes” (rad 20-21), där ”stor bula” 

troligtvis här skämtsamt syftar på hennes huvud. Hennes inlägg kan ses som 

exempel på ”ändring av tonläge” (Goffman, 1981), där tonläget i det här 

fallet innebär växlingen från allvar till skämt. Detta innebär samtidigt att 

deltagarna växlar mellan olika positioneringar (footings; Goffman, 1981); 

mellan skämtsamma och allvarliga positioneringar. Därmed är det också lätt 

att växla mellan olika allianser: genom att inte ta någon på allvar eller skoja 

med någon (vid fel tillfälle) kan deltagare alliera sig med eller stötta andra 

deltagare (om närhet – distans och social koreografi, se Aronsson, 1998).  
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KAPITEL 5. POSITIONER OCH LOKALA 
HIERARKIER 

I det här kapitlet beskrivs den nätgemenskap som kan bildas i chattrummet i 

form av olika kretsar, allianser och andra spontana grupperingar på nätet. 

Spontana grupperingar kan vidare identifieras genom deltagarnas egna 

sociala kategoriseringar av vilka som ingår eller inte ingår i gemenskapen, 

exempelvis genom vilka som positioneras som nybörjare eller randoms. De 

sociala kategoriseringarna som deltagarna gör är i sin tur ett sätt att markera 

olika positioner – sin egen och andras – i chattrummet, och utifrån dessa 

positioner framträder en lokal hierarki där en deltagare antingen inkluderas 

eller exkluderas i den nätgemenskap som kan uppstå.  

När det gäller sociala sammanhang där människor ingår och våra analyser 

av dessa finns det olika teoretiska utgångspunkter för att försöka förstå vad 

det är människor gör och varför. En av de primära utgångspunkterna i detta 

arbete är att människor positionerar sig i interaktion med andra människor 

(exempelvis Davies & Harré, 1990; Goffman, 1959; 1983; van Langenhove 

& Harré, 1999). Dessa positioner kan tillskrivas, tas an, ifrågasättas och 

ändras från situation till situation. Begreppet position kan betraktas som ett 

alternativ till det mer statiska rollbegreppet, och positioneringsteori kan ses 

som en startpunkt varifrån reflektioner över de många olika aspekterna av 

socialt liv kan göras. Generellt sett så är positioner relationella till sin 

karaktär, vilket innebär att för att någon exempelvis skall kunna positioneras 

som en person med makt, så måste andra bli positionerade som personer utan 

makt (van Langenhove & Harré, 1999). Detta betyder vidare även att en 

person kan positionera sig själv och andra samtidigt i interaktion med andra, 

parallellt med att han eller hon blir positionerade av andra.  

 
”Whenever somebody positions him/herself, this discursive act always im-
plies a positioning of the one to whom it is adressed. And similarily, when 
somebody positions somebody else, that always implies a positioning of the 
person him/herself. In any discursive practice, positioning constitutes the ini-
tiator and the others in certain ways, and at the same time it is a resource 
through which all persons involved can negotiate new positions”.  
(van Langenhove & Harré, 1999, s. 22) 

Detta innebär att positionering är en diskursiv praktik, och att varje deltagare 

inom en konversation alltid positionerar sig själv samtidigt som han eller hon 
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positionerar de övriga deltagarna. På så vis är positioner i ett samtal inte 

statiska, utan förhandlingsbara utifrån deltagare och kontext. I detta arbete 

framgår det att deltagarna i chattrummet ständigt positionerar sig själva och 

andra i samtalen med varandra; som kille eller tjej, som inkluderad eller 

exkluderad, som töntig eller cool. Positioner är ofta relaterade till 

maktförhållanden, vilket innebär att positionerna här också handlar om att 

göra anspråk på talutrymmet och att befästa grupperingar. I det här kapitlet 

kommer fokus därför vara på exempelvis ålderspositioner och andra 

positioner som deltagarna i chattrummet antar eller tilldelas, och på hur 

dessa positioner i förlängningen bidrar till att skapa lokala hierarkier.   

Lokala hierarkier i chattrummet 

Chattspråket har som påpekats en distinkt funktion som markör för social 

position (se kapitel 3) genom att det särskiljer deltagarna utifrån om de 

behärskar det eller inte, och klassificerar dem som tillhörande eller icke 

tillhörande den rådande nätgemenskapen. På detta sätt kan ett visst 

språkbruk i enlighet med Bourdieu (1991) ses som en markör för social 

position (se också Bucholtz, 2002; 2007; Ochs, 1992). Ett tydligt 

interaktionsmönster i materialet är att deltagarna positionerar sig själva och 

varandra i relation till olika diskurser, exempelvis ålder och kön, så att 

hierarkiska maktsystem framträder. Dessa system bygger både på innehåll 

(vad man pratar om) och form (hur man pratar), och deltagarna positionerar 

sig med hjälp av olika språkliga markörer för relativa maktpositioner i 

förhållande till exempelvis köns- eller åldershierarkier (Ochs, 1992). I det 

här sammanhanget skall makt förstås utifrån utgångspunkten att det är 

kontaktskapande och socialt umgänge som är de primära målen för 

deltagarna, och därför innebär makt här inkludering och deltagande. En 

deltagare med makt är således primärt en person som är välkänd i 

chattrummet och som genom tilltal och omtal synliggörs också av andra 

deltagare, samt en person som ingår i åtskilliga interaktioner och på så vis 

har inflytande över talutrymmet (läs: skrivutrymmet). Med andra ord en 

person som är en del av en nätgemenskap i chattrummet. 

Hierarkin i chattrummet kan enklast beskrivas i termer av inkludering – 

exkludering eller tillhörighet – icke tillhörighet. Det handlar om att det oftast 

finns ett ”rätt” sätt att vara i olika sammanhang: exempelvis en rätt ålder att 

inneha eller en rätt musikstil eller annan smakgemenskap att tillhöra. Är man 

rätt så inkluderas man lättare i gemenskapen än om man inte är rätt. Detta 

kan man se när man granskar olika teman som tas upp till samtal av 

deltagarna och hur deltagarna samtalar kring dem. Dessa teman utgörs i 

materialet av återkommande samtalsämnen som exempelvis sex, musik och 

skola. Deltagarna positionerar sig, eller markerar alltså positioner, i lokala 

hierarkier utifrån olika kategorier som kön eller ålder (Ochs, 1992).  
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Åldershierarkier 

Ett genomgående tema i chattmaterialet som deltagarna återkommer till är 

diskussioner som på olika sätt berör ålder. Det verkar vara av stor vikt för 

deltagarna att positionera sig åldersmässigt gentemot varandra i chattrummet 

och ofta handlar det om att genom ålder antingen inkluderas eller 

exkluderas; att man innehar ”rätt” ålder, eller inte.  

I följande exempel är det tre tjejer, Anytime, Vanjaaa, och 

Farmorsskafferi, samt tre killar, KISUM, I Like Popcorn och Mightygrip, 

som pratar om ålder. Exemplet föregås av en diskussion om att köpa öl på 

krogen och om man kan tänka sig att köpa ut åt den som inte har åldern inne.  

Exempel 5:1 

1 anytime (t) - har jag sagt hur gammal jag är, eller varför 

antar ni bara helt plötsligt att jag är minderårig? 

:( 

 Vanjaaa (t) - Du är typ…. 19? 

5 KISUM (k) - Du förnekar det inte. 

 anytime - höhö. 

  - När randoms [*] frågar är jag 22. 

 I Like Popcorn (k) - :D 

 anytime - nybliven trebarnsmorsa. 

10 KISUM - Jag är antingen 12 eller 24. 

 anytime - 12 är en fin ålder. <3 

 Mightygrip (k) - Du är väl 12? 

 KISUM - Sant.  

  - Räknar mighty som en random. 

15 farmorsskafferi (t) - tolv ÄR en fin ålder  

 Vanjaaa - Jag var också 12 ibland 

* randoms är här ett uttryck för andra, icke insatta personer som inte tillhör 

gemenskapen, och har en negativ klang. 

Här visar sig ålder vara ett sätt att positionera sig själv och andra rent 

hierarkiskt. Det är uppenbart att Anytime känner sig besvärad av att vara 

sedd som minderårig; hon är träffad av de andras kommentarer kring att 

köpa ut till minderåriga, vilket kan utläsas av hennes inledande fråga ”har 

jag sagt hur gammal jag är, eller varför antar ni bara helt plötsligt att jag är 

minderårig? :(”. Hennes fråga avslutas alltså med tecknet för en sur gubbe 

som visar att det är något negativt med att vara minderårig. Vanjaaa och 

KISUM bekräftar hennes antagande om att de tagit henne för minderårig 

genom att säga ”Du är typ…19?” och ”Du förnekar det inte” (rad 4-5). Som 

för att vända samtalet åt en mer positiv riktning för sig själv, antar Anytime 

en mer skämtsam attityd genom att säga ”höhö, när randoms frågar är jag 

22” (rad 6-7). Hon förnekar genom detta yttrande inte de andras antaganden 
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om att hon skulle vara minderårig, utan ändrar istället riktning på samtalet 

genom att berätta vad hon brukar säga till randoms om sin ålder, snarare än 

att gå in på vilken ålder hon egentligen innehar. Detta visar sig vara en 

lyckad strategi då hon genast får en positiv respons av I Like Popcorn, en 

skrattande gubbe (rad 8). Hon fortsätter då att berätta vad hon säger till 

randoms genom att tillägga ”nybliven trebarnsmorsa” (rad 9). KISUM 

hänger på den skämtsamma tonen samtidigt som han visar på en sorts allians 

med Anytime genom att säga ”Jag är antingen 12 eller 24” (rad 10). Detta 

påstående innebär alltså att även han lurar randoms genom att ljuga om sin 

ålder.  

Det inledande underläget har här vänts till något positivt för Anytime, 

som för att understryka detta säger ”12 är en fin ålder” och avslutningsvis 

postar tecknet för ett hjärta, vilket i sammanhanget kan tolkas som en 

ömhetsbetygelse eller ett uttryck för tacksamhet till KISUM. Tillsammans 

bildar de båda nu en gemenskap mot en yttre fiende (randoms; alltså 

utomstående). Mightygrip tar tillfället i akt och skämtar lite med KISUM 

genom att säga ”Du är väl 12?” (rad 12), som en kommentar till att han 

brukar säga att han antingen är 12 eller 24, varpå KISUM svarar med att 

säga ”räknar mighty som en random” (rad 14). Detta yttrande kan tolkas 

antingen som ett rent tillbakaskämtande eller som en distansering från 

Mightygrip. Då KISUM inte vänder sig direkt till Mightygrip i sitt yttrande 

utan istället pratar om honom i tredje person, tyder det på att han vänder sig 

till de andra deltagarna och på så vis skapar ett slags utanförskap för 

Mightygrip, vilket dessutom förstärks genom hans yttrande om att han ser 

Mightygrip som en random, det vill säga en av de som inte tillhör 

gemenskapen. 

Farmorsskafferi, å andra sidan, svarar på både KISUMs och Anytimes 

inlägg om att 12 är en fin ålder, genom att understryka att ”tolv ÄR en fin 

ålder” följt av en emoticon som räcker ut tungan (rad 15). En emoticon som 

räcker ut tungan kan tillsammans med hennes yttrande i det här 

sammanhanget tolkas som att hon verkligen tycker att 12 är en fin ålder, och 

att hon inte - till skillnad från de andra två - skämtar om det utan snarare 

konstaterar faktum. Vanjaaa däremot fortsätter att hänga på den 

skämtsamma ton som Anytime och KISUM har slagit an genom att säga att 

”jag var också 12 ibland” (rad 16). Inlägget visar också på att hon 

positionerar sig med dem, alltså allierar sig med dem och samtidigt 

positionerar sig mot andra (randoms). I exemplet blir det tydligt att det finns 

en ”rätt” ålder att ha, definierad av deltagarna själva och som de sedan 

positionerar sig själv och varandra i relation till. 

I nästa exempel blir det återigen tydligt hur ålder verkar spela en stor roll 

för hur man positionerar sig i chattrummet. Här är det fyra killar, KISUM, I 

Like Popcorn, Asplöv och Mightygrip, som tillsammans med två tjejer, 

Anytime och Farmorsskafferi, pratar om ålder och där de huvudsakligen 

försöker fastställa vilken som är den mest onödiga åldern och varför. Det blir 
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i exemplet tydligt att ålder på olika sätt är likställt med status då ålder – det 

vill säga rätt ålder – exempelvis innebär pengar (ekonomiskt kapital), att 

man kan komma in på krogen och att man kan köpa alkohol. I samtliga fall 

rör det sig om uppenbart åtråvärda statuspositioner för deltagarna. 

Exempel 5:2 

1 KISUM (k) - ibland bevisar du din ålder. 

 anytime (t) - nah, jag är barnsligare än min ålder 

 farmorsskafferi (t) - Hur gammal är du, time?  

 anytime - ska fylla sjuderton år. 

5 KISUM - sux 2 b u  

 anytime - 17 är den mest onödiga åldern. 

  - det, och 19 

 farmorsskafferi - Trodde du var typ 14  

 anytime - amen kom igen? 

10 I Like Popcorn (k) - du har uppenbarligen aldrig varit 19 

  - 19 är överlägset mest fail [*] ;< 

  - vill inte vara 19 

 farmorsskafferi - Vill ej vara 22. 

 anytime - nah. Jag kommer nog inte ha nåt emot 19 

15  - eller ja  

  - alltså 

  - för er i sverige är 19 jättefail .D 

  - men vi får ju köpa alkohol osv på åland när vi är 18 

 Asplöv (k) - sjutton är mest fail 

20 anytime - och starksprit får man ut på krogen. 

 Mightygrip (k) - japp 

 anytime - så därför är sjutton mest fail, tack lindblom. 

 Mightygrip  - 17 är mest fail. 

 farmorsskafferi - Då tänker jag flytta till åland   

25 Mightygrip  - för då går hälften av alla på krogen. 

 Asplöv - Jag tänker bli arton 

 I Like Popcorn - tufft 

 Asplöv - haha ja. så ska man försöka komma in 

  - så bah…nej 

30 anytime - dude, det enda du behöver göra är att ta båten hit, så 

får du köpa hur mycket du vill i taxfreen 

  - och det är mycket billigare :# 

 farmorsskafferi -  

 I Like Popcorn - vill vara 50 och rik 

35  - äga en massa mark 

 anytime -haha jag kom in på krogen när jag var 15. 

* fail står här för misslyckad, onödig, sämsta.   
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KISUM inleder exemplet med att säga ”ibland bevisar du din ålder” till 

Anytime, som ett svar på ett tidigare yttrande från henne. Kommentaren är 

negativt laddad från hans sida, snarast en tillrättavisning eller förolämpning, 

men Anytime skakar den av sig genom att säga ”nah, jag är barnsligare än 

min ålder” (rad 2). Här gör hon en manöver som innebär att hon lite 

skämtsamt attackerar sig själv för att ta udden av hans negativa kommentar. 

Denna form av ”självattack” eller distansering från sig själv genom 

exempelvis självironi är vanligt förekommande i chattrummet och fungerar 

utmärkt som ett slags försvar mot andras eventuella påhopp (om självattack 

vid retsamheter se också Drew, 1987; Tholander & Aronsson, 2002). Som 

svar på detta får hon av Farmorsskafferi frågan ”hur gammal är du time?” 

följt av en emoticon som håller upp ett finger i luften (rad 3), vilken här kan 

tolkas som ett uttryck för att Farmorsskafferi är något skeptisk mot Anytime 

och den ålder hon innehar.  

Anytime fortsätter att anta en lätt skämtsam position när hon svarar ”ska 

fylla sjuderton år” (rad 4) och därmed använder språket som ett verktyg för 

att ’avdramatisera’ något så konkret som sin ålder. KISUM kommer genast 

med en retfull kommentar till hennes åldersangivelse ”sux 2 b u” samt postar 

en emoticon som blåser i kazoo (rad 5), där ’sux 2 b u’ står för det engelska 

uttrycket sucks to be you, det vill säga på svenska ungefär ’det suger att vara 

du’, vilket i detta sammanhang innebär att sjutton uppenbarligen inte är en 

åtråvärd ålder att inneha, något som bekräftas av Anytime själv ”17 är den 

mest onödiga åldern, det, och 19” (rad 6-7).  Farmorsskafferis svar till 

Anytimes åldersangivelse är att ” trodde du var typ 14” följt av två 

emoticons som rodnar (rad 8), vilka här kan tolkas som att hon skäms något 

över detta påstående. Därmed bekräftas samtidigt det tidigare antagandet om 

att hon var skeptisk mot Anytimes ålder, något som även Anytime verkar 

anse då hon svarar ”amen kom igen?” (rad 9).  

I Like Popcorn hänger på åldersdiskussionen om vilken som är den mest 

onödiga åldern och säger ”du har uppenbarligen aldrig varit 19, 19 är 

överlägset mest fail ; <, vill inte vara 19” (rad 10-12). Av dessa kommentarer 

kan man utläsa att han själv troligtvis är 19 år och att inte heller denna ålder 

innehar en åtråvärd status. En anledning till detta visar sig vara att man när 

man är 19 inte får köpa ut alkohol på systembolaget. Farmorsskafferi sticker 

in med ”vill ej vara 22” (rad 13), vilket kan tolkas som antingen som hennes 

egen åldersangivelse, något som inte verkar troligt då åldern på deltagarna i 

rummet ligger runt 16-19. Istället kan det tolkas som hennes angivelse av en 

icke åtråvärd ålder (i förhållande till åldrarna 17 och 19) och att det lika lite 

som det är åtråvärt att vara för ung inte heller är åtråvärt att vara för gammal. 

Anytime svarar på yttrandet om 19 som den mest onödiga åldern med att 

säga ”nah, jag kommer nog inte ha något emot 19, eller ja alltså för er i 

sverige är 19 jättefail, men vi får ju köpa alkohol osv på åland när vi är 18” 

(rad 14-18). Av hennes kommentarer kan det förstås att hon inte håller med 
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om att 19 skulle vara den mest onödiga åldern, då man på Åland får köpa 

alkohol redan när man är 18.  

Underförstått är det alltså så att 19 skulle vara den mest onödiga åldern i 

Sverige just för att man är året för ung för att handla alkohol på 

systembolaget, och här positionerar Anytime sig som att hon har det lite 

bättre än de övriga deltagarna (”för er i sverige är 19 jättefail”) då andra 

regler verkar gälla på Åland. Därför kan Anytimes uttalande tolkas som att 

hon egentligen håller med om att 19 är den mest onödiga åldern, men då hon 

själv inte berörs av det som är negativt kopplat till den åldern heller inte kan 

se den som mest onödig, så för henne är 17 fortfarande den mest onödiga 

åldern (rad 22). Hon får medhåll av både Asplöv och Mightygrip om att 17 

är den mest onödiga åldern. Det kan troligtvis förklaras med att man i 

Sverige visserligen inte får köpa ut alkohol på systembolaget innan man är 

20, men man får köpa alkohol på krogen när man fyllt 18 (på de ställen där 

man kommer in). 

Att just alkohol är något viktigt för deltagarna förstås genom 

Farmorsskafferis kommentarer om att ”då tänker jag flytta till åland” följt av 

en leende emoticon (rad 24), eftersom Åland är ett bättre ställe, då man kan 

köpa alkohol där redan innan man är 18 år. Asplöv säger istället att ”jag 

tänker bli 18” (rad 26) och i och med detta försöka komma in på krogen som 

en lösning på alkoholproblemet.  

I Like Popcorn fortsätter att diskutera ålder och för in ytterligare en 

dimension: det är bättre att vara äldre eftersom det kan likställas med att vara 

förmögen ”jag vill vara 50 och rik, äga en massa mark” (rad 34-35). 

Anytime fortsätter att positionera sig själv som någon som är i en mer 

åtråvärd sits i och med att hon bor på Åland, genom att avsluta exemplet 

med ”haha jag kom in på krogen när jag var 15” (rad 36). Av detta är det 

underförstått att det på Åland är lättare att komma in på krogen än i Sverige 

innan man har nått den rätta åldern. 

Vad exemplet tydligt visar är hur deltagarna på olika sätt orienterar sig 

mot ålder i relation till om den är ”rätt” eller inte. Vad som avgör om åldern 

är rätt har att göra med vilka statuspositioner som kan läsas in i den angivna 

åldern; i det här fallet verkar tillgång till alkohol och tillträde till ställen där 

alkohol kan inhandlas utgöra just sådana statuspositioner. Det blir hierarkiskt 

viktigt att befästa var man själv positionerar sig åldersmässigt – över eller 

under ”rätt” ålder. På detta sätt delar deltagarna in sig själv och de övriga i 

grupper där de antingen inkluderas eller exkluderas i en inre krets beroende 

på, som här, ålder. Viktigt att poängtera är att det inte är den reella, faktiska 

åldern som är avgörande här (eftersom den inte kan fastslås), utan den ålder 

som deltagarna själva uppger eller orienterar sig mot. 
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Nybörjarpositioner och lokala hierarkier 

Ett annat sätt att befästa hierarkiska positioner i chattrummet är att fjärma sig 

från att vara nybörjare, en deltagarposition som ofta har en negativ 

konnotation. Nybörjare är något man helst inte vill positionera sig som och 

deltagarna använder vid upprepade tillfällen synonymer till begreppet 

nybörjare för att retas, pika eller förolämpa varandra (exempelvis newbie, 

amatör, nuuuub). Men det finns undantag till detta; i kapitel 6 kommer vi se 

att nybörjarpositionen även kan åberopas i en typ av självattack där man 

föregår andras påhopp genom att skämtsamt hoppa på sig själv i ett defensivt 

försvar (se exempel 6:8 och 6:9). I sådana exempel är det tydligt att 

deltagarna refererar till sig själva som nybörjare för att på så sätt markera en 

strategisk position (Ochs, 1992), som här används för att avvärja eller 

desarmera eventuella retattacker. Att vara nybörjare kan också öppna för 

stöd från andra deltagare genom att de ”tar hand” om den nya deltagaren för 

att välkomna den. 

Smakhierarkier 

En annan hierarkisk markör som framträder i materialet är deltagarnas 

uttryck för smak i olika sammanhang. Om man tänker sig att chattspråket är 

en av flera markörer som visar om en deltagare ingår i en nätgemenskap eller 

inte, så är nästa steg att identifiera att just denna nätgemenskap består av 

olika grupperingar som i sig är styrda och formade utifrån andra 

positioneringar, exempelvis vad gäller smak och stil. Bourdieu (1984) menar 

att smak har en primär funktion vilken är att särskilja och klassificera 

medlemmar av olika klasser i hierarkiska system. Genom att tillskriva någon 

”god” eller ”dålig” smak, klassificerar man andra personer samtidigt som 

man själv blir klassificerad som medlem i en grupp med en särskild position 

i en social hierarki. Vad som är god smak och som står för en hög position 

avgörs utifrån lokala maktfält och lokala smakhierarkier. Grundläggande för 

smaken är, enligt Bourdieu, utbildningssystemet och dess förmåga att 

överföra legitim smak, där legitim smak står för de värden som används av 

rådande maktstrukturer. Individer benämns av Bourdieu som agenter vilka 

investerar i olika smaker bland annat genom olika utbildningar, och smaken 

blir ett symboliskt kapital som både styr och leder hans eller hennes 

agerande. Den här synen på smak hamnar i gränslandet mellan struktur och 

interaktion (Bourdieu, 1984).  

Vad gäller smak i chattrummet kan det exempelvis handla om att 

tillerkänna sig och andra en gemensam smak gällande musik, film och 

politiska åsikter, liksom att positionera olika deltagare på en skala mellan 

god och dålig smak. De ”rätta” smakpreferenserna innebär tillträde till 

gruppen. 
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Ett återkommande inslag, som är del av umgänget i chattrummet, är de 

populärkulturella referenser som ständigt görs av deltagarna och som ofta 

markerar just smak och stil. I linje med Bourdieu menar flera 

ungdomsforskare att den delade smaken skapar en gemenskap hos 

ungdomarna (Bjurström, 1997; 2005; Sernhede, 2006). En ambition i detta 

arbete har varit att identifiera just så kallade stilmarkörer; det vill säga vad i 

samtalen som exempelvis markerar stil hos deltagarna. Tydliga stilmarkörer 

här är de populärkulturella referenser som deltagarna använder sig av i 

samtalen, och i relation till exempelvis smak och stil är det vanligt att 

deltagarna refererar till olika filmer, låtar och musikgrupper. Omnämnanden 

av artister, författare och skådespelare är också vanligt förekommande. I 

avhandlingens excerpter nämns exempelvis Ellen DeGeneres, känd TV-

personlighet med en egen talkshow som sänds i svensk TV, liksom Marylyn 

Manson, rockartist, samt popartisten och skådespelerskan Miley Cyrus 

(exempel 3:1 och 3:5); olika musikgrupper som Destöyer 666, Dissection, 

Tatu och Alphaville (exempel 5:3, 5:4, 6:6 och 6:10); datorspelet Zelda: 

Majoras mask (exempel 6:5) och TV-serien Scrubs (exempel 5:5). Oftast 

fungerar de populärkulturella referenserna som ett sammanlänkande kitt, 

eller som ett uttryck för gemenskap. Detta, att man refererar till mer eller 

mindre kända artister, TV-program och musikgrupper, är alltså ett vanligt 

förekommande fenomen i den aktuella studien.  

I följande exempel är det två deltagare, Mightygrip och Jokern, som 

diskuterar gemensam musiksmak. 

Exempel 5:3 

1 mightygrip (k) - Deströyer 666 - The Eternal Glory of War 

 Jokern (k) – Dissection – The Somberlain  

  Tjena mightyhomo 

 mightygrip – hejzan jokzern  

5 Jokern  - jag upptäckte dissection idag 

  - kärlek vid första örat, typ 

 mightygrip - hihi 

 I like Popcorn (k) - öronkast 

 mightygrip - inte lyssnat mycket 

10 I like Popcorn  - tänker på *men in tights* 

 mightygrip - men helt okej, det jag hört 

 I like Popcorn  - (filmen) 

 mightygrip - säg en bra låt 

 dendöendesvanen (t) - ååååååååh  

15  - poppiiii 

 Jokern  - mightygrip, black horizon 

 dendöendesvanen  - den är så bra 
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Deltagaren Mightygrip har precis anslutit sig till chattrummet och han 

inleder med att nämna en australiensisk musikgrupp (som tillhör så kallade 

trash- eller black metal-genren) samt titeln till en av deras låtar. Han får svar 

från Jokern som i sin tur svarar med namnet på en svensk musikgrupp inom 

samma musikgenre och en av deras låttitlar. Därefter hälsar han på 

Mightygrip genom att säga: ”Tjena mightyhomo” (rad 3), och får tillbaka 

svaret ”hejzan jokzern” (rad 4). Hälsningarna tyder på att de två deltagarna 

är välkända för varandra i chattrummet, och deras sätt att laborera med 

varandras nicknames ger en familjär ton samtidigt som det är en del av 

språkbruket. De orienterar sig också mot varandra genom sina 

musikreferenser, som här blir till ett gemensamt samtalsämne och uttryck för 

både initierat musikkunnande och delad musiksmak. I detta exempel så ingår 

även ytterligare ett samtal som kan härledas till populärkulturella referenser, 

där I love popcorn säger: ”tänker på *men in tights*” (rad 10), och där han 

troligtvis syftar på filmen Robin Hood: Men in tights (från 1993). Han får 

svar från Dendöendesvanen: ”åhhhhhhhh, poppiiii, den är så bra” (rad 14, 15 

och 17).  

Detta är ett exempel på hur de populärkulturella positioneringar som 

deltagarna använder sig av kan fungera som en del av skapandet av en 

gemenskap. Deltagarna positionerar sig som personer som känner till eller 

inte känner till exempelvis viss musik och som delar eller inte delar viss 

smak (den ”rätta” smaken). Med andra ord säger det något om deltagarnas 

preferenser och icke-preferenser, och därmed uppstår lokala smakallianser. 

Samtidigt säger det också något om ungdomskultur och att deltagarna delar 

kultur, samtid och generation. Sernhede (2006) påpekar att en av ungdomars 

gemensamma nämnare just är att de delar tid och kultur med varandra, och i 

kulturen så är film och musik viktiga inslag. Just musik är ett tydligt 

exempel på när den gemensamma smaken bidrar till att förstärka 

gemensamhetskänslan och tillhörighet, och att prata om musik kan vara ett 

sätt att positionera sig i chattrummet 

I nästa sekvens är det den ryska tjej-popduon Tatu som blir en gemensam 

nämnare för två deltagare.  

Exempel 5:4 

1 anytime (t) - lol [*], jag ser på tatus bidrag till eurovision 2003 

 KISUM (k) - När tatu blev kända var dom riktigt grymma. Så 

klockrent att låtsas vara lebbar. 

  - Dom var mina idoler typ nån månad. 

5  -  

* ”lol” är en förkortning av den engelska sammansättningen laughing out 

loud, vilket betyder ungefär: skrattar högt rakt ut. 
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Anytime sitter och tittar på gruppen Tatu. Troligtvis använder hon Youtube 

samtidigt som hon är inne i chattrummet, men det kan också vara på TV eller 

DVD. Hennes inledande kommentar ”lol” är ett flitigt förekommande 

uttryck i chattrummet, och i det här sammanhanget indikerar det troligtvis att 

hon tycker att det hon tittar på är komiskt alternativt roligt. Kisum svarar 

henne genom att länka till hennes kommentar om Tatu (rad 2-4), där han 

avslutar med en generad emoticon (rad 5) vilket här kan tolkas som att han 

skäms lite för att han haft Tatu som idoler. Därmed har han också 

positionerat sig som någon som idag inte längre har så dålig (eller barnslig) 

smak att han gillar Tatu. Han har också allierat sig med Anytime genom att 

positionera sig som någon som har samma smak som henne. 

I nästa exempel är det Anytime och Neutral som för ett samtal där 

populärkulturella referenser också spelar roll. 

Exempel 5:5 

1 anytime (t) - IMORGON ÄR FÖRSTA DAGEN PÅ 

RESTEN AV ERA LIV! 

 Neutral (t) - time, åh, va kmr de ifrån? 

  - Scrubs? 

5  - haha dom säger så där tror jag!! 

 anytime  - typ alla självhjälpsböcker i världen 

Anytime inleder sekvensen med en relativt välkänd och ofta använd mening: 

”Imorgon är första dagen på resten av era liv” (rad 1-2). Neutral undrar 

genast varifrån meningen kommer och föreslår utan att vänta på svar från 

Anytime TV-serien Scrubs som källa .  

Inte endast i det här kapitlet, utan genomgående i de exempel som finns i 

avhandlingen återfinns populärkulturella referenser lite varstans. Vad 

betyder då detta? Som redan konstaterats så fungerar de populärkulturella 

referenserna, som oftast består av gemensamma smakpreferenser vad gäller 

film, litteratur och musik, många gånger som ett slags smak- eller stilmarkör; 

en indikator för den gemensamma stilen och som sådan även en indikator för 

den gemensamma gruppsmaken. Men inte minst också för vilken smak som 

är förlegad, barnslig eller omöjlig, alltså dålig smak eller de Andras smak. 

Unga människor som delar samtid behöver inte nödvändigtvis dela samma 

musikkultur; detta är oftast ett mer medvetet val, och när man exempelvis 

väljer en viss musikkultur väljer man samtidigt även att tillhöra en viss 

grupp där andra som delar den musikkulturen ingår. I chattrummet kan dessa 

personer inte identifiera varandra genom val av kläder eller frisyr, därför får 

de använda andra medel, som att exempelvis inkludera en låttitel i sitt 

nickname, eller påbörja samtal kring vad de gillar och inte gillar.  

Många, men inte alla, smakpreferenser anknyter till ungdomskultur i vid 

bemärkelse. I det här arbetet är chattande en kulturell aktivitet utförd av 
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ungdomar, vilket gör det till en ungdomsaktivitet i så motto att deltagarna 

har positionerat sig som ungdomar. Det gäller alltså inte en ungdomskultur i 

sig, utan snarare aktiviteter eller verksamheter som engagerar ungdomar 

(Bucholtz, 2002).  

Utanförskap och misslyckade kontaktförsök 

Ett viktigt sätt där makt eller maktlöshet kan befästas i chattrummet är om 

deltagarna lyckas få kontakt eller inte. Med kontakt menas här att deltagarna 

får till en kontakt som genererar dialog som sträcker sig längre än till några 

få enstaka kommentarer. Ytterst handlar det om att bli inkluderad i ett socialt 

sammanhang. Men i chattrummen handlar det till lika stor del om att bli 

exkluderad – många som söker kontakt i dessa forum misslyckas med det 

och får inte tillträde till den sociala gemenskapen som bildats i chattrummet. 

Som tidigare påpekats finns det i materialet många exempel på när deltagare 

i chattrummet misslyckas med att skapa eller att bibehålla kontakt med andra 

deltagare. Oftast lämnar dessa deltagare chattrummet efter en kortare tid. Det 

framgår att några deltagare som har misslyckats med att skapa kontakt en 

gång, senare har försökt igen och lyckats, men då med ett annat nickname.  

Detta, att ändra nickname, är en klar fördel i kontaktförsök i chattrummet 

jämfört med kontaktförsök i möten ansikte mot ansikte. I ett reellt möte, 

ansikte mot ansikte, har du inte samma möjlighet att ”börja om” som du har i 

och med den fysiska anonymiteten online. Det finns alltså exempel på när 

deltagare avslöjar att de använder sig av olika nicknames parallellt i 

chattrummet, och i vissa av de grupper som bildats i chattrummet så är en 

person känd under flera olika nicknames vilket vissa i chattrummet är 

införstådda med och andra inte.  

Men det finns alltså flera deltagare som misslyckas med att skapa kontakt 

och som (i materialet) lämnar chattrummet utan att återvända, och dessa har 

kategoriserats som ”misslyckade kontaktförsök”. Att inte få kontakt i 

chattrummet kan här samtidigt förstås utifrån att viss gränssättning befäster 

gruppen; genom att inte släppa in en viss deltagare i samtalet, eller att inte ge 

kontakt åt den som söker det, så påvisas samtidigt vilka som ingår i den 

aktuella gruppen, och vilka som inte gör det.  

I nästa exempel är det Mistermr som har svårt att få kontakt med övriga 

gruppen. 
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Exempel 5:6 

1 anytime (t) - ska ni på arvika badöwai? 

 mistermr (k) - Hej! 

 

 

5 

I Like Popcorn (k) - Ja 

- har redan bestämt mig 

- SKA dit 

 mistermr - vad händer här då? 

 KISUM (k) - Bor nära arvika. Men det är så töntigt med festivaler. 

 

 

10 

mistermr -    

- sa nån arvika 

- ?  

- älskar festivaler 

 anytime - åh poppppppppeeeeee då ses vi! 

 I Like Popcorn  -  

 

15 

anytime - hörrö KIS 

- jag har sett festivalfoton på dig. så tyst. 

 

 

 

farmorsskafferi (t) - JAG VILL PÅ ARVIKA :C 

- FÅR EJ 

- :C 

 anytime - varför? :C 

20 farmorsskafferi - MAMMA TYCKER ATT DET ÄR FÖR FARLIGT 

 Asplöv (k) - lol ett år kvar eller 

 KISUM - Det ÄR farligt.  

 mistermr - Farligt farligt, men härligt härligt... 

 farmorsskafferi - + i have no where to live 

25 KISUM - Man kan DÖ. 

 anytime - .man campar? 

 farmorsskafferi - Ja, men det är det som hon tycker är farligt  

 mistermr - Seriöst, har någon av er varit där 

- ? 

30 Vanjaaa (t) - Man kan faktiskt bli våldtagen...och dö 

 mistermr - ... 

 

I ovanstående exempel kommer Mistermr in i ett pågående samtal mellan en 

grupp deltagare som gemensamt har befunnit sig i chattrummet under en 

längre tid. Samtalet mellan dessa deltagare har pågått under ca trettio 

minuter, men när Mistermr kommer in så har precis ett nytt ämne påbörjats 

genom Anytimes fråga relaterad till musikfestivalen i Arvika (rad 1). 

Misternr, som precis har anslutit sig till chattrummet, får inget bemötande på 

sin hälsningsfras (rad 2), och inte heller något svar på sin fråga om vad som 

händer i chattrummet (rad 6). Utifrån hans inledande kommentarer i relation 
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till det icke- bemötande han får av de övriga deltagarna i chattrummet, går 

det att anta att Mistermr är en ny eller en icke välkommen deltagare i 

chattrummet. I ett nytt försök att skapa kontakt med gruppen försöker han 

komma in i samtalet genom att också relatera till festivalen (rad 8-11). Han 

inkluderar även en emoticon i form av en leende gubbe (rad 8), som blir en 

del av hans vädjan efter kontakt. Men övriga deltagare tar ingen notis om 

honom. När Farmorsskafferi däremot gör inlägg som direkt berör samtalet 

(rad 16-18) får hon omedelbar respons (både av Anytime och Asplöv) och 

inkluderas i samtalet. Detta visar för samtliga deltagare att Farmorsskafferi 

är en del av gemenskapen. Mistermr gör därefter ett nytt kontaktförsök (rad 

23) genom att kommentera det deltagarna säger, men inte heller denna gång 

lyckas det utan det pågående samtalet fortlöper utan att någon av deltagarna 

ger något gensvar. Mistermrs sista inlägg (rad 31) som består av tre punkter, 

kan tolkas som en frustration eller uppgivenhet över att inte få ingå i 

gemenskapen, och efter det postade inlägget lämnar han chattrummet.  

Ett snarlikt scenario utspelar sig för Johanna_Y i nästa exempel.  

Exempel 5:7 

1 Johanna_Y (t) -hej, ny här..Hur funkar denna chatten?  

  ((svar uteblir)) 

 Johanna_Y  -Hejsan...hur funkar denna chatten?! 

  ((svar uteblir)) 

5 Johanna_Y  -hur funkar chatten? 

  ((svar uteblir)) 

Exemplet är nedkortat och visar endast Johanna_Ys inlägg. Detta för att 

illustrera hur hon ignoreras på liknande sätt som Mistermr i föregående 

exempel. Skillnaden här är dels att Johanna_Y själv uttrycker att hon är ny i 

chattrummet, dels att hon envist vidhåller samma fråga och inte byter taktik 

när responsen uteblir. Även Johanna_Y lämnar chattrummet utan att någon 

där har besvarat hennes fråga eller kommenterat hennes närvaro. 

Att skapa kontakt eller att inte skapa kontakt i chattrummet är en komplex 

historia som inte alltid låter sig förklaras så lätt. Det handlar många gånger 

om vilka deltagare som är inne i chattrummet vid en specifik situation, vilket 

påverkar hur samspelet gestaltar sig. Genom att på olika sätt positionera sig 

själva och andra i interaktionen skapas en lokal hierarki i chattrummet som 

ständigt är förhandlingsbar.  
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Berättarpositioner 

Chattrummet är, som tidigare diskuterats, att betrakta som ett offentligt 

utrymme där det står deltagarna fritt att göra inlägg närhelst det passar dem, 

förutsatt att de inte bryter mot chattrummets officiella regler. Rent teoretiskt 

borde detta innebära en ständig ström av olika inlägg från deltagarna, men i 

praktiken ser det lite annorlunda ut. Eftersom de flesta verkar ha för avsikt 

att ingå i någon form av dialog, så innebär det att det finns en struktur i 

inläggen: deltagarna agerar och reagerar på och med sina och andra 

deltagares inlägg. Vid närmare studier av samspelet i chattrummet så 

framgår det att det är vissa deltagare som har mer inflytande över 

talutrymmet (eller kanske skrivutrymmet) än andra. För att uppnå det 

använder de sig av olika strategier (exempelvis genom exkludering via språk 

som tagits upp i föregående kapitel), och ytterligare ett exempel på hur 

deltagarna kan ta över talutrymmet är genom så kallade narrationer.  

Elinor Ochs (2004) menar att narrationer är centrala komponenter när det 

gäller uppbyggnad av social samvaro, då de fungerar som sammanlänkande 

och upprätthållande av sociala relationer. I synnerhet narrationer som har 

upprinnelse från personliga erfarenheter är ansedd att vara en diskursiv genre 

och social aktivitet, som ofta har dialogiska inslag (Goodwin, 1984; Ochs, 

2004) i så måtto att berättelserna uppstår som med-berättade av de som ingår 

och deltar i den sociala interaktionen. Ochs och Taylor (1992) diskuterar 

berättarpositionen och den maktstatus som denna position innefattar. I deras 

studie så jämför de exempelvis vem som ”äger” en berättelse i relation till en 

familj, vilket de exemplifierar med mammans berättelse för pappan om vad 

barnet/n har gjort under dagen. I rollen som berättaren har mamman, i det 

här fallet, tagit makten genom att göra barnets berättelse till sin; hon ”äger” 

berättelsen i kraft av berättare, och gör sig till uttolkare över barnet. 

I det här fallet har deltagarna i chattrummet, så vitt vi vet, inga biologiska 

och/eller relationella band av denna karaktär. Istället visar sig detta i 

chattrummet när en eller flera deltagare genom att delge övriga deltagare 

berättelser kan skapa ett intresse, vilket resulterar i att den enskilde 

deltagaren under en viss tid får stort inflytande över talutrymmet i 

chattrummet där andra deltagare blir lyssnare eller medberättare. På detta vis 

antar eller tilldelas berättaren en central position som bidrar till att skapa 

makt gällande talutrymmet, och på så vis få större möjligheter att knyta 

tätare kontakter till olika grupper. Ju mer inflytande en deltagare har över 

talutrymmet i chattrummet, desto större är chanserna att han eller hon får en 

ökad kontakt med andra deltagare och på så vis kan komma att ingå i en 

djupare grupp eller gemenskap. Detta är även ett sätt för dem som redan är 

välkända och har en nätgemenskap att bibehålla eller utöka denna.   

I följande exempel (exempel 5:8) är det deltagaren Rosakladd som 

berättar en historia ur sitt vardagsliv. 
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Exempel 5:8 

1 Rosakladd (t) - igår när jag var å klippte mig på stan så 

hände värsta pinsamma grejen… 

 dendöendesvanen (t) - vaddå? 

 Luigi (k) - vad? 

5 Rosakladd - när jag skulle betala…no money…. 

  - ingen plånbok… hade glömt den hemma  

  - så jävla pinsamt. De bara: vaddå glömt??? 

 dendöendesvanen - shit va jobbigt 

 

10 

Rosakladd - försökte ringa mamma men hennes mobil 

var AVSTÄNGD  

  - så jävla störigt 

 dendöendesvanen - vad gjorde du då?  

 Luigi - springnota?  

 

15 

Rosakladd - så jävla typiskt min mamma att aldrig svara 

på mobben  

  -  

  - fick ringa brorsan som fick komma och 

baila ut mig  

 dendöendesvanen - nice brorsa  

Här berättar Rosakladd om hur hon, vid ett besök hos frisören, glömt sin 

plånbok hemma och hennes upplevelse av denna erfarenhet. Hennes 

berättelse följer de principer för narrationer som Ochs (2004) beskriver, 

genom att bland annat följa en tydlig tidslinje och där hon redan i 

inledningen av sin berättelse visar på en fortsättning, vilket fångar intresset 

hos Dendöendesvanen och Luigi, som båda uttrycker att de vill veta vad som 

hänt (rad 3 och 4). Rosakladd fortsätter sin berättelse genom att berätta vad 

som hänt utan att för den sakens skull avslöja hur och om det hela löste sig 

(rad 5-7). Både Dendöendesvanen och Luigi fortsätter att visa historien 

intresse, vilket stöttar Rosakladds fortsatta berättande. Till slut avslöjar hon 

upplösningen av händelsen: ”fick ringa brorsan som fick komma och baila ut 

mig” (rad 17-18). Exemplet visar hur Rosakladd genom sin narration får 

stort inflytande över talutrymmet; de båda andra deltagarna är intresserad av 

berättelsen och placerar sig själva i biroller och henne i huvudrollen. Under 

den fortsatta sessionen återkommer Rosakladd upprepade gånger till den 

aktuella händelsen och andra deltagare kommenterar den och bidrar med 

egna exempel på pinsamma situationer, vilket innebär att det är en 

framgångsrik narration i det avseende att hon dels får mycket inflytande över 

taltiden, dels engageras i flera interaktioner med olika deltagare. 

I nästa sekvens är det ytterligare en deltagare som kommer med en 

narration ur sitt liv; deltagaren Neutral. 
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Exempel 5:9 

1 Neutral (t) - vet ni, en gång då råka jag skala ett litet hack i mitt finger  

   - med en sån där morots/potatisskalare 

  - på tummen 

 YesBox (t) - aa 

5  - lätt hänt 

 Neutral - o då såg jag nåt vitt  

  - då fick jag veta att det var senan :0 

  - TÄNK OM 

 Dösnack (t) - knark  

10 Neutral - jag hade råkat 

 kneckt (k) - inte bra  

 Dösnack - ajsomfän  

 Neutral - ta sönder senan :c   

  - så jag inte kunnat röra tummen 

I detta exempel inleder Neutral med att berätta om en olycka hon råkat ut för 

i vardagslivet när hon skadade tummen på en potatisskalare. Flera deltagare 

(YesBox, Neutral och Kallprat) engagerar sig i hennes berättelse kring hur 

hon hade kommit ända in till något vitt (senan). Neutrals egna reflektioner 

handlar om vad som kunde ha hänt om senan hade gått sönder (rad 8, 10, 13, 

14). Genom den här lite dramatiska berättelsen skapar Neutral ett intresse för 

vad som har hänt och för vad som kunde ha hänt. Efter den här sekvensen 

utvecklar deltagarna gemensamt en lång diskussion som handlar om ärr, 

olyckor och operationer och om vilka erfarenheter deltagarna har inom dessa 

områden. I denna diskussion har Neutral en fortsatt framträdande roll och 

därmed även fortsatt inflytande över talutrymmet. 

Gemensamt konstruerade narrationer 

Vad gäller de gemensamt konstruerade narrationerna så handlar det om 

berättelser som berättas av två eller fler deltagare tillsammans, som 

samskapade berättelser. Två deltagare bildar något av en berättarallians där 

de tillsammans positionerar sig som berättare. I materialet handlar det ofta 

om fiktiva narrationer som komponeras gemensamt. I följande sekvens ges 

exempel på just detta, när deltagaren Omduvarhär och deltagaren Ehhh 

tillsammans skapar en fiktiv historia. 
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Exempel 5:10 

1 omduvarhär (t) - åhååå, vad jag ä rastlös idag….vad ska man göööööra 

 ehhh (k) - vi ger oss ut i natten! Bara du och jag 

 omduvarhär - Ja!  

  -  

5  - det gör vi, i den regnvåta natten 

 ehhh - och våra steg klapprar och ekar sådär som det gör på 

natten 

 omduvarhär - hahaha, oki  

  - eller nä, förresten, vi svävar ju fram som superhjältar 

10 ehhh - ekar mot den blöta asfalten, å allt blänker som på film 

 LetsGoCrazy (t) - vilka superhjältar är ni då? 

 ehhh - okej, vi flyger väl då 

 omduvarhär - :) 

 LetsGoCrazy  - vill också va superhjälte 

15 ehhh - ger oss iväg i natten, flyger ovan molnen 

 omduvarhär - nejenejenej 

  - bara jag och ehhh  

  - i jakt på någon att rädda  

  - någon i nöd 

20 LetsGoCrazy -  

 ehhh - nightvision goggles på…check! 

 sussen70 (t) - rädda miiiiiiiiiiiiig 

 omduvarhär - check! 

 ehhh - superheropowers på…check! 

25 omduvarhär - vilken typ av nöd befinner du dig i då? 

 Hallongrottan - Amen, va laaaaameeeeeeeeeeee 

 omduvarhär - check! 

 sussen70 - jag vet inte, typ strandad på en ö, som i lost 

 omduvarhär - meh, inget brott juh  

30 ehhh - knähöga lederhosen på…check! 

  -  

 sussen70 - Behöver väl inte vara ett brott, superhjältar räddar 

folk i nöd också 

  - så det så! 

35 ehhh - aaja, were on it! 
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I detta exempel är det alltså framförallt deltagarna Omduvarhär och Ehhh 

som påbörjar en gemensam narration. Omduvarhär inleder exemplet med att 

uttrycka att hon är rastlös, varpå Ehh föreslår att de tillsammans skall ge sig 

ut i natten (rad 1-2). Genom sekvensen beskriver de tillsammans vad det är 

de gör, där de går från att vandra på regniga gator i natten, till att bli 

flygande superhjältar. Här fångar de intresset hos deltagaren Letsgocrazy, 

som uttrycker en önskan om att ”vill också va superhjälte” (rad 14), vilket 

kan tolkas som en önskan att få delta i narrationen av berättelsen. Denna 

önskan blir inte uppfylld, då Omduvarhär bestämt säger nej till detta (rad 16-

17). Deltagaren Ehh lever sig lekfullt in i rollen som superhjälte (rad 21, 24, 

30), tätt följt av Omduvarhär, som spelar med (rad 23, 27). Sussen70 går in i 

berättelsen och uttrycker att hon vill bli räddad av superhjältarna (rad 22). 

Vidare fortsätter de diskutera vilken typ av nöd hon befinner sig och 

huruvida den är av den typ så att den kräver superhjälte-uppmärksamhet. På 

det här sättet fortgår sekvensen ytterligare i sessionen, och exemplet visar att 

genom att skapa en gemensam berättelse kan två eller flera deltagare utöva 

ett rejält inflytande över taltiden i chattrummet under en relativt lång 

tidsperiod. På detta sätt kan deltagare som är begåvade på narration genom 

berättandet positionera sig hierarkiskt i chattrummet; på samma sätt som de 

som väl känner till chattspråket och genom det kan bilda gruppgemenskap, 

så kan de som har berättarkonsten också bilda gruppgemenskap. Den 

gemensamma berättelsen blir ett viktigt nav i en lokal nätgemenskap. 

För att följa de berättarpositioner som återfinns i exemplet så är det 

framförallt Omduvarhär och Ehhh som intar dessa. Även Letsgocrazy 

försöker att positionera sig som berättare, men avvisas av Omduvarhär som 

positionerar sig själv och Ehhh som berättare samtidigt som hon positionerar 

Letsgocrazy som exkluderad som berättare, en position som Letsgocrazy 

bekräftar genom sin sura emoticon. Däremot blir Sussen70 positionerad som 

medberättare av både Omduvarhär, Ehhh och sig själv.  

I nästa exempel är det Anytime som intar positionen som berättare, men 

med de övriga deltagarnas engagemang så blir hennes berättelse till en 

gemensamt komponerad narration. Genom att ta ett exempel ur sin 

verklighet så skapar Anytime en berättelse som engagerar de övriga 

deltagarna. 
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Exempel 5:11 

1 anytime (t) - alltså jobbigaste saken 

  - tog på mig en vit tshirt som är lite för liten och tight ni vet 

 Dösnack (t) - ja 

 anytime  - sen spillde jag mitt vattenglas 

5 Neutral (t) - time haha :P 

 anytime  - på tröjan 

 Dösnack  - nämen time, retas inte! 

 YesBox (t) - 6igt time 

 anytime  - ska vi slå vad om hundra kronor 

10  - att om jag går igenom lägenheten nu 

  - så kommer min datorspelande pojkvän inte lägga märke 

till mig :D 

 Dösnack - haha testa! 

 YesBox  - hahahahahahahahaha 

15 anytime  - testar, går nu!!! 

 Neutral  - XD 

 YesBox  - ja precis 

  - GÅ 

 Dösnack  - hahaha :D 

20 YesBox  - work it! 

 anytime  - ska stanna i mitten och sträcka på mig och svanka också 

Hon inleder med att säga: ”alltså jobbigaste saken, tog på mig en vit t-shirt 

som är för liten och tight, ni vet” (rad 1-2), där hon direkt vänder sig till ”sin 

publik/lyssnarskara” genom att rikta uttrycket ”ni vet” till dem. Hon bygger 

därefter upp sin berättelse utifrån en logisk tidslinje där det aktuella 

händelseförloppet successivt utspelar sig. Under berättelsen får hon 

stödjande kommentarer av övriga deltagare (rad 3, 5, 7, 8) som bidrar till att 

berättelsen fortgår. På detta viset är de övriga deltagarna med och 

komponerar berättelsen.  

Vad som är framträdande här är att det är en relativt traditionell 

kvinnosyn som gör sig gällande i berättelsen, där den utmanande kvinnan 

desperat försöker på kontakt med den ointresserade mannen. Värt att notera 

här är att samtliga deltagare i sekvensen är tjejer, vilket stödjer antagandet att 

traditionella könsmönster reproduceras i chattrummet både av killar och av 

tjejer. I det här exemplet positionerar sig alltså både berättaren och de övriga 

medberättarna utifrån en traditionell kvinnosyn. 
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KAPITEL 6. RETSEKVENSER, SKÄMT 
OCH SOCIALA ALLIANSER  

Det här kapitlet kommer särskilt att behandla deltagares sätt att retas med 

varandra och deltagares alliansbildningar (Goffman 1974; 1981, Goodwin & 

Goodwin, 1992). Redan i tidigare kapitel har alliansbildningar tangerats i 

diskussionen av chattspråk som gruppmarkör. I det här kapitlet kommer 

fokus inte att vara på hur deltagarna positionerar sig i grupper utifrån 

språkbruk, utan snarare hur de bildar allianser dels genom att retas med 

varandra, dels utifrån hur de svarar på skämt och retsamheter.   

Retsekvenser  

I datamaterialet finns det en ständig ström av retfulla och skämtsamma 

kommentarer mellan deltagarna. Att retas med varandra, i olika sociala 

sammanhang, har visat sig spela en betydande roll för hur människor 

positionerar sig i samtal (se exempelvis Drew, 1987; Tholander & Aronsson, 

2003). En av de viktiga funktionerna med att retas är att det kan fungera som 

en sorts socialt accepterad tillrättavisning för uppförande som är avvikande 

eller på annat sätt inte är att föredra (Drew, 1987; Keltner, et al, 2001). Detta 

att retas med varandra är en del av en gängse jargong i chattrummet och ett 

sätt för ungdomar att umgås på, vilket innebär att retsamheter eller retande 

kan ses som en aspekt av en lokal ungdomskultur (Aronsson & Tholander, 

2007; Tholander, 2002; Tholander & Aronsson, 2002; 2003; Willis, 1981). 

Det handlar vanligtvis om skämtsamma kommentarer kring sig själva, andra 

deltagare eller yttre faktorer (exempelvis ett tv-program eller en händelse), 

och spännvidden sträcker sig från lekfulla tråkningar till vad som skulle 

kunna uppfattas som rena förolämpningar. Men många gånger är det så att 

deltagarna själva avdramatiserar skämtet eller förolämpningen genom att ge 

det liten eller ingen uppmärksamhet, alternativt svarar i samma anda, vilket 

innebär att förolämpningar i den här typen av kontext får mindre tyngd än i 

många andra samtalskontexter (jfr exempelvis Drew, 1987).  

Oftast fyller detta en funktion att på olika sätt markera identiteten – den 

egna eller andras – genom att retas talar man om vem man själv är eller inte 

är, alternativt vem någon annan är eller inte är (se också Ambjörnsson, 

2004). Det är också vanligt att deltagarna retas utan någon till synes 
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föreliggande orsak och retsamheterna är oftast skämtsamt uttryckta, vilket 

innebär att deltagarna markerar viss distans från vad som sägs. När det gäller 

att tolka vad som är retsamt eller allvarligt, så innebär det att man får läsa av 

nyanserna i det som sägs i chattrummet. Deltagaren har inte samma 

möjligheter att mer detaljerat tolka retsamheter i denna kontext som man har 

i situationer ansikte mot ansikte, där exempelvis prosodi, röstkvalitet och 

pausering ger viktig information om tonläget hos talaren (Goffman, 1974; 

1981). Istället får deltagaren (liksom även forskaren) vid tolkningsarbetet ta 

hjälp av exempelvis emoticons. 

Skämt, ironi och tråkningar 

I dessa data inleds retsekvenser ofta med en retattack där en deltagare till 

synes oprovocerat säger något retsamt till en annan deltagare. Den här typen 

av retattacker förekommer frekvent i materialet, vilket visar hur de är del av 

det sociala umgänget i chattrummet. Retattackerna inrymmer oftast inslag av 

skämt, ironi eller tråkningar. Tråkningar som skulle kunna uppfattas som 

rena förolämpningar tas emot mer som ett sätt att umgås. Just att ironisera 

över sig själv och andra deltagare är ett vanligt förekommande 

umgängesmönster i materialet. Något som framkommer som extra viktigt är 

att kunna ta och ge skämt och att ha en känsla för timing. Att på så vis känna 

till den sociala grammatiken (se Aronsson, 1998) och inte, till exempel, ta 

illa upp vid fel tillfälle, är väsentligt. 

I följande exempel (exempel 6:1) är det tre aktiva deltagare inblandade; 

Alexandra1888, Björnen_Sover och Jokern, och det centrala retsamma 

samspelet utspelas mellan den först- och den sistnämnda. Det som är tänkt 

som ett skämt från ena parten visar sig här inte uppfattas som ett skämt av 

den andra. Den här typen av exempel, när skämt uppstår och ibland blir ett 

gemensamt projekt, ibland inte, är vanligt förekommande och speciellt när 

det handlar om interaktion mellan killar och tjejer. 
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Exempel 6:1 

1 Alexandra1888 (t) - Var just och tog mig ett snack med kläderna i 

tvättstugan 

 Björnen_Sover (k) - vad sa de då 

 Alexandra1888 - Inget särskilt, men de försökte slita sig 

5 Jokern (k) - hahaha 

  - du skulle givit dem ett rejäl kok stryk 

  - (en?) 

  - en 60 graders spark rakt i skrevet 

  - hahaha, usch, uselt 

10  - ingen som skrattar förutom jag? : ( 

 Björnen_Sover - nope, bara du 

 Jokern - jag tycker jag var riktigt lustig ju 

  - jag tänker framför mig hur alexandra 

_tumlar_omkull med kläderna i gräset 

15  - alexandra, ser du inte lustigheterna? =( 

  - stryk? 60 grader? tumlar? 

 Alexandra1888 - Jag ser alla lustigheter 

 Jokern - skrattar du då? 

 Alexandra1888 - Nej, jag noterar dem men skrattar ej. 

20 Jokern - nu sårar du faktiskt mig 

  - luigi skulle säkert ha skrattat 

  - men du bara sårar mig 

  - är du nöjd nu? 

  -  

25 Alexandra1888 -Jokern jag älskar ju dig 

 Jokern - ja, men du sårar mig fortfarande eftersom du inte 

skrattar åt mina Skämt 

 Alexandra1888 -Jokern har någon någonsin sagt till dig att du är den 

sexigaste och roligaste mannen i världshistorien? 

Sekvensen inleds med att Alexandra1888 skämtar om sina kläder (rad 1, 2 

och 4). Jokern, som uppenbarligen uppskattar skämtet ”skrattar” i skrift (rad 

5), och fortsätter i skämtsam anda genom att posta en rad med inlägg som 

innehåller skämtsamma referenser till tvätt (rad 6 och rad 8). Själv verkar 

han tycka att inläggen är roliga men uppmärksammar snart att ingen annan 

skrattar (rad 10). Deltagaren Björnensover bekräftar detta (rad 11), vilket får 

Jokern att utförligt lyfta fram vad han tidigare sagt och han utvecklar 

kopplingen till tvättande av kläder. Alexandra1888 svarar att hon uppfattat 

lustigheterna men att hon inte skrattar (rad 17 och 19), varpå Jokern säger att 

han blir sårad av detta och refererar till en frånvarande deltagare, Luigi, som 

säkert skulle ha skrattat åt skämten. Huruvida detta är allvarligt menat går 

inte att fastställa. Exemplet i sin helhet visar på att Alexandra1888 anlägger 
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en skämtsam ton med inläggen om sina kläder som Jokern hänger på, men 

som hon sedan lämnar. Antingen tycker hon inte att hans kommentarer är 

roliga, eller så vill hon retas med honom. Hennes avslutande kommentar 

”Jokern har någon någonsin sagt till dig att du är den sexigaste och roligaste 

mannen i världshistorien?” (rad 28-29) kan möjligen ses som ett försök från 

hennes sida att blidka honom, men mer troligt bör det nog ses som ett 

exempel på drypande ironi. Hon har ju tidigare klargjort att han definitivt 

inte är rolig.  

När det gäller skämt, ironi och tråkningar av olika slag så är de så vanligt 

förekommande att de utgör en del av den gängse jargongen. Det kan handla 

om rena förolämpningar, att deltagarna kallar varandra för fula saker, 

användning av öknamn eller ironiska kommentarer. Vanligtvis är denna typ 

av kommentarer utförda med ”glimten i ögat”, det vill säga det finns en 

humoristisk underton som tar udden av den eventuella förolämpningen, 

exempelvis genom användning av en glad emoticon. Andra gånger är det 

svårt att utläsa om en tråkning är allvarligt menad eller inte.  

Nästa sekvens föregås av ett samtal mellan några deltagare som dels 

handlar om att lägga upp bilder eller fotografier från olika situationer och 

tillfällen på nätet så att dessa blir tillgängliga för andra, dels om samtal 

rörande en större ungdomsträff som ett par av deltagarna i chatten skall 

bevista. I den utvalda sekvensen är det i huvudsak en kille (Dunnoh) och en 

tjej (Gizmo) som retas med varandra, men även ytterligare en kille (I Like 

Popcorn) deltar i samtalet genom en retfull kommentar till Dunnoh. 
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Exempel 6:2 

1 dunnoh (k) - Ta bilder när ni är på träffen 

 I like Popcorn (k)  

 dunnoh  

 

5 

gizmo (t) – dunnoh, med tanke på att det är en del som kommer 

så kommer det säkert tas en del bilder  

 dunnoh - jam en med en kamera  

  - ja* 

  - men* 

 gizmo - .... 

10  - vad ska man annars ta kort med 

  - en bäver? 

 dunnoh - mobil 

  - haha  

 

15 

I like Popcorn - Mobiler är ju sådana där saker som hänger i taket 

över Barnsängar 

  - :S 

 dunnoh - Stoppa upp en kamera i bävern så visst..med en 

bäver  

 gizmo - därför säger jag alltid mobillilililer 

20  - så alla vet vad jag menar 

  - för det är ju solklart 

  - att mobililil syftar på telefon och inte barnleksak 

  -  

  - det vet ju alla 

25  - duh 

  -  

 dunnoh - så..ta inte kort med mobililili 

Deltagaren Dunnoh inleder med att säga ”Ta bilder när ni är på träffen” (rad 

1) som en fortsatt kommentar till tidigare diskussioner om fotografier på 

nätet, med undermeningen att han vill kunna ta del av dessa bilder i ett 

senare skede. Till svar får han en ganska spydig kommentar från Gizmo: 

”dunnoh, med tanke på att det är en del som kommer så kommer det säkert 

tas en del bilder” som avslutas med en leende emoticon som blåser kazoo, 

vilken i sammanhanget innebär en retfull gest (rad 5). Dunnoh svarar med en 

relativt defensiv respons ”ja men med en kamera” (rad 6-8), där han menar 

att hon skall ta bilder med en kamera (och inte en mobil) på träffen och hon 

menar att det självklart kommer att tas bilder på träffen men inte 

nödvändigtvis av henne. Gizmo tar sedan tillfället i akt att ge ytterligare en 

ironisk kommentar genom att svara: ”vad ska man annars ta kort med, en 

bäver?” (rad 10-11), varpå Dunnoh snabbt ger ett retfullt svar ”mobil, haha, 

” (rad 12-13). Skrattet markerar här skämtsamhet liksom den blundande 
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emoticon med två z som kan tolkas som ett uttryck för likgiltighet eller 

retsamhet. 

Här blandar sig en tredje deltagare, I Like Popcorn, i samtalet genom att 

på ett retsamt sätt infoga att ”mobiler är ju sådana där saker som hänger i 

taket över barnsängar”, följt av tecken för förvirrad gubbe (rad 14-16). 

Under alla omständigheter tycks Dunnoh uppfatta yttrandet som ironiskt 

pedagogiskt eller åtminstone retsamt och han svarar med att haka på Gizmos 

tidigare inlägg om ”en bäver” genom att – något provokativt – säga ”stoppa 

upp en kamera i bävern så visst.. med en bäver” samt avsluta med ytterligare 

en blundande/sovande emoticon (rad 17-18). Här blir tidsfördröjningen 

tydlig, då han direkt på hennes fråga ”vad ska man annars ta kort med” 

svarat ”mobil”, samtidigt som hon postat inlägget ”en bäver?” som en 

förlängd del av sin tidigare fråga, vilket han inte hunnit se innan han postade 

sitt svar, och därmed kommer svaret på ”en bäver” separat trots att det inte 

egentligen är en fristående fråga. Gizmo hakar på I Like Popcorns 

kommentar om mobiler genom att ironiskt säga ”därför säger jag alltid 

mobillililiier så alla vet vad jag menar för det är ju solklart att mobililil syftar 

på telefon och inte barnleksak”, varpå hon inflikar en leende emoticon innan 

hon fortsätter med ”det vet ju alla duh” och avslutar med en emoticon som 

blundar/sover (rad 19-26). Dunnoh hakar i slutet av sekvensen på detta 

genom att säga: ”så..ta inte kort med mobilililil” (rad 27).  

I exemplet blir nyanserna i den retfulla men samtidigt lekfulla jargongen i 

chattrummet tydliga; det som initialt börjar med den enes tillrättavisning av 

den andre, blir med inblandningen av en tredje deltagare till någon form av 

gemensam ordlek där samtalets ursprungliga syfte faller bort; den inledande 

vädjan från den ena deltagaren om att ta med en kamera till den kommande 

ungdomsträffen. Vi får ingen klarhet i om någon av deltagarna kommer att ta 

med en kamera till träffen eller inte. Istället hamnar hela samspelet på ett 

mer skämtsamt plan. Däremot så innehåller exemplet ett prov på den form av 

ironiska kommentarer som deltagarna ibland använder sig av. 

Även nästa korta exempel visar på hur en deltagare, genom att använda en 

glad emoticon, mjukar upp vad som i princip är en förolämpning.  

Exempel 6:3 

1 Shadonk (k) - du är bara ful och dum, luigi 

  -  

I detta exempel är det Shadonk som tråkar Luigi genom att säga att han är ful 

och dum, vilket är ett par egentligen grova förolämpningar. Men eftersom 

han använder en glad emoticon, kan uttalandet tolkas som skämtsamt menat 

och därmed inte allvarligt. Det skulle även kunna vara så att han med sitt val 

av emoticon vill visa att han tycker det han skrivit precis innan är roligt, men 
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vanligtvis så fungerar den här formen av användande av emoticons just som 

en form av ”stötdämpare”. 

Exempel 6:4 

1 Vanjaaa (t) - Blä, livet är skit 

 anytime (t) - det är för att du är random 

I det här exemplet består tråkningen i att Anytime kallar Vanjaaa för 

”random”, ett epitet som i det här sammanhanget ses som en förolämpning. 

”Random” är ett uttryck för de utomstående, de som inte är insatta, de som 

inte tillhör, och uttrycket används ofta av deltagarna som en negativ 

kategorisering av någon eller några. Då det inte finns någon form av 

emoticon är det svårt att bedöma om det är skämtsamt menat av Anytime, 

eller om hon anser att Vanjaaa verkligen är en random. Inom det aktuella 

nätsamfundet utgör random en av flera kategoriseringar (Sacks, 1992) som 

har bäring på om någon kan ses som inkluderad eller exkluderad i en viss 

nätgemenskap. Att vara random är att tillskrivas en negativ identitet. En 

random är alltså någon som är utanförstående eller okunnig. 

”Dålig smak” och attack som umgängesform 

Ett vanligt skämtmönster mellan deltagarna är att attackera varandra via sina 

inlägg. Detta förekommer i högre grad mellan killarna än mellan tjejerna. 

Vanligtvis inbegriper attackerna rena förolämpningar och tråkningar, vilket 

ändå inte brukar innebära att deltagare för den sakens skull blir ovänner, så 

länge som tråkningarna även innehåller någon form av förmildrande 

element.  

I följande korta sekvens är det Magnus, Luigi och Gravsten (samtliga 

killar), som interagerar med varandra. 

Exempel 6:5 

1 magnus (k) - jag spelade lite Zelda: Majoras mask idag 

  - fan vad bra det är 

 Luigi (k) - Nej 

  - Majoras mask suger, oki 

5 magnus - you suck, oki 

 Gravsten (k) - ni suger, okej 

 magnus - 2 dollah 

  - luv u long time 

I exemplet inleder Magnus med ett uppskattande påstående om Zelda 

(Majoras mask; ett datorspel). Han får omedelbart respons från Luigi som 

kontrar genom att attackera hans smak ”Nej Majoras mask suger, oki” (rad 
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3-4). Magnus svarar i sin tur med ett motangrepp ”you suck, oki” (rad 5), där 

han genom att kopiera Luigis uttryck ”oki” samtidigt hakar på en viss 

språklig leet-jargong. En tredje deltagare, Gravsten, hakar också på denna 

jargong genom att i sin tur attackera dem båda: ”ni suger, okej” (rad 6); ett 

uttalande som inte längre enbart har att göra med spelet och huruvida det är 

ett bra spel eller inte, utan istället verkar vara av en allmänt provokativ 

karaktär, en del av en retsam jargong. Det kan också noteras att samtliga tre 

killar bygger upp sina argument och motargument kring vad eller vem som 

”suger”. I datamaterialet förekommer både ”suger” och varianter av ”suck” 

relativt ofta (se också exempel 6:7). Genom en enkel 

argumentationsstruktur: ”Du suger -> Nej du suger”, bygger deltagarna 

snabbt upp korta dispyter (jfr Evaldsson, 2005; Maynard, 1985). Det kan 

också noteras att deltagarna omväxlande talar om (dålig) smak och vad 

någon är värd som om identiteten är nära knuten till ”dålig” smak. I linje 

med resonemang från Bourdieu (1984) kopplas i barns och ungdomars 

diskussioner resonemang om god/dålig smak till resonemang om deltagares 

värde (Sparrman & Aronsson, 2003).  

Magnus fortsätter haka på i samma språkliga stil genom att säga ”2 dollah 

luv u long time” (rad 7-8). Denna avslutande kommentar fungerar både som 

en populärkulturell referens (då den i själva verket är en replik ur filmen Full 

metal jacket från 1987) och som en skämtsam nedtoning från föregående 

tråkningar. Liksom i föregående kapitel (kapitel 5) ser vi hur 

populärkulturella referenser till specifika filmer eller musikgrupper blir 

sociala resurser för att positionera sig som någon med ”god” smak. 

I nästa sekvens är det deltagarna 100spänn och Jokern som pratar om 

musikgruppen Alphaville.  

Exempel 6:6 

1 100Spänn (k) - men fuck Alphaville 

 Jokern (k) - 100 Spänn, nä, fuck you! 

 100Spänn - men fuck you to 

  -   

Återigen är det två killar som samspelar och återigen är det en till synes 

ganska vass jargong som uttrycks. Men precis som i föregående exempel så 

finns det även här nedtonande element; 100spänn postar en leende emoticon 

som tar udden av föregående tråkningar. Båda exemplen visar hur ett visst 

språkbruk utvecklas i chattrummet; ett visst klimat skapas som en del av en 

umgängesform. Här ser vi också samma typ av återvinning av med-

deltagares bidrag som i förra exemplet, men denna gång uppbyggt kring: 

”fuck Alphaville -> fuck you -> fuck you to”. I dessa småtråkningar utnyttjar 

man samma formspråk som sin kombattant (jfr Goodwin, 1990; Goodwin & 

Goodwin, 1987; format tying). Deltagarna attackerar varandra i ett socialt 
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samspel, utan att det för den sakens skull uppfattas som otrevligt eller 

hotfullt, utan vi ser snarare ett exempel på hur vardagligt umgänge på nätet 

kan se ut. 

Självattack  

Det är inte enbart genom att attackera andra som man umgås utan även 

genom att ge sig på sig själv. Denna form av självattack fungerar utmärkt 

som ett sätt att avväpna andras attacker mot en själv (jfr Drew, 1987). Ofta 

så iklär sig deltagarna själva sig rollen som dum när de inser att de begått ett 

misstag eller liknande innan någon annan hinner före – i enlighet med 

devisen att det är bättre att föregå än att föregås. På så vis kan självattacker 

ses som en form av avväpnande försvar. Vidare så tillskriver deltagarna i 

chattrummet sig själva och varandra olika epitet, som exempelvis 

”nybörjare”, ”random” eller ”18-åring”. Genom att ungdomarna i det 

aktuella chattrummet på så vis sorterar in sig själva och varandra i olika 

sociala kategorier, ägnar de sig åt ett slags socialt kategoriseringsarbete 

(Sacks, 1992).  

Exempel 6:7 

1 Endofdays (k) - ??? 

 ballerina (t) - men gud, har alla här fattat utom jag? 

 takemeaway (t) - tja, verkar så. Ingen annan frågar  

 ballerina - Suck. Jag är visst verkligen dålig, visst är jag? 

5  - kass  

 sussi (t) - Klart du inte är sötis <3 

 Endofdays - Mmm, lite dålig är du 

  -  

 ballerina - jag är verkligen skittrög 

10  - suger fett 

 sussi  - amen jag hade inte heller fattat förut 

  - och lampan har säkert inte heller fattat  

I denna sekvens är det Ballerina som hävdar att hon inte har förstått något: 

”men gud har alla här fattat utom jag?” (rad 2). Detta bekräftas av deltagaren 

Takemeaway, vilket får henne att därefter inta positionen som ”dålig” och 

”kass”. Sussi kommer till hennes försvar: ”klart du inte är sötis <3” (rad 6), 

medan deltagaren Endofdays håller med Ballerina om att hon är dålig, men 

med en ”glimt i ögat”, uttryckt genom en neutral emoticon  (rad 8). 

Ballerina fortsätter inta en hållning där hon utmålar sig själv som ”skittrög” 

och att hon ”suger fett”, vilket får Sussi att fortsätta försvara henne genom 

att berätta att hon själv inte har förstått från början och att Lampan, en 

frånvarande deltagare, nog heller inte skulle ha förstått. På så sätt har hon 
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skapat en gemensam grupp där Ballerina inte längre är ensam om att inte 

genast förstå utan de är tre stycken. Vad exemplet visar är hur en enskild 

deltagare använder självattack som en form av försvar för att eventuellt dölja 

sin egen okunskap eller för att vinna andra deltagares sympatier utifrån 

devisen att det är bättre att föregå än att föregås.  

I nästa sekvens finns ytterligare exempel på självattack, där det denna 

gång är KISUM som står för attacken. 

Exempel 6:8 [*] 

1 KISUM (k) -haha vad dum jag är som gjorde bilden för stor  

  -Vilket misstag! VILKET JÄVLA NEWB-misstag! 

 Lederhosen (k) - =) 

 anytime (t) -  

5 Vanjaaa (t) -  

 KISUM -  

 Vanjaaa -  

 anytime - höhö 

* Detta exempel återfinns även i kapitel 3, men då med ett annat fokus. 

KISUM har hänvisat de andra deltagarna till att titta på en webbadress där 

han lagt ut en bild. Något för sent inser han att han gjort något tekniskt fel 

när han lagt in bilden och att den därför inte kommer till sin rätt. Tydligen så 

har han gjort bilden alldeles för stor, vilket verkar vara ett vanligt 

nybörjarmisstag. Detta framkommer tydligt i hans inledande kommentarer 

”haha vad dum jag är som gjorde bilden för stor” följt av en emoticon som 

blundar, och ”vilket misstag! VILKET JÄVLA NEWB-misstag!” (rad 1-2). 

Denna blundande emoticon tillsammans med att han ’skrattar’ åt sig själv 

och att han kallar sig själv för ’dum’, kan tolkas som att han försöker ta 

udden av sitt misstag genom att attackera sig själv. Den efterföljande 

kommentaren visar också på detta, och förstärks genom att han dels 

använder starka negativa uttryck som ’jävla’ och ’newb-misstag’, dels 

versaler, vilka indikerar att han höjer rösten.  

Reaktionerna han får av tre andra deltagare är bekräftelse på just detta, då 

man kan tolka både tecknen för en leende gubbe och en blundande emoticon 

(rad 3-5) som bekräftande men roade svar på hans yttrande om att han gjort 

ett ’newb-misstag’. Hans eget nästa inlägg är en arg emoticon (rad 6), vilken 

antingen kan tolkas som ytterligare ett uttryck för att han är arg på sig själv 

för sin egen dumhet, eller som ett uttryck för att han blir arg på de övriga 

deltagarnas på deras bekräftande reaktioner. Något som möjligen förstärker 

det sistnämnda antagandet är Vanjaaas användning av en glad emoticon som 

sträcker ut handen (rad 7), vilket här kan tolkas som att hon vill ta udden av 

de andras reaktioner och visa KISUM att det inte ’var så farligt’. Anytime 
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fortsätter däremot att bekräfta att hon tycker att KISUM är en nybörjare 

(newbie, nuub) och därmed dum, genom att skratta lite rått (rad 8).   

Exempel 6:9 är ytterligare ett exempel som visar på självattack som 

avväpnande försvar. Här är det två tjejer, Anytime och Farmorsskafferi, som 

för en dialog där dessa element dyker upp. 

Exempel 6:9 

1 anytime (t) - btw [*] visst är det irriterande när man vaknar av 

sms på morgonen? :@ 

  - fick ett i förrgår tror jag det var 

 farmorsskafferi (t) - stäng av ljudet, amatör  

5 anytime - 9.4 

  - svarar: ”Du väckte mig, idiot” 

  - somnar om 

  - PIP PIP 

  - ”Å förlåt, hoppas du somnar om <3” 

10  - :( 

  - men farmor 

  - jag kan inte stänga av ljudet, då hör jag inte alarmet 

  - eller 

  - jag kan ju stänga av smssignalen 

15  - ok, jag är nuuuuuuub 

 farmorsskafferi -  

* btw står för ’by the way’, det vill säga ’förresten’. 

Deltagaren Anytime inleder exemplet med att påpeka att det är irriterande 

när man vaknar av sms på morgonen. Hon postar också tecknet för ’arg 

gubbe’ (rad 1-2), vilket här fungerar som en förstärkare av hennes påstående 

om att det är irriterande att bli väckt av sms på morgonen. Men hon får 

omedelbart en kritisk respons av Farmorsskafferi som svarar ”stäng av 

ljudet, amatör” och avrundar med en emoticon som räcker ut tungan (rad 4). 

Kommentaren visar att sms på morgonen inte behöver bli ett problem, 

eftersom man enkelt kan undvika att bli väckt genom att stänga av signalen. 

Att detta är en uppenbar lösning visar både användningen av begreppet 

”amatör”, som i sammanhanget innebär nybörjare och därmed något 

negativt, och valet av en emoticon som räcker ut tungan, som här kan tolkas 

som ett uttryck för retsam kritik.  

Anytime fortsätter ändå sin berättelse om hur hon blivit väckt just av ett 

sms på morgonen, innan hon – troligtvis på grund av tidsfördröjningen - ser 

kommentaren från Farmorsskafferi och svarar ”men farmor jag kan inte 

stänga av ljudet, då hör jag inte alarmet” (rad 11-12). Men direkt efter sitt 

eget svar inser hon själv sitt misstag och säger snabbt ”eller jag kan ju stänga 

av smssignalen, ok, jag är nuuuuuub” (rad 13-15).  Detta visar återigen på att 
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självattack kan fungera som ett bra försvar. Hon inser av Farmorsskafferi har 

gett lösningen på problemet, och att den borde ha varit uppenbar hela tiden, 

vilket får henne själv att framstå som lite dum: ”ok, jag är nuuuuub”. 

Uttrycket ’nuuuub’ här står för ’newbie’, det vill säga ’nybörjare’, och den 

långa raden med ’u’ förstärker graden av dumhet. Farmorsskafferi avslutar 

sekvensen med att posta en leende emoticon vilket här kan tolkas som 

antingen att hon håller med Anytime om att hon är dum genom att ’skratta’ 

åt henne, eller som att hon mer ler uppmuntrande åt henne nu när hon väl har 

erkänt sitt misstag.  

I de här senaste tre sekvenserna som samtliga handlar om självattack som 

någon form av försvar, så ingår den i ett lokalt kategoriseringsarbete 

(membership categorization; Sacks 1972; 1979). Den sociala 

kategoriseringen gäller här olika benämningar för ordet ”nybörjare” (nuuub, 

newb, amatör), och detta, att kategorisera, är något som ungdomarna ständigt 

ägnar sig åt. I och med att deltagarna markerar olika identitetspositioner (i de 

här båda fallen som ”nybörjare”), innebär detta även här en form av 

markering (indexing; Ochs, 1992). Genom att attackera sig själv på det här 

sättet sker det alltså en rad simultana ting som samtliga får betydelse för 

samspelet. 

Retsekvenser mellan kille och tjej 

När det gäller att retas mellan deltagarna så är det i denna studie vanligt 

förekommande att det är killar som retas med tjejer och vice versa och något 

mindre vanligt att retsamheter förekommer inom samkönade konstellationer, 

även om det sker vilket visats i exempel ovan. Det är också vanligt 

förekommande att två eller flera deltagare allierar sig med varandra mot en 

eller flera andra i dessa retsekvenser, i så kallade allianser (exempelvis 

Goffman, 1959; Goodwin, 2002; Goodwin & Goodwin, 1992). Som vi sett i 

tidigare kapitel så kan dessa allianser bildas gällande exempelvis gemensam 

smak eller gemensamt språkbruk. 

Nedan följer ett exempel på retsekvenser där i huvudsak två deltagare för 

en diskussion där de retas med varandra och där en tredje deltagare stöttar en 

av dem mot den andre. Vad som föregår i det valda exemplet är en mer 

allmän diskussion om musik mellan ett antal deltagare, där de pratat om 

olika musikgrupper och musikgenrer och om de är bra eller inte. I kort kan 

sekvensen beskrivas med att det framförallt är deltagaren Little pet shop som 

blir utsatt för retsamheter av deltagarna Endofdays och Dendöendesvanen, 

där den första med uppbackning av den andre retas med henne genom att på 

ett provokativt sätt ifrågasätta hennes kunskaper inom ett visst område 

(musik), och hennes olika sätt att respondera på detta.  
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Exempel 6:10 

1 endofdays (k) - Mmm, sitter å lyssnar på gamla godingar… 

 little pet shop (t) - Som vaddå 

 endofdays - Just nu alphaville 

  - Så jävla bra  

5 dendöendesvanen (t) - Jag vet 

  - 80-talet rules 

  -  

 endofdays - yesindeedeeoo 

 little pet shop - De har väl inte gjort några kända låtar 

10 endofdays - Ehh…nähä… 

  - …inte alls 

 dendöendesvanen - Foreeever young, I want tobe foreeeeeever young 

 endofdays - Hört talas om forever young? 

  - Fast den är ju inte spec känd alls 

15  - Nejdå  

 little pet shop -  

  - Den kanske jag har hört ja… 

  - …men inga fler 

 dendöendesvanen - BIG IN JAPAN TONIGHT OHHOHHH 

20 endofdays  -  

  Dålig koll du har, lps 

 little pet shop - fröken otrevlig har visst vaknat på fel sida 

   -  

 

25 

endofdays - Glömmer bort att alla inte kan vara coola som 

jag… 

- …och svanen… 

  - …och kunna sin pophistoria 

 dendöendesvanen -   

 

30 

little pet shop - Bara för att man inte kan varenda pissig 80-talslåt 

så betyder inte det att man inte har koll 

  - jag har stenkoll… 

  - …på BRA musik  

  - Och inte massa gammal pling plong 

 endofdays -    

35 little pet shop - Btw, vaddå pophistoria?  

  - var inte alphaville ett synthband 

   -  
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När sekvensen börjar så är det deltagaren Endofdays som spinner vidare på 

det tidigare samtalsämnet som handlade om musik, genom att berätta för 

övriga deltagare att han ”sitter å lyssnar på gamla godingar” (rad 1), som för 

tillfället visar sig vara musikgruppen Alphaville (rad 3), som han tycker är 

”så jävla bra”. Han får omedelbar positiv respons på detta av 

Dendöendesvanen som allierar sig med honom ”Jag vet, 80-talet rules” 

avslutat med en leende emoticon (rad 5-7). Varpå Endofdays själv ytterligare 

förstärker deras allians genom att uttrycka ”yesindeedeeoo” (rad 8). 

Deltagaren Little pet shop ställer sedan en fråga kring om de har gjort några 

kända låtar. Detta uttalande kan i sammanhanget tolkas som två olika 

fenomen; dels som en utmaning av det som de två föregående deltagarna är 

överens om (att 80-talet ”rules” och att musikgruppen Alphaville är ”så jävla 

bra”) genom att ifrågasätta huruvida de (Alphaville) har gjort några kända 

låtar (en fråga som här uppfattas mer som ett påstående), dels som en äkta 

fråga, men där hon blottar sig själv genom att påvisa okunskap i ämnet. De 

andra två deltagarna reagerar båda omgående på hennes uttalande; 

Endofdays ger ett ironiskt svar (”Ehh…nähä…inte alls”, rad 10-11) som ett 

svar på hennes ”utmaning”, och Dendöendesvanen börjar ”sjunga” en av 

gruppens mest kända låtar (rad 12) som ett svar på hennes ”fråga”. Genom 

att deltagaren skriver ett inlägg bestående av text från en av gruppens låtar 

kombinerat med utdragna vokaler, så kan inlägget som deltagaren postat 

därför här tolkas som sång. Båda dessa svar utgör retsamma utmaningar där 

undermeningen är att Little pet shop inte har samma musikkännedom som de 

själva.  Little pet shop bekräftar delvis att de har rätt genom sitt val av 

emoticon (rad 16). Hon erkänner att gruppen har gjort åtminstone en låt som 

hon känner till (rad 17), men vidhåller delvis ändå sitt tidigare 

ställningstagande att gruppen inte gjort några direkt kända låtar, genom att 

hävda att det inte finns fler (rad 18). 

Dendöendesvanen och Endofdays fortsätter att hålla en enig front mot 

Little pet shop, där den ene genast börjar att i versaler ”sjunga” på ytterligare 

en känd låt av gruppen, medan den andre postar en emoticon som ger 

tummen ner samtidigt som han säger ”Dålig koll du har lps” (rad 20-21). 

Båda dessa yttranden är ytterligare retsamma provokationer; den första 

genom sin ”högljuddhet”: att använda versaler innebär ju vanligtvis i 

chattsammanhang att man höjer rösten eller rent av skriker eller gapar. Den 

andra provokationen bygger på kombinationen av en ”negativ” emoticon och 

ett kritiskt påstående. Little pet shop svarar med en relativt defensiv respons 

troligen riktad mot Dendöendesvanen, där hon använder humor för att 

avväpna sina motståndare och tar udden ur den eventuellt allvarligt menade 

bakomliggande kritiken: ”fröken otrevlig har visst vaknat på fel sida” (rad 

22). Som för att förstärka sitt skämt postar hon en leende emoticon som 

blåser kazoo (rad 23) och retas på detta sätt tillbaka.  

Men Endofdays fortsätter att retas genom att liera sig med 

Dendöendesvanen mot Little pet shop och han vidhåller att hon inte är lika 
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”cool” eller har samma koll som de på vad han kallar ”pophistoria” (rad 24-

25, 27). Hans vapendragare, Dendöendesvanen, bekräftar att hon håller med 

honom genom att posta en leende emoticon med svarta solglasögon, vilken 

kan tolkas som ett uttryck för coolhet. Little pet shop svarar denna gång med 

en mer aggressiv motattack där hon hävdar att hon har ”stenkoll” fast på ”bra 

musik” (rad 31-32; min understrykning), ett yttrande som både motsäger att 

hon inte skulle ha någon koll på pophistoria, och samtidigt avfärdar de 

andras uppfattning om vad som tillhör bra musik. Endofdays svarar genom 

ytterligare en retsamhet när han postar en emoticon med z-tecken som 

blundar (rad 34), det vill säga en sovande emoticon. Detta kan tolkas som att 

han inte lyssnar på eller tar till sig något av det hon säger. Hon fortsätter sin 

motattack genom att gå till angrepp mot honom och hans egentliga 

musikkunskap: ”Btw, vaddå pophistoria? Var inte Alphaville ett 

synthband?” (rad 35-36), och avslutar med en leende emoticon som blåser 

kazoo som här på ett retsamt sätt bekräftar att hon vet att hon har rätt. 

Vad man kan se av det här exemplet är att retsekvenserna som de 

inblandade parterna ägnar sig åt böljar fram och tillbaka, där man genom 

olika strategier försöker få grepp om den andres åsikt och samtidigt visa på 

att den egna åsikten är den rätta. Det är alltså i huvudsak en kille och en tjej 

som retas med varandra, och i det här fallet har den ena parten (killen) 

uppbackning av ytterligare en deltagare. Resultatet är här att dessa två bildar 

en gemensam allians mot Little pet shop; hon blir ansatt av de andra två och 

responsen från hennes på deras retsamheter varierar från att vara defensiva, 

till skämtsamma, till rena motattacker. Den respons som hon mottar är 

ytterligare retsamheter. Hela sekvensen bygger egentligen på de två allierade 

deltagarnas åsikt om att Little pet shop inte har samma koll som de på 

pophistoria i allmänhet och gruppen Alphaville i synnerhet, och på hennes 

försök att värja sig mot deras retsamhet gentemot henne.  

Attack eller flirt? 

I de retsamheter som utspelas mellan deltagarna ryms även en hel del 

flirtande. Vad som definierar flörtande i den här kontexten är återigen knutet 

till deltagarperspektivet; hur deltagarna själva tycks orientera sig mot detta i 

samspelet. I följande exempel är det en kille och en tjej som retas med 

varandra. Deltagaren Mrspiggy har tidigare sagt att hon längtar till den 

kommande helgen, och i sekvensen så förstärker hon detta genom att 

”högljutt” (via versaler) uttala en form av nedräkning till helgen. Luigi rättar 

i exemplet henne på ett retsamt sätt angående veckans dagar.  
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Exempel 6:11 

1 mrspiggy (t) – IMORRN ÄR DET TISDAG 

 dunnoh (k) - Idag! 

 Luigi (k) - Nej 

 mrspiggy  - DET ÄR NÄSTAN FREDAG 

5  - :> 

 Luigi - Onsdag 

  - är det imorgon 

 mrspiggy  - men 

  - gmwpeigjerg 

10 Luigi -  

 mrspiggy  - du er dym :< 

 Luigi - ;< 

 mrspiggy  - *kastar kotte på* 

  - :< 

15 Luigi - Aj 

  - :< 

 mrspiggy  - ja 

  - så går det 

  - när man rättar folk 

20  - mitt i natten 

  - sådär 

  - :< 

  - *äter upp kotte* 

  - vilken tur att den var gjord av marshmallow 

25  -  

 Luigi  

   

Mrspiggy, som ser fram emot den kommande helgen, inleder med att 

skämtsamt påminna om att det imorgon är tisdag (rad 1). Hon visar att detta 

är något för henne positivt genom att konstatera att det innebär att ”DET ÄR 

NÄSTAN FREDAG :>” och avslutar alltså med ett tecken som föreställer ett 

glatt ansikte (rad 4-5). Därtill använder hon versaler, som alltså innebär att 

man skriker ut något. Detta kan också tolkas som en form av glädjeyttring. 

Genast får hon kritiska responser av två deltagare, där den första säger 

”idag” och den andre ”nej” (rad 2-3), till hennes inledande påstående att det 

är tisdag imorgon. Tilläggas bör att tiden för deras samtal inleds 00.42, det 

vill säga efter midnatt, och av det kan man dra slutsatsen att Mrspiggy inte 

riktigt har koll på tiden utan förutsätter att det fortfarande är måndag i 

skrivandets stund, varför påståendet ”imorgon är det tisdag” är ett korrekt 

antagande från hennes sida. De andra två deltagarna, Dunnoh och Luigi, har 

däremot uppmärksammat att klockan har passerat midnatt och att det därmed 
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redan är tisdag, vilket innebär att morgondagen istället torde vara en onsdag 

och att hennes påstående därför inte stämmer. Hennes respons på detta är att 

ge uttryck för frustration ”men, gmwpeigjerg” (rad 8-9), vilken kan tolkas 

som att hon inser att de har rätt och att hon anser att deras påpekanden är 

kritiskt i den bemärkelsen att de rättar henne, vilket hon längre fram i 

exemplet också uttrycker. Luigi förstärker sin retsamhet genom att posta en 

leende emoticon, vilket frammanar en relativt aggressiv respons från 

Mrspiggy som retas tillbaka ”du är dym” genom en sur gubbe (:<) vilket i 

detta sammanhang torde uttrycka missnöje (rad 11-12). Samtidigt mjukar 

hon upp sitt motangrepp genom den skämtsamt barnsliga stavningen (”dym” 

istället för ”dum”). 

Luigis svar är att returnera samma sura gubbe som ett uttryck för sitt 

missnöje över Mrspiggys respons. Hon fortsätter då sitt motangrepp på 

honom genom att berätta att hon ”* kastar kotte på*” [honom] (rad 13-14). 

Användandet av en asterisk i kombination med en beskriven handling 

innebär att man ger uttryck för ett agerande eller en aktiv handling. Här kan 

man tolka hennes ageranden på motstridiga sätt: å ena sidan kan man se det 

som att hon ger en fortsatt aggressiv respons på Luigis korrigering av henne i 

och med att hon dels postar ett uttryck för missnöje, dels ”kastar” en kotte på 

Luigi. Å andra sidan kan man se det som att hon med ”kottkastandet” 

skämtsamt retas tillbaka. Luigi svarar genom att säga ”aj” samt posta 

tecknen för missnöje (rad 15-16), vilket man kan tolka som antingen att han 

spelar med i Mrspiggys skämtsamheter, eller som ett uttryck för att han blir 

sur över hennes aggressiva respons. Hennes första svar: ”ja så går det när 

man rättar folk mitt i natten sådär”, som avslutas med tecknen för missnöje 

igen (rad 17-22), tyder på att hon gjort den senare tolkningen, medan hennes 

fortsatta kommentarer: ”*äter upp kotte*, vilken tur att den var gjord av 

marshmallow”, följt av en generad emoticon (rad 23-25), kanske tyder på att 

hon vill ta udden av och markera ett visst avstånd från sin tidigare aggressiva 

respons. Luigi samspelar med detta genom att posta först en småleende 

emoticon och därefter ett hjärta. 

Vad som blir tydligt i detta exempel är hur responsen från Mrspiggy går 

från att vara först av en relativt offensiv och aggressiv karaktär, till att bli 

mer skämtsamma och defensiva. Som om att hon kommer på sig själv med 

att reagera för starkt i sammanhanget och därmed måste ändra 

förhållningssätt så att hon inte ”tappar ansiktet”. 

I nästa exempel är det Alexandra1888 som uppmanar de andra deltagarna 

att ställa frågor till henne.  
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Exempel 6:12 

1 Alexandra1888 (t) – Kan någon fråga mig en jättesvår fråga så får 

jag se om jag kan svara på den? 

 Luigi (k) - Alexandra: 1/x^2=13 

  -  

5 Alexandra1888  - Ingen mattefråga  

 Luigi - Jag har redan löst den  

 Alexandra1888  - Hallå mer frågor till miiiig, jag besvarar allt! 

 Penisfarsan (k) - Alexandra: Hur stora tuttar har du? 

 

10 

Alexandra1888  - Jag vill inte svara på sånt! Jag vill svara på 

vetenskapsfrågor!! 

 Penisfarsan  - Alexandra: hahaha…du sa ju ”allt” :C 

Alexandra1888 får omgående svar av Luigi som ställer en matematisk fråga 

till henne, vilket hon inte uppskattar. Längre fram (rad 9-10) låter hon förstå 

att det är ”vetenskapsfrågor” hon önskar, något hon inte har preciserat 

inledningsvis. På hennes begäran att få fler frågor ställer Penisfarsan frågan: 

”Alexandra: Hur stora tuttar har du”? (rad 8), vilket även det är en fråga hon 

inte vill svara på.  

Är detta då en attack eller flirt, eller är det ingetdera? Genom att 

penisfarsan frågar om Alexandras tuttar gör han en slags attack mot henne, 

eftersom det är uppenbart att det inte är den typen av ”jättesvår fråga” som 

hon efterlyser. Då det inte finns en emoticon med i hans inlägg är det svårt 

att veta om kommentaren är skämtsamt menad eller ett sätt för honom att 

undergräva henne och det hon försöker göra. Däremot uttrycker han 

”hahaha” (rad 11), vilket innebär att han skrattar och vilket i sin tur kan 

betyda antingen att det faktiskt är en skämtsam fråga, eller att han tycker att 

hennes reaktion på hans fråga är rolig. 
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Sociala allianser och homosocialitet i chattrummet 

Ett vanligt förekommande scenario är att en deltagare antar en retsam 

hållning gentemot en annan deltagare i ett pågående samtal, där den andra 

deltagaren svarar upp genom att retas tillbaka. Inte sällan är det flera aktörer 

inblandade i en och samma retsekvens, vilket innebär att andra deltagare 

sällar sig till det pågående samtalet och tar parti för endera av parterna som 

retas med varandra. På så vis kan alltså allianser i chattrummet uppstå. I en 

allians ingår minst ett par deltagare som i ett samtal intar en gemensam 

hållning gentemot minst en annan deltagare (jfr Aronsson & Tholander, 

2007; Evaldsson, 2005; Goodwin, 2002; Goodwin & Goodwin, 1992). Dessa 

allianser kan se ut på många sätt: det kan vara två killar som retas med två 

tjejer eller med en annan kille, det kan vara en kille och en tjej som retas 

med en tjej, det kan vara två tjejer och en kille som retas med en kille och en 

tjej. Det finns en uppsjö av varianter, men vanligast förekommande när det 

gäller de sociala allianserna i föreliggande studie är att de är homosociala till 

sin karaktär, det vill säga två eller flera deltagare av samma kön bildar en 

allians. 

Sexualitet och kön 

Olika tanketraditioner inom genusteori har beskrivits av många (till exempel 

Butler, 1990; Connell, 2009) och de flesta bottnar i en kritik av kvinnlig 

underordning i relation till en manlig norm. West och Zimmerman (1987) 

beskriver hur kön skapas i ständigt pågående processer, vilka utgörs av 

konkreta aktiviteter bestående av vad människor säger och gör, samt hur de 

tänker kring dessa aktiviteter. I dessa aktiviteter görs kön genom att det 

skapas skillnader mellan manligt och kvinnligt. De menar att kön bör 

betraktas som något som konstrueras eftersom fokus då skiftar från att se 

enbart på individen, till att se på interaktionen individer emellan samt de 

arenor varpå interaktionen sker. Kön blir alltså på så vis inte en enskild 

individs egenskap, utan istället något som sker i interaktion mellan individer 

och därmed ett resultat av olika sociala sammankomster (West & 

Zimmerman, 1987). Koppling kan här göras till bland annat Butler (1990) 

och hennes teori kring kön som något performativt, det vill säga en upprepad 

iscensättning av kön. Även Connell (1987; 2009) diskuterar hur vi agerar 

inom ramarna för vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt, och 

poängterar också att sociala praktiker och kategorier formas i en ständig 

process. Om kön är att betrakta som en social konstruktion, något som delvis 

skapas, spelar heteronormativiteten en avgörande roll i denna 

skapandeprocess (se bland annat Butler, 1990).  

Enligt Hirdman (1988) finns det två grundläggande logiker i samhället: 

dikotomin (det manliga och kvinnliga isärhållandet) och hierarkin 

(antagandet att mannen är norm), vilka ligger till grund för de ojämlikheter 
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som råder mellan könen. Begreppet genus kan ses som en ordningsstruktur 

för kön (Hirdman, 1988) och som sådan är den styrande för andra sociala 

ordningar, vilket innebär att den hjälper till att upprätthålla dessa logiker 

som en del av den rådande strukturen. Till skillnad från det biologiska könet 

syftar genus på en kulturellt och socialt formad könsidentitet. I sakens natur 

ligger att det biologiska könet är medfött och därmed givet, medan det 

sociala könet är konstruerat i samspel med omgivningen och därmed 

föränderligt.  

Den sociala könsidentiteten konstrueras i det här specifika fallet (i 

chattrummet) genom handlingar som yttrar sig som inlägg i form av text – 

både genom egna personliga inlägg och genom övriga deltagares inlägg. Det 

handlar således om att via skrift i ett givet sammanhang skapa och 

omdefiniera sin identitet i rummet. Att se genus som en struktur eller en 

diskurs som är en integrerad del av vår verklighet samt en förutsättning i vår 

vardag och som sådan något som vi inte kan bortse ifrån, är en viktig 

utgångspunkt i detta arbete. Trots det finns det ingen ambition att i den här 

avhandlingen göra teoretiska djupdykningar inom vare sig genusvetenskapen 

eller feministiska traditioner; utrymmet räcker inte till och detta skulle kräva 

en helt annan inramning av arbetet. Istället är utgångsläget att beskriva genus 

i mer generella termer för att ta avstamp i den beskrivningen när resultaten 

diskuteras. 

Tonårstiden är en period då man som ung existerar i två samtida och 

parallella världar - barndomen och vuxenvärlden - utan att riktigt tillhöra 

någon av dem. Det är under den här perioden individen tar avsked från 

barndomen och gör revolt mot vuxenvärlden vilket ofta kan skapa en social 

osäkerhet och känslomässig instabilitet. Det är även under den här perioden 

som den individuella sexualiteten aktualiseras. Samhället uppmuntrar i stor 

utsträckning de könsroller som finns befästa och som pekar på att tjejer skall 

vara mer timida och tystare än pojkar och inte ta så stor plats (exempelvis 

Ambjörnsson, 2004; Frosh, Phoenix & Pattman, 2002). Skillnader mellan 

könen ses som givna och naturliga och sanktioneras och uppmuntras genom 

samhällets normer för att skapa och bibehålla den heterosexuella 

familjebildning som finns. Att inte bli respekterad, vara utvald och känna 

tillhörighet är något som de flesta människor upplever som svårt. Detta är 

tydligt framträdande bland ungdomarna i det aktuella chattrummet; det är 

vanligt förekommande att de ständigt söker bekräftelse och respekt av de 

andra deltagarna och att det är oerhört viktigt för dem att ingå i olika 

gruppkonstellationer om två eller fler deltagare där det tydligt framgår att 

samhörighet råder.  

Enligt Ambjörnsson (2004) är det fria valet och självständighet det som är 

det vitala i tjejers vardag, samt att försöka hålla sig till det som definieras 

som normen. Detta gör att vi kan förstå att det är möjligheten, 

kommunikationen och känslorna som ger den gränssättning som finns 

mellan de som avviker och de som följer normen. I chattrummet saknas den 
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påtagliga närvaron av fysiska kroppar, vilket kan te sig både befriande och 

hämmande när deltagarna skall förhålla sig till varandra. Befriande i den 

mening att man för en gång skull kan ta ett steg vid sidan av de 

konventionella uppfattningar som följer med kvinno- respektive 

manskroppen och på ett mer förutsättningslöst sätt lära känna varandra, och 

hämmande i den mening att avsaknaden av de fysiska kropparna gör det 

svårt att leva upp till den normativa föreställning om vad som är en kvinna 

respektive man, vilket råder i rummet.  

I nästa exempel har en konversation frilagts som i huvudsak involverar 

två deltagare; en tjej, Ballerina, och en kille, Singstar. Övriga deltagare 

(förutom de deltagare som direkt rör det pågående samtalet) har i exemplet 

tagits bort för att underlätta läsandet av konversationen.     

Exempel 6:13 

1 ballerina (t) - vad bryr du dig om vem jag myser med?? 

  - har väl sex med vem jag vill  

 singstar (k) - va inte så jag menade 

  - tänkte bara att kanske duåja kunde kanske… 

5  - tja, samla oss  

  -  

 sissi_si (t) - yeah! 

  - yo go girl! 

 ballerina -      

10  - vilken fräckhet!  

  - varför skulle jag??? 

 singstar - å varför skulle jag? 

  -  

  - du har säkert små pattar i vilket fall 

15  -  

 sissi_si -  

 merrii (k) -  små pattar e inge kul 

  - det ska va rejäla grejer 

 singstar - presix! 

20 ballerina - suck! Star, nu föll du i mina ögon 

  - trodde du var lite normal iaf  

  - man slutar aldrig förvånas 

 singstar - men ina… 

  - det var ju bara ett skämt ju 

25  -  

  - det är bara det att vi killar gillar stora pattar 

 merrii - oh yes! 
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Exemplet föregås av ett allmänt samtal mellan några deltagare som kretsar 

kring påstådda romantiska eller sexuella förbindelser. I samtalet 

framkommer det att Ballerina har ”myst” med en kille nyligen, vilket 

renderar en viss reaktion från Singstar i form av nedsättande kommentarer 

angående detta, vilket i sin tur får Ballerina att reagera. 

Exemplet inleds med att Ballerina kritiskt frågar Singstar: ”vad bryr du 

dig om vem jag myser med” (rad 1). Utifrån detta inlägg kan det tolkas som 

att hon anser att Singstar har tangerat gränsen för vad hon anser vara privat. 

Hon framställer sig i sina fortsatta inledande yttringar som självständig i så 

motto att hon enligt egen utsaga själv väljer vem hon vill ha sex med (rad 2), 

och hon ratar killens implicita fråga om att ”samla oss” genom att använda 

en rad uttrycksfulla emoticons, samt genom att uttrycka ”vilken fräckhet” 

och ”varför skulle jag” (rad 9-11). Denna sekvens kan givetvis tolkas på 

olika sätt: å ena sidan kan det vara så att Ballerina verkligen blir reellt 

indignerad och därför reagerar med starka känslouttryck. Å andra sidan kan 

både hennes inlägg och användande av emoticons vara ironiska, med glimten 

i ögat och på skämt. Chattrummets avsaknad av fysiska attribut som kroppar 

och röster gör det svårt att urskilja vilket antagande som är det rätta.  

Vidare svarar Singstar genom att vända tillbaka Ballerinas fråga till henne 

”å varför skulle jag?”(rad 12), som om hennes antaganden om honom inte 

alls stämmer. Han förstärker sitt yttrande genom att posta en emoticon som 

har partyhatt och blåser kazoo , vilket indikerar att det skulle kunna vara 

en skämtsamt menad kommentar, och därefter tillägger han ”du har säkert 

små pattar i vilket fall” och följer upp det med ytterligare en emoticon  

(rad 13-15). Hans svar bekräftar snarare än dementerar Ballerinas antagande, 

men antyder att han ändrat sig i frågan och inte längre är intresserad; det 

framgår att ”små pattar” har en negativ konnotation. Hans sammanlagda svar 

kan förstås läsas som ett rent skämt med glimten i ögat, där hans glada 

emoticons bidrar till att avdramatisera det som skulle kunna uppfattas som 

en förelämpning. Alternativt kan hans inlägg tolkas som att han driver med 

henne och gör sig lustig på hennes bekostnad inför de övriga deltagarna. Vad 

som inte är att förglömma i det här sammanhanget är att båda befinner sig i 

det gemensamma chattrummet tillsammans med ytterligare ett antal andra 

deltagare vilka utgör en potentiell publik, vilket innebär att bådas inlägg kan 

ses som performativa handlingar eller en typ av performans (se exempelvis 

Goffman, 1981). 

I denna sekvens har andra deltagare gjort sig påminda genom att Sissi_si 

och Merrii konkret har blandat sig in i konversationen. Sissi_si har tidigare 

stöttat alternativt bekräftat Ballerina genom att säga ”yeah” och yo go girl” 

(rad 7-8). Nu förstärker hon sin stödjande hållning genom att omgående 

reagera på Singstars inlägg med en bestört emoticon  (rad 16). Ytterligare 

en reaktion följer från Merrii som inte stöttar eller bekräftar Ballerina, utan 

istället allierar sig med Singstar genom att säga ”små pattar är inget kul” och 

”det ska vara rejäla grejer” (rad 17-18). Ballerina, som inte tar någon notis 
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om varken Sissi_si eller Merrii, uttrycker sin reaktion på Singstars inlägg 

genom att säga ”suck! star nu föll du i mina ögon trodde du var lite normal 

iaf man slutar aldrig förvånas” följt av en emoticon som gör tummen ner 

 (rad 20-22). Singstar försvarar sig med att det bara var ett skämt och 

avrundar med ett hjärta  som förstärker skämtsamheten, innan han avslutar 

med att säga att ”det är bara det att vi killar gillar stora pattar” (rad 23-26), 

något som Merrii bekräftar och allierar sig med: ”oh yes!” (rad 27). 

Det här exemplet säger en hel del om den normativa och traditionella syn 

på kön som visar sig i chattrummet: i samtalet mellan Ballerina och Singstar 

synliggörs en normativ syn på både sexualitet och kropp. Båda två får 

uppbackning av andra deltagare inom samma könsgrupp som de själva; 

Sissi_si allierar sig med Ballerina, medan Merrii allierar sig med Singstar. 

Vad beträffar kön så utgår analysen, liksom genomgående i studiens 

analyser, strikt från deltagarnas egna självpresentationer; hur de talar till och 

om varandra, det vill säga från ett deltagarperspektiv utifrån vad deltagarna 

själva visar i samspelet (jfr Edwards, 1997; Potter, 1996).   

Utifrån ett deltagarperspektiv kan man se hur killarna, liksom tjejerna, 

orienterar sig mot varandra för att ta emot eller för att ge stöd i 

konversationen i så kallade homosociala allianser. Den ena killen bekräftar 

vad den andre säger genom att hålla med och förstärka hans uttalanden. På 

liknande sätt så stöttar den ena tjejen den andra genom glada tillrop och 

känslomässiga uttryck (här i grafiska representationer i form av emoticons). 

Detta ger en närvarande känsla av tillhörighet, och yttranden som ”vi killar” 

och ”yo go girl” förstärker detta ytterligare. Båda allianserna orienterar sig 

även mot kön i sina handlingar i chattrummet.  

Ordet ”pattar” representerar här ett kvinnligt attribut där det råder en 

normativ syn från det manliga hållet om hur dessa skall vara, det vill säga att 

det finns en lokal smakhierarki (Bourdieu, 1984) där stora pattar har en 

högre position än små. Tjejerna bekräftar dessa normativa antaganden 

genom sina kommentarer. Både de manliga och kvinnliga deltagarna 

orienterar sig således i sitt samspel både mot kön och mot varandra.  
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Homosociala allianser 

Vanligt är alltså att tjejer grupperar sig med tjejer, och killar grupperar sig 

med killar i så kallade homosociala allianser. Anja Hirdman beskriver 

begreppet på följande vis: ”Detta begrepp [homosociala allianser] beskriver 

band mellan personer av samma kön och är knutet till idéer om gemenskaper 

och dess homosociala band kan sedan vara mer eller mindre starka och bland 

annat inbegripa känslor av identifiering och lojalitet, av att dela samma 

erfarenheter, eller vara svaga där man hellre lierar sig med det andra könet 

än den egna gruppen” (Hirdman, 2002, s. 19).  

I följande två exempel (6:14;15) blir det återigen tydligt hur deltagarna 

orienterar sig mot kön, då ett visst kön här blir till en kategori man vill 

tillhöra alternativt inte vill tillhöra. 

Exempel 6:14 

1 Shadonk (k) - fan va skönt att du r här 

  - bara tjejer som pratar 

  - och jag 

  - va hemskt 

5 Dösnack (t) - men Shadde är lite chey så det är ok.  

I detta exempel är det Shadonk som uttrycker sin uppenbara lättnad över att 

ytterligare en kille (Luigi) har anslutit sig till samtalet. Tidigare har han varit 

ensam kille bland en liten grupp tjejer som befunnit sig i chattrummet 

tillsammans. Det han säger ”fan va skönt att du r här, bara tjejer som pratar 

och jag, va hemskt” (rad 1-4) ger uttryck för att han orienterar sig bort från 

gruppen ”tjejer” genom att uttrycka sig negativt om dem. En tjej, Dösnack, 

svarar: ”men Shadde är lite chey så det är ok” (rad5) och bekräftar 

egentligen det han säger med sitt inlägg, även om hennes avsikter troligen är 

skämtsamt ironiska. Detta är ett tydligt exempel på hur den traditionella 

könsordningen gör sig gällande i chattrummet. 

Nästa exempel är ytterligare en illustration av detta. 

Exempel 6:15 

1 Asplöv (k) - måste åtminstone va 1 chey här inne man tål! 

  - annars kmr ja bli crazy 

 YesBox (t) - du r redan kreisi daniel 

Här är det så att Asplöv orienterar sig mot en tjej att interagera med, 

samtidigt som han låter förstå att detta inte hör till normen. Deltagaren 

Yesbox svar blir även här en sorts bekräftelse på att det han säger är sant och 

riktigt, trots att hon säger att han redan är ”kreisi” (rad 3). Genom att inte 

dementera eller motsäga det han sagt, blir hennes svar en form av acceptans 

för hur saker är. På detta och liknande sätt är ett genomgående drag i 
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materialet att deltagarna positionerar sig själva och andra utifrån en mer eller 

mindre traditionell uppfattning av kön. Den tänkta ”frihet” som det 

anonymiserande internet borde ha fört med sig lättar inte på hårda 

traditionella band vad gäller genus och hur ungdomar gör kön i det här 

sammanhanget.  

Internet och dess sociala arenor ses inte sällan som någon form av frizon 

med nya möjligheter till identitetsskapande (Haraway, 1991; Turkle, 1984). 

Genom detta mediums möjlighet till anonymitet och romantiseringen av dess 

frigörande effekter är det lätt att anta att deltagarna där åtminstone till en viss 

del skulle friställas från de sociala krav som ställs på könen. I en viss 

utsträckning kan detta kanske gälla, men precis som i andra sociala 

sammanhang så upprepar sig till stor del traditionella könsmönster även i 

chattrummet, vilket detta exempel visar. 
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 KAPITEL 7. DISKUSSION  

Det primära syftet med föreliggande avhandling har varit att belysa och 

utforska hur nätgemenskap och social ordning skapas och uttrycks i ett 

chattrum. Frågorna som jag i den här studien har arbetat med är: Vilka 

samtalsresurser och lokala rutiner präglar chattsamspelet (se särskilt kapitel 

3 och 4)? På vilka sätt skapas och förhandlas köns-, ålders- och andra 

deltagarpositioner (se särskilt kapitel 5 och 6)? Hur uppstår nätgemenskap i 

ett nätsamfund? I det här kapitlet vill jag diskutera studiens fynd i relation 

till den övergripande frågan om nätgemenskap. 

Sammantaget utgjorde chattkonversationerna initialt något som kunde 

liknas vid ett enormt ”brus”; ett kaos av ord, texter och symboler, och det var 

svårt att urskilja någon ordning i detta kaos. Men det som till en början 

förefaller vara ett enda texternas kakofoni, kan också ses som något annat. 

Genom att analysera interaktionen mellan deltagarna och i detalj studera det 

sociala samspelet i chattrummet framträder ett antal samspelsmönster och 

med dem följer också social ordning. Metoder som använts vid analysarbetet 

i föreliggande studie har haft en betydande roll när det gäller att frilägga 

dessa mönster. Tillgången till online-inspelningar, vilket ingått i den här 

studien, har också varit av vikt. Arbetet är unikt när det gäller att analysera 

sekvensmönster i detalj. 

Interaktionen som sker mellan deltagarna i det aktuella chattrummet kan 

beskrivas som mångfacetterad; samtalen pendlar mellan att vara lekfulla och 

allvarliga. I en och samma chattsession kan olika deltagare ingå i flera 

chattkonversationer samtidigt, och även där växla mellan att anta ett lekfullt, 

retsamt eller allvarligt tonläge, beroende på vem eller vilka andra som ingår i 

samtalet och vad de samtalar om. Vissa samtal kan liknas vid berättelser, där 

deltagarna delger varandra allt från mer eller mindre anekdotiska historier ur 

sina respektive liv, till vad som förefaller vara ren fiktion. Vissa samtal 

består av gemensamt konstruerade historier där deltagarna tillsammans 

konstruerar olika former av berättelser.  

Många av samtalen består av korta uttryck för deltagarnas åsikter gällande 

en rad olika fenomen inom: musik, film, litteratur, politik, livsåskådning (se 

särskilt kapitel 5 och 6). Allt detta kommer i form av inlägg från enskilda 

deltagare som kommer i en strid ström, allteftersom de postas, vilket innebär 

att det ibland kommer väldigt många inlägg efter varandra på kort tid. Detta i 

synnerhet när det är många deltagare inloggade i chattrummet samtidigt.     
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Inom chattrummets ramar pågår det alltså kommunikativ aktivitet i form 

av interaktion mellan deltagarna. Denna aktivitet har regler och 

förhållningssätt likt andra kommunikativa aktiviteter. Dessa utarbetas av 

deltagarna själva och är situerade i den kontext där de förekommer. Inläggen 

i chattrummet är vanligtvis korta; deltagare väljer exempelvis oftast att dela 

upp långa meningar i flera, kortare inlägg, och inläggen postas oftast i ett 

snabbt tempo. Det är ofta flera deltagare involverade i ett eller flera samtal 

samtidigt, vilket leder till att man som deltagare måste följa med 

diskussionens utveckling på datorskärmen samtidigt som man själv skriver 

sina inlägg. På detta sätt är det en relativt utmanande samspelsform det 

handlar om, vilket har att göra med mötet mellan teknik och mänsklig 

interaktion; Drotner (2008) har formulerat detta på ett träffande sätt ”leisure 

is hard work”. 

Samtalsresurser och lokala rutiner   

I chattrummet uppträder deltagarna för varandra, framförallt genom sitt 

språkbruk: vad de säger och hur de säger det blir en del av deras performans. 

Språkliga resurser i form av leet speak och emoticons, används i samspelet 

för att markera deltagarnas positioner, eller ändringar av tonläge (Goffman, 

1981). Men även kännedom om lokal netiquette är viktig; när och hur en 

deltagare kan använda språket för att uttrycka sig. Genom chattspråket bildas 

inre och yttre kretsar i chattrummet och därför kan språkbruket användas 

som en form av social markör, men också som en nyckel till en gemenskap. 

Det vardagliga chattspråket här blir också ett uttryck för en kulturell 

aktivitet som ungdomarna i chattrummet ägnar sig åt och gemensamt skapar. 

Det handlar exempelvis om att spela ”cool” eller ”vitsig”. Ytterligare en 

viktig förmåga som är nära kopplad till netiquette, är att kunna ta och ge 

skämt; att veta när och på vilket sätt det är tillåtet eller lämpligt att skämta. 

Utan den här kännedomen, så riskerar deltagarna att exempelvis reagera 

”fel” på någon annans skämt, vilket kan leda till att han eller hon uppfattas 

på ett negativt sätt. Eller så finns risken att en deltagare genom ett ”fel” 

uttryckt skämt uppfattas som dryg, plump eller otrevlig. Nyanserna är ofta 

hårfina i de här sammanhangen, och det krävs en form av kunskap om den 

sociala koreografin (Aronsson, 1998) för att hamna rätt och förstå om andra 

deltagare exempelvis markerar avståndstagande. 

Vad är det då för samtalsresurser deltagarna har och använder sig av i 

chattrummet? Rent fysiskt har de en uppkopplad dator – detta är en 

förutsättning för att kunna delta i det aktuella chattrummet, och så har de sitt 

tangentbord. Det specifika chattrummet erbjuder en tablå över några 

emoticons som är tillgängliga för alla inloggade i chattrummet. Dessa 

emoticons använder sig deltagarna frekvent av i interaktionen med varandra. 

Utöver dessa, skapar deltagarna egna emoticons i form av symboler med 
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olika innebörder. Men även inslag från leet speak (som diskuteras i kapitel 

3). Allt detta ger ett nyanserat chattspråk som deltagarna i chattrummet mer 

eller mindre ingående är eller blir bekanta med. Den som inte behärskar 

koden hamnar lätt utanför gemenskapen (se till exempel 5:6 och 5:7). 
Det handlar även till viss del om individuella färdigheter: inte då endast i 

den bemärkelsen hur väl insatt man är i chattspråket, utan även faktorer som 

hur snabbt man kan typa eller skriva på tangentbordet spelar in. Mycket av 

interaktionen i chattrummet handlar om att få synas, ta plats i chattrummet, 

vilket man gör via de inlägg man skriver ner och postar (i form av symboler, 

ord och uttryck). Det handlar också om att ha ett öga för rytmen i rummet: 

ibland, när det kommer många inlägg efter varandra upplevs det som att de 

kommer samtidigt: det blir då viktigt att man som deltagare kan lära sig att 

sovra i den informationen som kommer; kunna se vilka inlägg som svarar på 

ens egna, liksom vilka man skall kommentera eller svara på. Detta, med 

rytmen, är givetvis en viktig anledning till att vissa inlägg glöms bort eller 

faller bort och inte ger några gensvar; man hinner helt enkelt inte med. 

En enskild deltagare får också fördelar genom att ha en känsla för 

tidsrytmen i kombination med att kunna skriva någorlunda snabbt. Något 

som är nära kopplat till det här med att skriva snabbt är användning av 

exempelvis emoticons: att kunna veta när och hur dessa används är viktigt, 

inte minst för att det spar en hel del tid. Viss behärskning av leet speak är 

viktigt bland annat för att kunna göra förkortningar av ord och uttryck och 

ibland hela meningar (se kapitel 3). Detta fungerar på två plan: dels är man 

inne; man markerar ett insiderskap; dels vinner man tid och kan vara snabb 

och slagkraftig. 

Det här med att synas i chattrummet kan tyckas komplext: hade det endast 

handlat om att ta plats i form av att posta en mängd inlägg, vore det ingen 

direkt konst att lyckas med det; vem som helst kan skriva flera inlägg efter 

varandra och posta och på så sätt ”ta över” hela skärmen, om han eller hon 

vill. Detta hände också vid enstaka tillfällen under mina observationer, men 

det hör inte till vanligheten att ett sådant övertagande pågår under någon 

längre tid. Oftast blir de deltagare som ägnar sig åt detta tillsagda och ibland 

även avstängda av de moderatorer som för tillfället har ansvar i chattrummet. 

Att ”spamma” på det här viset är inte populärt! Och det är inte ett bra sätt att 

skapa kontakt med andra deltagare på; snarare blir reaktionen oftast den 

motsatta, då det minst sagt skapar irritation hos övriga deltagare.  

För att synas och ta plats i chattrummet behöver man istället upprätthålla 

samtal med andra deltagare; någon eller några andra måste bli intresserade 

av att ingå i ett samtal med just dig. Och därefter gäller det att upprätthålla 

det samtalet och på olika sätt se till att det fortgår. Vill man gardera sig än 

mer är det en bra strategi att initiera flera samtal med andra deltagare 

samtidigt som man har ett redan pågående samtal. Om detta skulle lyckas har 

man således två eller flera olika samtal att förlita sig på ifall ett annat skull ta 

slut. Detta kräver givetvis en hel del engagemang från deltagarnas sida. 
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Detta engagemang tar sig vanligen uttryck i form av ett aktivt deltagande. 

Som visas i kapitel 4 så räcker det inte att vara inloggad i chattrummet och 

vistas där under en lång period för att bli del i gemenskapen. Det resulterar 

ibland endast i ett perifert deltagande. För ett mer centralt deltagande och för 

tillträde till gemenskapen (jfr Lave & Wenger, 1991) krävs det istället att 

individuella insatser görs genom exempelvis ett visat intresse för sina 

medaktörer, eller genom återkommande samtal över tid.  

I betraktelsen av chattrummet som en social praktik bör även 

chattrummets konstruktion och det den begränsar och möjliggör, beaktas 

(Wertsch, 1998). I ett sociokulturellt perspektiv hanterar vi omvärlden med 

hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som i sig utgör delar av våra 

sociala praktiker (Säljö, 2000; 2005; Wertsch, 1998), och i kapitel 3 

framgick det att språkbruket är ett sådant verktyg i chattrummet. När det 

gäller deltagande i chattrummet så utgör således språket, och hur det 

hanteras i denna sociala praktik, ett viktigt verktyg.  

Det finns en mängd olika rutiner som deltagarna förvärvar och ägnar sig 

åt i chattrummet. En sådan rutin är till exempel att introducera sig själv vid 

ankomst på ett bra sätt. Därför är hälsningsfraser och hälsningsrutiner, så 

kallade öppningar (openings; exempelvis Schlegoff, 1972) vid anslutning till 

chattrummet viktigt. Givetvis är det viktigare för nybörjare, nya deltagare, 

och andra att göra det här på ett adekvat sätt. Det finns naturligtvis inga 

uttalade regler för det här, men för att skapa och få kontakt med andra 

deltagare är hälsningsrutiner ett viktigt inslag och det finns mer eller mindre 

framgångsrika sätt att utföra dem på. I kapitel 3 ges ett flertal exempel på hur 

detta kan te sig, och gemensamt för dessa exempel är att de visar att en 

deltagare som ingår i en eller flera nätgemenskaper vanligtvis inte behöver 

göra någon större affär av sin ankomst till chattrummet (exempel 3:1–3:8). 

Detta görs istället ofta av de deltagare som redan befinner sig i chattrummet. 

Genom att på olika sätt hälsa den välkände deltagaren till chattrummet visar 

de den och övriga inloggade deltagare vilken position de anser att denna 

deltagare har. Tydligast blir detta då deltagaren Sussen70, efter att ha anslutit 

till chattrummet, hälsar genom att helt enkelt säga ”heiiii” (exempel 3:3).  

En annan lika viktig rutin är när en deltagare lämnar chattrummet, eller 

loggar ut med avsikten att inte logga in igen, åtminstone den dagen eller 

kvällen. Detta kan liknas vid så kallade avslut eller preliminära avslut 

(Goffman, 1981; pre-closings). Här är det återigen de andra deltagarna som 

visar på den aktuella deltagarens position i nätsamfundet, som någon som 

tillhör eller inte tillhör en gemenskap, vilket också visats i kapitel 3. Men här 

är den enskilde deltagarens egen insats mer viktig; att han eller hon aktivt 

agerar genom att på olika sätt påvisa att han eller hon skall lämna 

chattrummet. De övriga deltagarna kan då ge reaktioner på detta. Det finns 

de deltagare som helt sonika lämnar chattrummet utan att annonsera detta, de 

kan och får vanligtvis (om de ingår i en nätgemenskap) reaktioner efteråt. 

Men vanligast är att ”avskedet” blir en mer eller mindre utdragen historia där 
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den deltagare som skall logga ut svarar på de reaktioner han eller hon fått 

från andra deltagare, vilket i sin tur renderar nya reaktioner, och så kan det 

ofta fortgå under en tid. Detta illustreras av deltagaren Anytimes något 

utdragna avsked i exempel 3:9. 

Så, för att kort sammanfatta så är det alltså viktigt att kunna förstå den 

sociala grammatiken i chattrummet, och en stor del av den utgörs både av 

det specifika chattspråket samt av den netiquette som är gällande. Vidare, 

och som en del av den lokala netiquetten, lägger deltagarna stor vikt vid 

olika sorters sociala rutiner, som exempelvis hälsnings- och avskedsrutiner. 

Dessa rutiner följer en social koreografi (Aronsson, 1998) där deltagarna 

både kan avläsa och markera närhet och distans i sociala positioner; 

exempelvis om någon är välkommen eller ovälkommen. Hela samspelet i 

chattrummet bygger på ett aktivt deltagande från de inblandade parterna. 

Tillsammans skapar deltagarna förutsättningarna för interaktionen. I de fall 

där delaktighet och nätgemenskap uppstår, menar jag att de som ingår i dessa 

tillsammans utgör centrala deltagare (jfr Lave & Wenger, 1991; 

centralt/perifert deltagande). 

Skapande och förhandlande av deltagarpositioner  

Vad är det då de här ungdomarna i chattrummet primärt gör, mer än att 

spendera gemensam tid och umgås på samma plats? I föreliggande 

datamaterial framgår det att deltagarna i hög utsträckning ägnar sig åt att 

bilda gruppgemenskaper för att umgås med varandra, och för att 

åstadkomma detta krävs inte minst inflytande över talutrymmet. För detta 

tillgriper deltagarna olika strategier, till exempel genom att definiera vad 

som ska vara gällande smakpreferenser, eller genom att positionera sig och 

andra hierarkiskt utifrån exempelvis ålder, nybörjarskap, språkbruk eller kön 

(se särskilt kapitel 5 och 6). Därmed skapas inte bara en inkludering och 

allianser mellan olika deltagare, utan också exkludering: vem eller vilka som 

inte ska ingå i en lokal nätgemenskap. Dessa strategier har visat sig vara 

återkommande samspelsmönster i materialet. Lite förenklat handlar det om 

att de förhandlar om olika ting, exempelvis om smakpreferenser; de skapar 

grupper eller nätgemenskaper och de gör kön eller lokala åldershierarkier. 

Detta gör de genom att positionera sig själva och varandra på olika sätt i 

chattrummet. Positioneringen handlar alltså för deltagarna både om att 

positionera sig själva och om att bli positionerade, och det sker ofta med 

hjälp av olika verktyg som exempelvis språkbruk och berättarstil (Aronsson, 

1998; Davies & Harré, 1990; Goffman, 1959: Ochs, 1992; Ochs & Taylor, 

1992). Just att inta en berättarposition kan exempelvis innebära att en 

deltagare positionerar sig själv i centrum för interaktionen, samtidigt som 

han eller hon tilldelar övriga deltagare mer eller mindre perifera positioner. 

På detta sätt blir berättarpositionen en slags maktposition (Ochs & Taylor, 
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1992). Detta kan även betraktas i termer av centralt och perifert deltagande 

(Lave & Wenger, 1991), där det till stor del handlar om hur deltagarna själva 

tar ansvar för sitt deltagande. Genom att aktivt ”ta plats” i chattrummet, i det 

här fallet genom en berättarposition, positionerar sig deltagare som centrala 

aktörer snarare än som passiva observatörer.  

Men det handlar inte bara om att ta plats, utan även till viss del om att få 

plats. Vidare så sker positionering även att deltagarna retas med varandra 

och genom att de bildar allianser (Goffman, 1959; Goffman, 1981; Goodwin, 

2002; 2006; Goodwin & Goodwin, 1992). Deltagarna pratar återkommande 

om exempelvis outsiders, newbies och randoms och den här typen av sociala 

kategoriseringar fyller i chattrummet två primära funktioner: dels 

positionerar deltagarna sig själva och andra i termer av ”vi” och ”dem”, dels 

tyder det på en medvetenhet om övriga inloggade deltagare och deras 

närvaro i chattrummet. Att vissa deltagare blir utpekade eller exkluderade på 

det här viset är vanligt när det gäller hur ungdomsgrupper samspelar 

(exempelvis Goodwin, 2002). I det här fallet är det även ett sätt för 

deltagarna att skapa lokala allianser med varandra.  

Negativa kategoriseringar kan även vara en del i ett slags avväpnande 

självförsvar när en deltagare själv inser att han eller hon har begått ett 

misstag. Att då benämna sig själv som exempelvis newbie blir en del i ett 

slags rättelse av det egna misstaget (som i exempel 6:9). Ett sätt för 

deltagarna att positionera sig själva och sina medaktörer är genom att på 

olika sätt retas med varandra, och de sociala kategoriseringarna kan då även 

betraktas som ett inslag i deltagarnas sätt att retas med varandra; att kalla 

någon för random blir en slags skämtsam förolämpning. Tholander och 

Aronsson (2002) menar att skämt och gliringar är en del av skolungdomars 

vardag och att det är en konst att kunna försvara sig själv verbalt. Detta 

självförsvar, menar de, är en viktig aspekt av social kompetens; att inte ge 

intryck av att ta illa upp eller verka illa berörd vid verbala angrepp är viktigt. 

Istället måste man kunna spela med eller i bästa fall komma på en fyndig och 

rolig motattack (Drew, 1987; Tholander & Aronsson, 2002). Detta 

samspelsmönster återfinns även i denna studie. Retsamheterna i chattrummet 

kan ofta liknas vid lekfulla improvisationer i form av uttryckta 

skämtsamheter och självironiska kvickheter. 

Två av de mest framträdande deltagarpositioner i chattrummet är 

kopplade till ålder och kön. Detta är två sociala kategorier som deltagarna 

ofta uttryckligen orienterar sig mot. Som vi kunde se i kapitel 5, så verkar 

det vara viktigt för deltagarna att tillhöra ”rätt” ålder, och för att kunna göra 

det så krävs det kunskap om vilken det är inom ett givet chattsamfund. 

Deltagarna positionerar sig alltså utefter ålder (se exempelvis exempel 5:1 

och 5:2). Vad gäller könspositioner, så visar det sig i studien att en 

traditionell uppfattning av kön i stort sett reproduceras här, i motsats till vad 

som skulle kunna antas utifrån att internet är ett mer nyskapande forum för 

socialt samspel (Haraway, 1991; Turkle, 1995). Mycket av tidig 
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teoribildning betonade just internets frihet och anonymitet. Det vore inte 

orimligt att utgå från att deltagarna i det här sammanhanget alltså skulle 

utmana traditionella könsuppfattningar, vilket de dock i allmänhet inte 

gjorde i det aktuella chattrummet. Deltagarna positionerar sig själva som 

tjejer eller killar i chattrummet, men det verkar finnas en bundenhet till 

traditionell könskonstruktion i deras sätt att göra detta. Därmed har det alltså 

visat sig att traditionell könsordning och ålderspositioner återskapas i 

chattrummet. 

Dessa hierarkier är dock på intet sätt fixa eller statiska, utan tvärtom 

flytande och dynamiska. Den nätgemenskap som ibland uppstår bland vissa 

av deltagarna i chattrummet och dess tillkomst, är lika flyktig som komplex. 

En nätgemenskap blir inte bestående i den mening att den förblir den samma 

över tid, med samma deltagare som ingår i den. På så vis går det inte att 

betrakta nätgemenskap och inte heller exkludering som något statiskt utan 

som något under ständig förhandling. Under den tid jag spenderade i 

chattrummet kunde jag se hur nätgemenskaper uppstod och försvann för att 

sedan uppstå igen.  

Sammanfattningsvis menar jag att de deltagarpositioner som har 

identifierats i chattrummet i den här studien, sammantaget också utgör 

fundament för de olika alliansbildningar och de lokala hierarkier (Ochs, 

1992) som deltagarna bildat. Dessa allianser är ofta baserade på en delad stil 

eller en gemensam smak (Bourdieu, 1984; Bjurström, 1997; 2005). 

Deltagarna använder alltså likartat språk, de uttrycker gillande för likartade 

saker som exempelvis film och musik, och de kan sägas ingå i smakallianser 

där de ger uttryck för besläktade åsikter, tankar och idéer om olika fenomen 

(jfr Bourdieu, 1984; Bucholtz, 1999; Sernhede, 2006). Vanligtvis handlar det 

om att deltagare har samma smakpreferenser vad gäller exempelvis musik 

eller andra vardagliga konsumtionsmönster (exempelvis TV-program, idoler 

eller böcker), vilket vi exempelvis kunde se i exempel 5:3 i kapitel 5, där två 

deltagare bildade en gemensam allians utefter delad musiksmak. Dessa 

sorters allianser är del av ett framträdande samspelsmönster i chattrummet 

och utgör väsentliga inslag i bildandet av implicita hierarkier i chattrummet. 

Deltagarna positionerar alltså sig själva och sina medaktörer i lokala 

hierarkier, genom exempelvis språkval, smakpreferenser och 

åldersindelningar.  
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Nätgemenskap i nätsamfundet? 

Det aktuella nätsamfundet är som tidigare diskuterats, en öppen, publik 

arena som är tillgänglig för allmänheten, men som explicit riktar sig till 

ungdomar som åldersgrupp. När jag här diskuterar nätgemenskap så handlar 

det alltså primärt om det specifika chattrum där studien har utförts, och de 

deltagarna som varit inloggade under den tid som studien har pågått. I det 

här specifika fallet rör det sig om ett chattrum riktat till ungdomar, och där 

deltagarna företrädesvis har utgjorts av ungdomar som träffats och umgåtts. 

Förutsättningarna har varit att de deltagare som ingår i nätsamfundet, det vill 

säga har varit inloggade i chattrummet, faktiskt delat tid (samtid och 

klocktid) och varit närvarande och delaktiga.  

Men bara för att deltagarna alltså ingått i ett nätsamfund behöver det inte 

automatiskt innebära att de också har ingått i en nätgemenskap. En av 

studiens övergripande frågor har varit när och hur ett nätsamfund också 

övergår i olika typer av nätgemenskap. Detta var ett av de fenomen som jag 

har velat undersöka, och som är en av de företeelser jag här vill peka på. En 

nätgemenskap förutsätter att deltagarna själva bildar allianser eller kretsar. 

För att förstå om och när sådana kretsar uppstår krävs ett detaljerat studium 

av själva trafiken eller samspelet. 

Mycket handlar om vilka deltagare som är inloggade, det vill säga 

närvarande, och under vilken tid. Därför är det här med närvaro och 

deltagande primära aspekter av hur nätgemenskap uppstår i chattrummet. 

För att en nätgemenskap skall kunna uppstå så krävs det, som det har visat 

sig i den här studien, en hel del investeringar i tid och initiativ från de 

enskilda deltagarnas sida. Vilket också innebär att de återkommer till 

chattrummet och deltar i den sociala interaktionen under en längre period. 

Det hjälper med andra ord inte mycket att ”hänga” i chattrummet utan att 

själv delta, vilket jag själv som forskare är ett bevis för. Liksom en lurker 

har jag varit en perifer deltagare utan tillträde till någon egentlig 

nätgemenskap. Så utöver tid behövs en rejäl insats i form av engagemang; att 

deltagarna engagerar sig på så vis att de väljer att ingå i och initiera samtal 

med övriga deltagare samt att fortsätta tidigare samtal eller ingå i lokala 

allianser. Med andra ord krävs det inte bara närvaro, utan även delaktighet 

och aktivitet. För att bli en del av en nätgemenskap måste deltagaren bli 

med-aktör; någon som återkommande agerar tillsammans med andra. Genom 

ett aktivt deltagande över tid så skapar vissa av deltagarna gemenskaper med 

varandra i och med att olika kretsar skapas. Utgångspunkten är således att 

nätgemenskap uppstår utifrån kollektiv och produktiv verksamhet (Lave & 

Wenger, 1991); här i form av gemensamma diskussioner, skämtsamma 

utbyten, problemlösning eller ömsesidigt stöd. 

Utöver detta krävs det kunskap om de koder som gäller i det specifika 

chattrummet. Koder som handlar om uppförande, det vill säga vad man säger 

och pratar om i chattrummet, men också hur man säger något – retsamt, 



 151 

skämtsamt eller flirtigt. Jag har i kapitel 6 diskuterat hur viktigt det verkar 

vara att kunna ta ett skämt, liksom att inte bli arg vid fel tillfälle. Även att 

inneha en viss självdistans tillhör exempelvis en mer lyckad väg till 

framgång här: att inte ta vare sig andra eller sig själv på för stort allvar. Just 

det här med distans och att hålla sig cool i olika sammanhang är fruktbart för 

att få tillträde till gemenskapen.  

Vem eller vilka beslutar då över vilka som skall få ingå i 

nätgemenskapen? Detta är svårt att svara på, då det ständigt är nya grupper 

av deltagare som formerar sig på nya sätt. Dessutom är det inte en utan flera 

olika nätgemenskaper som uppstår, figurerar ett tag och sedan försvinner. 

Studiens relevans 

Varför är då det här intressant och viktigt att studera? Ytterst handlar det om 

att studien säger något om en ungdomspraktik som det fortfarande behövs 

mer kunskap om. Det specifika chattrummet utgör i det här fallet inte enbart 

en arena för social gemenskap utan även en ungdomspraktik (Bucholtz, 

2002). Vad som är intressant att se här är att ungdomarna i det här 

chattrummet ägnar sig åt sådant som ungdomar gör även i andra 

ungdomspraktiker (som exempelvis uppehållsrummet i skolan, 

ungdomsgården eller kill- respektive tjejgruppen); de retas med varandra, de 

flirtar, de diskuterar, de umgås, de skvallrar, de utmanar varandra, de 

positionerar sig själva och varandra. Skillnaden här är att de inte befinner sig 

i samma fysiska rum eller kan se varandras ansikten och kroppar. Istället får 

de ta till andra medel för att fånga varandras uppmärksamhet: de använder 

chattspråket, inklusive leet speak och emoticons, de har uttrycksfulla 

användarnamn, de uttrycker åsikter och provar olika förhållningssätt. De har 

eller skaffar sig även förmågan att överblicka det ibland svårforcerade 

chattsamspelet; de utvecklar talang för att tolka och tyda språket utan hjälp 

av de koder och symboler som vi har i kommunikation ansikte mot ansikte. 

Det handlar också om att vara eller bli ”street smart” på nätet, ett 

informellt lärande sker där kunskap om olika sociala koder är viktiga för 

kontaktskapandet. I dagens samhälle får sociala nätverk och sociala media på 

internet allt större betydelser (jfr exempelvis Facebooks genomslagskraft), 

och det är inte orimligt att utgå från att detta kommer att växa sig än starkare 

i framtiden. Inledningsvis berättades det om resultaten från Medierådets 

(2010) senaste rapport som pekar på att internetanvändningen bland barn och 

unga har ökat markant. För första gången umgås nu barn och unga mer via 

nätet än vad de gör IRL. Detta gäller troligtvis inte bara den fritid som 

spenderas på nätet, utan även övriga delar av livet kan komma att påverkas 

allt mer. Vad gäller fortsatt forskning i den här riktningen så tror jag att det 

är viktigt att utöka kunskaperna kring detta fält; inte minst då processer och 

villkor för socialisation och lärande för unga troligtvis kommer att förändras 
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i och med det utökade umgänget med andra på nätet. Fortsatta studier kring 

vad barn och unga gör på nätet och hur de gör det, vore därför värdefulla. 
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ENGLISH SUMMARY 

Introduction & aims  

This thesis focuses on social interaction patterns between young people in an 

online chat room, analyzing how social order is displayed and constituted. In 

October 2010, the Media Council presented its latest report about children’s 

and young people’s media habits. 2000 children and young people between 

nine and 16 years and 2000 parents were asked about young people's media 

habits. This is the fourth report of its kind, and it shows that Internet use has 

increased greatly since 2008 and that 95% of children between 9 and 12, and 

98% of young people between 12 and 16 years currently use the Internet in 

their spare time. It also shows that physical encounters with friends have 

decreased for these age groups, while interaction via the web has increased. 

The fact that young people actually spend more time with each other online 

than in real life (IRL) is something new. The most common reported online 

activities among children and adolescents are to play games, watch videos, 

chat and hang out on social sites such as Facebook and MSN (the Media 

Council, 2010). 

Despite this, many chat rooms and other Internet arenas are unfamiliar 

places for teachers, parents and other adults. Today’s children, adolescents 

or young adults, belong to the generation that is sometimes called net gen-

eration (the Net Generation, Tapscott, 1998) that has grown up with the In-

ternet as an integral part of everyday life. According to Tapscott, it is per-

sons born from 1977 and after who belong to this net generation in the U.S. 

(in Sweden and Western Europe it is people born in the 1980s who count as 

the first net generation). For them it is a natural part of everyday life to log 

on to the Internet and to attend various activities, many of a communicative 

nature, such as sending e-mail, writing blogs, chatting and playing games. 

Therefore, there is a gap between the majority of adults who have not grown 

up with the Internet's various venues and today's children and young people 

who have. A primary purpose of being online is to in one way or another 

interact with others. For young people today, it is not how the technology 

works that is of interest, but rather communication with others (Tapscott, 

1998). 

This study concerns social interaction, digital technology and young peo-

ple, I have chosen to study the interaction patterns of interaction between 
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young people in a chat room for young people. The main approach in this 

work is to analyze online interaction in order to highlight how social order is 

created and expressed, and how social networking takes place in the chat 

room. A basic assumption is that online communities are partly phenomena 

that emerge over time, not fixed or static communities. Moreover, it is not 

only through what is said that on-line community might emerge and evolve, 

but through how the participants talk with each other. I have found these 

questions interesting and relevant on the basis that they deal with changing 

interaction conditions for young people and what this might mean in the long 

run for socialization and learning. 

In this study of the social interplay between participants in an online chat 

room for young people, the overall aim has been to explore how social order 

is displayed and constituted.     On a theoretical note, it builds on social prac-

tice theories, including sociocultural theorizing (e.g. Davies & Harré, 1990; 

Goffman, 1981; 1983; Lave & Wenger, 1991) and on studies of language 

socialization (Goodwin, 1990; 2006; Ochs, 1992). Specific research ques-

tions are: What conversational resources and local routines are deployed in 

interplay? In what ways are the participants ‘positions, such as gender- and 

age positions, created and negotiated? How do participants manage to co-

create alignments and social communities within this setting? 

 

Methodology 

The chat room used in the current study is directed to young people. Given 

the nature of the anonymity of the Internet, it is obviously impossible to 

know for certain that the people in the chat room are really young people. On 

the contrary, the participants in the study are self-selected in the sense that 

those who have been online and active during the time of recording have 

also been included in the study. Furthermore, I primarily assume that the 

participants are young people, drawing on their own perspectives. In line 

with a so called participant’s perspective, age and other generational catego-

ries such as school status are analyzed in terms of the participants’ own 

claims. Moreover, the participants orient themselves towards and talk about 

youth phenomenon (such as school, tests, parents, and youth culture. 

The methodological approach in this thesis has been influenced by ethno-

graphic methodology. In order to gain knowledge about the chat room and 

the social interplay within it, chat room observations and online recordings 

were carried out during three years. A frequent question that is constantly 

debated in discussions about social arenas on the Internet, is whether or not a 

chat room is to be considered as a private or a public space (Hudson & 

Bruckman, 2005). Langer and Beckmann (2005) argue that this varies and 

that it must be determined from case to case. If the availability of a space is 
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not limited however, but anyone can participate in communication, this can 

be defined as a public space with public communication (Langer & Beck-

man, 2005). Based on this, I have decided to view the current chat room as a 

public space, since it is a general and open chat room. Nevertheless, some 

ethical considerations were made in order to, as far as possible, anonymize 

data. For instance, I have chosen not to publish the name of the chat room, 

the pparticipants' nicknames have been anonymized and no examples were 

selected that are so specific that individuals could be identified by the reader. 

Furthermore, I have chosen not to initiate or engage any private conversa-

tions, nor to select episodes of personal or sensitive material. 

The units of analysis in the current study are interactional sequences, and 

in contrast to much prior work, based merely on interviews or monological 

textual analysis, the online recordings have made it possible to study dialog-

ical processes in detail. Methodological guidelines from discursive psychol-

ogy (e.g. Edwards, 1997; Potter, 1996) and conversation analysis, CA (e. g. 

Heritage, 2004; Sacks, 1992; Sacks, Schlegoff & Jefferson, 1974) have been 

used for making detailed sequential analyses of chat room interactions. An 

important part of CA, and ethno-methodological analysis, is about to expose 

the participants' own perspective on the phenomenon. In this work, this is 

done mainly through sequential analysis that shows how the participants 

respond and react to each others’ contributions (what is said), and to each 

others’ ways of expressing themselves. This means that in my analysis I 

have tried to avoided evaluating individual contributions Instead, I have 

focused on the participants’ own assessments, that is, on how the participants 

themselves evaluate each other in terms of different social categories such as 

age, gender, cultural competence (for further reasoning about social identity, 

see Antaki & Widdicombe, 1998). 

 

Findings and discussion 

An overall issue concerns when and how the participants manage to create 

alignments (cf. Aronsson, 1998; Goffman, 1981; Goodwin, 2006) and social 

communities within the chat room. The findings show that familiarity with 

chat language, including the use of emoticons and leet speak, as well as fa-

miliarity with netiquette and conversational routines such as greeting- and 

parting routines, are vital for the participants in order to become parts of 

local groups and alignments. Playful improvisation is another important fea-

ture in chat room intercourse.  

Moreover, full participation (cf. Lave & Wenger, 1991) requires involve-

ment in the lives of co-participants and extended dialogues over time. In the 

process of moving from peripheral to more central participation, the partici-

pants formed alignments with other participants and positioned themselves 
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and their co-participants in the chat room. Such alignments were often 

founded on a shared taste in, for example musical genres and everyday con-

sumption patterns. Shared views on school, sex and relationships, as well as 

age or gender alignments also played a role in the creation of local commu-

nities.  

Conversely, issues of exclusion were recurrent features of chat room in-

terplay. All considered this created participation patterns that formed local 

hierarchies which were not fixed or static, but rather fleeting and dynamic. 

And yet, the participants generally did not transcend or challenge contempo-

rary age and gender boundaries.  
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