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FORORD
Inden man går i gang med at læse denne afhandling om sprog og interaktion i dansk webchat, vil
det være en fordel at have prøvet at chatte. Jeg forklarer ganske vist hvad chat er, men som med
så mange andre fænomener, vokser også forståelsen af chat i takt med at man som deltager gør
sine erfaringer. Jeg citerer flittigt i afhandlingen fra datamaterialet, men en papirudgave af chat
gengiver kun i ringe grad den oplevelse det er at chatte.
Om mine eksempler kan jeg desuden anføre at det alle stammer fra Opasiachat.dk i 2000,
men ikke fremtræder ens. Som en del af mit pilotprojekt loggede jeg selv chatten i logfilerne AS
31.3, 5.5, 12.5 og 24.5 direkte fra skærmen. Som en form for læservejledning vil jeg derfor
forklare at eftersom et nyt indlæg placeres øverst på skærmen, bevirker det at indlæggene i disse
logfiler står i omvendt rækkefølge og altså skal læses bagfra. Jeg har dog, når jeg citerer disse
logfiler inde i afhandlingen, vendt dem om, så de der optræder kronologisk rigtigt, men
linjenummereringen er bevaret, så det første indlæg har det højeste nummer og så fremdeles.
Disse logfiler fremtræder i øvrigt som de gjorde på skærmen på logningstidspunktet, mens de
øvrige logfiler, dvs. AS.18.10, 13.11, 28.11 og AU 18.10, 13.11, 28.11, i datamaterialet optræder
med koder for farver, skrifttyper og markering med fed og kursiv. Disse koder er ligeledes
konverteret til det rigtige udtryk inden i afhandlingen.
Da det er en afhandling rig på eksempler og henvisninger til disse eksempler har jeg i
nedenstående tegnforklaring kort redegjort for hvilken henvisningsnotation jeg har anvendt:

Følgende tegn anvendes i denne afhandling med en bestemt betydning:
kursivering

foruden til markering af titler på bøger og tidsskrifter til at markere at
det kursiverede står materialiter og er hentet fra eksempelmaterialet.
Deltagernes nicks er udelukkende kursiveret når deres lingvistiske
materiale er genstand for analyse.

anførselstegn ””

1. til markering af at det anførte står materialiter, men ikke er hentet
fra eksempelmaterialet.
2. til markering af citat i brødteksten (efterfølges af forfatter, årstal og
sidetal).
3. til markering af forbehold over for brugen af bestemte ord.
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Når jeg nu sætter punktum efter godt 3 års arbejde, sker det med hjælp fra flere forskellige som
jeg her gerne vil benytte lejligheden til at takke.

Tak til
De chattere på Andre Seniorer og Andre Unge der velvilligt har ladet sig udspørge og udforske,
specielt Quims, Gitte38 og JIK, der har indviet mig i en ny virtuel verden.
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I INDLEDNING – LOG ON
Som forsiden antyder, ser jeg chat nærmest som en leg. En leg med oplevelser og en leg med
ord. Chat er en virtuel verden – et sprogligt og interaktionelt eksperimentarium hvor
anonymiteten og den fysiske og tekniske begrænsning får deltagerne til at undersøge og
afprøve nye måder at være sammen på og nye måder at bruge sproget på. Interaktionen i chat
er nærværende og engageret, og sproget er nyskabende og appellerende. For i chatten er du,
hvad du skriver - og kun hvis du skriver.
Denne afhandling bygger på 3 års undersøgelse af interaktionen og sprogbrugen i dansk
webchat udarbejdet under Nordisk Institut, Aarhus Universitet. Afhandlingen fremstår dels
som en redegørelse for konkrete sproglige og interaktionelle analyser af den indsamlede
empiri og resultatet af dem, dels som en test, diskussion og vurdering af forskellige teoretiske,
metodiske og analytiske tilgange til chat som sprog og interaktion.
Chat er ikke blot en ny genre, et nyt register eller en ny lekt som fostrer en ny
situationsbestemt argot. Chat fremstår ikke alene som en ny interaktionsform, men også som
en ny anvendelse af det danske sprog. Selv om mange af de træk der kendetegner chat, har
eksisteret tidligere som råmateriale i forskellige kulturer, har disse træk i chatinteraktionens
og chatsprogets nye støbeform gennemgået en raffinerings- og sammensmeltningsproces til
bredt at kunne forstås som chatstil. Den chatstilistiske sprogbrug er en kombination af mange
forskellige mekanismer og virkemidler som indvirker på alle sproglige og interaktionelle
niveauer lige fra det fonologiske til det pragmatiske og det sociale, og som også er begyndt at
sprede sig til andre genrer. Chatstilen fremstår dermed som en væsentlig udfordring til det
danske sprog.
Chat er ikke nem at sætte i bås, men rummer mange forskelligartede træk. Jeg vil som
kort introduktion vise chattens mangesidede natur via det nedenstående uddrag 1 fra en
tilfældig dag i et chatrum (de mange særudtryk vil blive forklaret i afhandlingens senere
kapitler):

1

Uddraget skal læses begyndende fra neden.

1

Chat er både offentlig og privat interaktion mellem to eller mange. I uddraget deltager 6
chattere der både deltager i topartsinteraktioner (fx Thomas20Fyn og Fyr23Kbh) og
flerpartsinteraktioner (Dre@Mer, Weakii* og fyr16). fyr16 har tilsyneladende forsøgt at
indlede en interaktion i Dre@Mers private rum, men får beskeden hold dig i sort som betyder
at han skal holde sig til det offentlige rum. Chat realiseres som skrift, men med talesproglige,
refleksive træk idet interaktionen er næsten-synkron. Chatten er en dialogisk, flygtig2 og
spontan interaktionsform med korte indlæg og ekstralingvistiske tegn (*LOLLE* = at grine
højt). I chatten findes både konventionel brug af alfabetiske tegn, alternativ ortografi (sq =
sgu) og ikoniske tegn (:P= en smiley der rækker tunge). Chat tilhører som teksttype mere den
dramatiske genre end den episke idet deltagernes handler (*vælter tilbage i chatten*), frem
for at beskrive og fortælle. Chat er en form for virtuel leg (*flyver over til min skat*), men kan
også føre til offline møder og bekendtskaber.
Chat er for alle. Chat placeres dermed ikke prompte i et bestemt socioøkonomisk felt,
en bestemt brugergruppe, ej heller i en bestemt analytisk og teoretisk faggren. Chat er ofte
betegnet som en hybrid. Denne afhandling prøver kræfter med nogle af de hybride egenskaber
ved chat, men hovedsigtet er ikke at fiksere chat i en bestemt position, snarere at diskutere
nogle af de hybride omstændigheder og give et bud på en analyse af de sproglige og
interaktionelle faktorer som de fremtræder i den indsamlede empiri.

2

Uddraget viser hvad der kan stå på et skærmbillede af gangen. Dette skærmbillede fornys typisk hver 6.
sekund.

2

I.1 Undersøgelsesspørgsmål
Chat er en ny computermedieret interaktionsform. Chat er skriftlig næsten-synkron
interaktion via internettet mellem to eller flere deltagere der har mulighed for anonymitet.
Eftersom chatinteraktion udføres under andre teknologiske og interaktionelle vilkår end hidtil
set, vil interaktionen forme sig anderledes og sproget blive brugt på nye måder end hidtil.
Følgende nye vilkår har konsekvenser for interaktion og sprogbrug i chat:
-

Chat foregår via internettet og giver dermed mulighed for fuld anonymitet. I chat er
vederhæftighedsforpligtelsen3 suspenderet (om end den stadig kan tilvælges) hvad der
tilskynder deltagerne til at opfatte chat som en leg og et eksperimentarium for den
sproglige og identitetsundersøgende udfoldelse.

-

Chat er skriftlig næsten-synkron interaktion mellem to eller flere deltagere. Man vil
derfor kunne iagttage træk fra både skriftsproget og talesproget.

-

Et indlæg i chat er underlagt et relativt tidspres og en begrænsning på 140 tegn. Denne
indskrænkning i deltagerens virke vil afspejles på alle sproglige og interaktionelle
niveauer – lige fra det fonologiske til det pragmatiske og det sociale.

Teknologien spiller m.a.o. en afgørende rolle både som betingelse for interaktionens eksistens
og som bestemmende for vilkårene for deltagernes udfoldelser interaktionelt og verbalt.
Internettets hastige udbredelse og folkelige popularitet har medført en stor interesse for
chatinteraktion med bred appel specielt i de yngre generationer hvis interaktionsformer og
sprog bliver påvirket af chattens nye interpersonelle, interaktionelle og sproglige vilkår. Men
for at kunne kortlægge og vurdere denne påvirkning må man udvikle nye teorier og kategorier
til en samlet beskrivelse af det nye i interaktionen og sproget, og det eksisterer endnu ikke for
dansksproget webchat.
Det er derfor målet med denne afhandling at
-

redegøre for og vurdere eksisterende teoriers anvendelighed til analyse af chatinteraktion

-

udvikle nye teorier, kategorier og modeller til beskrivelse og analyse af interaktion i
dansksproget webchat med henblik på at kunne besvare følgende spørgsmål:

3

Med vederhæftighed forstås det at en ytring ”udtrykker noget taleren mener” (Habermas 1971:148).
Vederhæftighed gælder dermed afsenderens troværdighed og sanddruelighed. Suspenderet
vederhæftighedsforpligtigelse gælder i chat fordi chat som virtuel kommunikationskonstruktion ikke afspejler
noget i den fysiske verden og som leg ikke umiddelbart svarer til de socialt anerkendte forventninger.
Vederhæftighedsbegrebet minder dermed både om ”accountability” (Heritage 1984:269ff) der inkluderer at den
enkelte har et interpersonelt ansvar inden for givne sociale normer og en interpersonel redegørelsespligt over for
et eventuelt brud på det forventede, og ”the cooperative principle” (Grice 1975:45) der foreskriver at afsenderen
af et indlæg holder sig til det der er sandt, informativt, relevant og klart. Alle disse principper og forpligtigelser
suspenderes mere eller mindre i chat.

3

1. Hvad er forholdet mellem chat som en ny digital interaktionsform og eksisterende
kommunikationsformer og teorierne om disse?
2. Hvad er karakteristisk ved den nye interaktionssituation og de nye anvendelser af
sproget der finder sted i chat, og hvordan kan det analyseres?
Svaret på disse spørgsmål vil have stor betydning for det videre arbejde med at analysere og
vurdere hvilken påvirkning chatinteraktion har på deltagernes fremtidige valg af
interaktionsformer, på deres sociale adfærd og på deres sprog.

I.2 Problemfelt
Som indgang til det komplekse problemfelt en afhandling om chatsprog og -interaktion
befinder sig i har jeg valgt at gøre rede dels for overvejelserne bag valget af metode, dels for
det teoretiske felt.

I.2.1 Metodevalg
Den primære opgave i ph.d.-projektet er dels at undersøge hvorvidt eksisterende teorier om
skrift og tale er fyldestgørende i en teoretisk beskrivelse af chatsprog og -interaktion, dels at
afprøve og teste forskellige analysemetoders evne til at indfange det særegne ved chatsprog
og -interaktion. I stedet for på forhånd at udvælge et bestemt teoretisk paradigme for
beskrivelsen har det været mig magtpåliggende at gå tværvidenskabeligt til værks og have
øjnene åbne for vinkler på stoffet der ikke alle umiddelbart var lige nærliggende og åbenbare.
På samme vis har jeg eksplorativt afprøvet flere forskellige analytiske tilgange til stoffet for
netop at undersøge hvilke metoder der kunne afdække både sprogligt og interaktionelt
interessante fænomener.
Chat forstået både som sprogbrug og interaktion er en heterogen størrelse. Selv om der
eksisterer enkelte vidt udbredte normer og konventioner inden for chatsproget, kan det
samlede indtryk variere meget – ikke kun interaktionelt, semiotisk og semantisk, men også
syntaktisk og morfologisk. Eftersom undersøgelsesgenstanden pga. dens heterogene karakter
og status som ny interaktionsform indtil videre kun har været udsat for spredt og præliminær
teoridannelse og analyse, har jeg valgt at åbne problemfeltet i stedet for at anlægge en snæver
teoretisk synsvinkel. I den forbindelse kan man diskutere hvorvidt induktion eller deduktion
egner sig som tilgang til et nyt fænomen. Eftersom det undersøgte fænomen er nyt og
umiddelbart vanskeligt tilgængeligt stof, har det været mest frugtbart at undersøge det i en
4

kombineret bevægelse af både at insistere på det enkelte tilfældes substans og relevans og at
blotlægge overordnede lovmæssigheder som matrix for en samlende forståelse. Denne
afhandlings teoridannelse og analysekategorier er derfor i forhold til fuldstændige
grammatikker af præliminær karakter. Den skal forstås som et bud på en forståelsesramme
med tilhørende analytiske værdier der tager hensyn til heterogeniteten. Mit dobbelte
tilhørsforhold til Lingvistisk Institut, nu Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik via
min bivejleder Jakob Steensig, og Nordisk Institut via min hovedvejleder Ole Togeby, kan
naturligvis spores i den kombination af interaktionsanalyse og tekstteoi der er undersøgelsens
omdrejningspunkt.
Afhandlingen er en eksplorativ og induktiv undersøgelse af chat i en sproglig,
interaktionel og sociokulturel forståelsesramme. Denne undersøgelse er primært foretaget på
baggrund af en analyse af interaktionens opbygning, en iagttagelse af interaktionsmønstrenes
sociale, interaktionelle og sproglige begrundelse og en beskrivelse af de dominerende
sproglige principper. Afhandlingen skal vurderes som en kombination af feltstudie,
interaktionel og tekstteoretisk mikrolingvistisk analyse og sociokulturel positionering af
chatinteraktion og chatsprog.

I.2.2 Teorifelt
Forskningen i chat er en del af forskningen i computermedieret kommunikation (CMC) som
interdisciplinært har beskæftiget sig med mange forskellige kommunikations- og
interaktionsformer der gør brug af computere og i en vis udstrækning medieres via internettet.
Tilgangene til CMC spænder lige fra psykologi til medieteknologi – fra undersøgelser af
konkrete dataeksempler (fx Baron 1998, Herring 1999) til større statistiske opgørelser (fx Pew
Internet & American Life Project 2001).
Grundlæggende for CMC er at computeren og i videre forstand internettet betinger
aspekter af kommunikationens form. Computerteknologien gør at computeren som medium
kan rumme alle andre tidligere medier (Finneman 2002:49). Via computeren har man adgang
til digitaliserede malerier, realtime lyd- og filmoptagelser og nyhedsudsendelser, og man kan
tale og skrive sammen via computeren og se hinanden vha. webkamera. Computeren og
internettet kan fungere som et uendeligt lagermedium, men mest nyskabende er computeren
som et interaktivt medium – i hypertekster og interpersonelle interaktioner som e-mail og
chat. Specielt det sidste har skabt grobund for en diskussion af forskellen på den fysiske og
medierede oplevelse. Men et er det teknologiske mulighedsfelt, et andet den sociale
anvendelse.
5

CMC er i den tidlige forskning blevet anklaget for at være socio-emotionelt afstumpet
(Kiesler & Sproull 1986). CMC er blevet problematiseret som et mulighedsfelt for chikanøs
og ødelæggende adfærd; i 1980’erne med fokus på hackerne og op gennem 1990’erne med
stadig voksende bekymring for pædofil og børnepornografi. Men man har også diskuteret
CMC som skabende et egaliserende fristed (fx Rheingold 1993, McRae 1997, Sørensen, A.S.
2001), en ny position for kønnet (Hall 1996, Kolko 1999, Herring 2001) og en legeplads for
børn og voksne (Jack & Andersen 2002, Sørensen, B.H. 2001, Baym 1995b). Chat (og andre
former for CMC, som fx virtuelle verdner4, Usenet og e-mail) er både blevet betragtet som
bestående af mere eller mindre fiktive eller forestillede handlinger i cyberspace (Bolter 1999)
og som faktiske handlinger med konsekvens i den fysiske verden (Gotved 1999). Specielt
diskussionen af hvorvidt interaktionerne i chat (og i virtuelle verdner, mailinglister og
usenet-systemer) er med til at opbygge et virtuelt fællesskab (community) eller ej (Baym
1995, Gotved 1999, Herring 2004, Reid 1999, Jones 1995 og 1998) eller i det mindste
tilskynde deltagerne til genkommen deltagelse, har optaget mange forskere.
I modsætning til den udbredte sociologiske forskning har den lingvistiske forskning
været underrepræsenteret. En ofte fremført påstand er dog at sproget i chat (og delvist også
virtuelle verdner, e-mail og mailbenyttende former som usenet og mailinglister) er en art
hybrid mellem skrift og tale (Baron 1998, Crystal 2001, Hougaard 1999). Andre beskrivelser
omtaler chat og CMC som skrevet interaktion eller talesprog (Audon og Poulsen 2001,
Runkehl mfl. 1998, Beisswenger 2001, Ferrara mfl. 1991) eller som spontanskrift (Burri
2003). Atter andre koncentrerer beskrivelsen af chat og CMC om det inkohærente (Herring
1999) og innovative i sproget (Hougaard 2001, 2004).
CMC-forskningen er et naturligt udgangspunkt for en afhandling om chat, og den
teoretiske gennemgang af interaktionssituationen i chat (kapitel II.2) og diskussionen af chat
som et tredje medium, en virtuel interaktionsform eller en leg skal ses som et forsøg på
videreudvikling af den hidtidige interdisciplinære forskning i CMC.
CMC er en meget heterogen størrelse der i begyndelsen af 1990’erne vurderedes under
et, og CMCs epistemologiske status og fundament vil forsat være usikker og uafgørlig så
længe så forskellige kommunikations- og interaktionsformer som personlige hjemmesider,
net-nyhedstjenester, e-mails og chat vurderes ud fra ens betingelser. Det har derfor været et af
afhandlingens mål at få afklaret chats ontologiske status i forhold til andre former for
interaktion. Afhandlingens bud på en sociokulturel og interaktionel forståelsesramme for

4

Virtuelle verdner er en samlebetegnelse for forskellige tekstbaserede MUDs og MOOs, Multi-User Dungeons
(or Dimensions)/Multi-Object Oriented.
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social chat er at opfatte social chat som leg i et virtuelt rum, dvs. som en tids- og formmæssigt
berammet og afgrænset interaktion med selvrefererende formål og manglende krav om
vederhæftighed i modsætning til den resterende fysiske verdens referentielle og vederhæftige
interaktionsformer.
I forlængelse af den udbredte debat om fællesskaber på nettet har det desuden været et
mål med afhandlingen at kortlægge interaktionsmønstrene i datamaterialet fra et konkret
feltstudie i en typisk dansk webchat for at kunne analysere hvordan chat fungerer som social
interaktion.
Beskrivelsen af chat som en hybrid mellem skrift og tale var undersøgelsens
udgangspunkt og har ligget som fundament for mange af analyserne, men i løbet af projektet
er chatsproget mere og mere trådt frem som en særegen sprogbrug med særlige vilkår. I stedet
for at bygge den sproglige beskrivelse op omkring en endelig placeringen inden for
dikotomien har jeg derfor valgt at analysere chatsproget ud fra tre afgørende principper:
økonomisering, kompensation og ekspressivitet.

I.3 Afhandlingens opbygning
Afhandlingen er skrevet som enhed bestående af to dele – en teoretisk-metodisk del og en
analytisk del. Den teoretisk-metodiske del lægger ud med et teoretisk kapitel (kapitel II) hvor
jeg dels introducerer læseren til forskningen i CMC inden for de områder der er relevante for
afhandlingens fokus, psykologi, sociologi, kulturstudier, kommunikations- og medieteknologi
og lingvistik, dels beskriver den særegne interaktionssituation i chat og redegør for tre
forskellige optikker som står centralt i denne chatundersøgelse, chat som virtualisering,
sproglig hybrid og leg. Kapitel III er en relativt kortfattet redegørelse for de metodiske
overvejelser og anvendelser, herunder en fremlæggelse og vurdering af pilotprojektet, af
indsamlingen af empiri og af empiriens generaliseringsmuligheder. Afhandlingens analytiske
del er fordelt over tre kapitler hvoraf kapitel IV går i dybden med interaktionsmønstrene og de
semantiske strukturer, analyserer og etablerer en interaktionsmodel og analyserer forskellige
typer åbnere og responser i datamaterialet. I kapitel V analyserer jeg de sproglige mekanismer
i datamaterialet ud fra tre principper, økonomisering, kompensation og ekspressivitet som
bibringer analysen et vidtstrakt perspektiv lige fra tegnsætning til kønssprog. Som et forsøg på
at tage nogle af de analytiske tråde op introducerer jeg i kapitel VI begrebet
responsfremkaldelse som et udtryk for et indlægs evne til at fremkalde respons og
ekstrarespons. I det afsluttende kapitel (kapitel VII) forsøger jeg dels at samle og vurdere de
7

teoretiske og analytiske tråde, dels at sammenholde afhandlingens resultater med dennes
undersøgelsesspørgsmål, dels at se afhandlingen i et fremtidig sprogligt og socialt perspektiv.
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II TEORETISK RAMME

Som optakt til denne eksplorative afhandlings egentlige sigte, nemlig undersøgende
kvalitative analyser af sprog og interaktion i dansk webchat, vil jeg i det teoretiske kapitel
give en introduktion til de teoretiske felter Computer-Mediated Communication og ComputerMediated Discourse. Jeg vil fokusere på de teorier og forskningsresultater som nærværende
afhandling lægger sig tættest op ad. Den nye og særegne interaktionssituation i chat vil
desuden blive beskrevet, og sluttelig vil jeg med udgangspunkt i meget forskellige teorier om
virtualisering,

leg

og

dikotomien

skrift-tale

forsøge

at

opstille

en

trianguleret

forståelsesramme til dansk webchat der omfatter det virtuelle, det hybride og det legende
aspekt i dansk webchat.

II.1 Computermedieret kommunikation
Computermedieret kommunikation via internettet har påvirket vores kommunikationskultur
og udvidet vores tidsmæssige og geografiske horisont. Det har haft stor indflydelse på mange
områder lige fra storpolitiske anliggender (fx Balkankrigen og Golfkrigen) til interpersonel
kommunikation (fx e-mail, personlige hjemmesider og webkamera). Computermedieret
kommunikation har siden sidst i 1980’erne interesseret både forskere, politikere, samfundsog markedsanalytikere og undervisere pga. det store boom i brugen af internettet og pga. det
store sociale, merkantile, politiske og pædagogiske potentiale. Jeg vil i det følgende forsøge at
give et indblik i den del af interessen der har koncentreret sig om den interpersonelle
kommunikation og dermed har betydning for afhandlingen, nemlig den forskning der er
blevet udført af forskningsgrenene: psykologi, sociologi, kulturstudier, kommunikations- og
medieteknologi og lingvistik. Eftersom jeg selektivt har fokuseret på de vinkler der kan have
indflydelse på social chatinteraktion, gør jeg på ingen måde krav på at være udtømmende i
min introduktion til det store felt som forskningen i Computer-Mediated Communication er.5
Chatinteraktion derimod udgør stadig en overskuelig del af CMC-forskningen hvis
synsvinkler, fremgangsmåder og resultater vil blive gengivet mere udførligt. Det følgende vil

5

Jeg henviser til følgende overbliksgivende artikler: Sørensen, A.S. (2001) og Herring (2000) og til det
udmærkede elektroniske tidsskrift Journal of Computer-Mediated Communication
(http://www.ascusc.org/jcmc/) der har eksisteret siden 1995.
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således med fokus på chatinteraktion anskue computermedieret kommunikation som sociale
handlinger, som mediering og som brug af sprog.

II.1.1 CMC og sociale handlinger
Meget af den socialt orienterede forskning i computermedieret kommunikation har fokuseret
på hvordan man kunne se CMC skabe et rum for et fællesskab, ”community”. Vilkårene for
det menneskelige fællesskabs karakter og betydning har altid optaget sociologien. Med
informationssamfundets ændrede vilkår (se bl.a. Gotved 1999) for organiseringen af
menneskers fællesskabsformer har den sociale forskning udvidet sit virkefelt til også at
inkludere computermedieret kommunikation. Et styrende synspunkt for megen CMCforskning i fællesskab er at det sociale rum eller den sociale virkelighed er svarende til de
sociale aktørers forståelse af samhørighed og fællesskab (Gotved 2002:14) – virkeligheden er
en social konstruktion (Berger og Luckmann 1967 – citeret efter Jones 1995:12). Allerede i
1968 gav Licklider og Tayler deres bud på hvordan menneskers sammenknytning i online
interaktive fællesskaber gennem fælles interesser frem for tilfældig fælles stedlig lokalisering
vil gøre livet ”happier” for den enkelte (Licklider og Taylor 1968:30-31, citeret efter Jones
1995:23). Centralt i community-forskningens begyndelse står Howard Rheingolds analyser af
70’ernes netværk WELL (Whole Earth’s ’Lectronic Link) i ”The Virtual Community” fra
1993 hvor han i tråd med en udbredt nostalgisk logik (Jones 1995:32) ser det virtuelle
fællesskab som et svar på den fællesskabshunger der er resultatet af det moderne samfunds
opløsning af traditionelle fysisk funderede fællesskaber. Siden er ”virtual community” blevet
centralt i CMC-forskningen, og anskuelserne spænder lige fra en problematisering af
begreberne fællesskab og virtuelt fællesskab som analytiske kategorier (Jones 1995, Herring
2004) og af det virtuelle fællesskabs gennemgribende og samfundsforandrende potentiale
eftersom megen computermedieret interaktion er helt triviel og hverdagsagtig (Gotved 1999,
Jones 1995), til en forlængelse af det optimistiske syn på virtuelle fællesskaber som
genetablerende (Turkle 1995) eller fornyende (Meyer 2001). Gotved plæderer i sin afhandling
om cybersociologi for tre positioner inden for cyberforskningen som hun inddeler efter ”fokus
på sociale relationers opkomst og levedygtighed i computermedieret kontekst” (Gotved
1999:9). Hun sammenligner cyberforskningen med Wellman & Leightons tredeling af den
urbane community-forskning og definerer dermed følgende positioner, relationship lost,
relationship saved og relationship liberated med fokus på henholdsvis en tabssituation, en
restituering og en frisættelse hvor netværkerne aftegnes på egne præmisser og kan suppleres
med indholdsanalyser af forskellig observans (Gotved 1999:9ff). Bemyndigelsen til at
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foretage denne parallelisering af forskningen mellem de bysociologiske traditioner og
cybersociologien finder Gotved bl.a. i følgende citat om community liberated:
This conceptual revolution moved from defining communities in terms of space –
neighbourhoods – to defining it in terms of social networks (Wellman &
Gulia1999:333).

I undersøgelsen af virtuelle fællesskaber foreligger der forskellige bud på analysekategorier
(Baym 1995:141, Herring 2004:20, Reid 1991), men fælles for alle fremgangsmåderne er
sammenligningen med offline-fællesskaber (Etzioni og Etzioni 1999) eller allerede
eksisterende netværk som udvides med online-netværk (Rheingold 1993, Herring 2004) eller
det omgivende sprogfællesskab (Baym 1995). Et andet fælles træk for det virtuelle fællesskab
er at den sociale betydning findes i den kommunikative praksis (Baym 1995:150) – et træk
specielt etnometodologien er opmærksom på og som også er et af omdrejningspunkterne i
denne afhandlings kapitel 4 om computermedierede interaktionsmønstre, herunder
diskussionen af inkohærens og associationsspring som fællesskabsfremmende kommunikativ
praksis. Det er netop diskutabelt hvorvidt den problemfri sammenhængende samtale er et
passende ideal for computermedieret interaktion (Rafaeli 1988), eller om den overhovedet
eksisterer (Schudson 1978, 323 – citeret efter Jones 1995:27).
En afgørelse af hvorvidt Opasiachat.dk er et fællesskab eller ej, kræver en nøjere
analyse af kriterier for virtuelle fællesskaber, og det er ikke mit ærinde i denne omgang hvor
jeg blot har ønsket at ridse diskussionen op. I kapitel IV giver jeg i stedet et diskuterende bud
på hvordan man via sociogrammer kan bestemme hvilke rollepositioner de enkelte chattere
har. Interessant i forlængelse af fællesskabsdiskussionen er det dog at Opasiachat.dk i midten
af 2001 ændrede chatsystemet til et mere faciliteret system, dvs. med nemmere adgang til
opsætning og forudprogrammerede handlinger. I den forbindelse enedes mange af de
etablerede chattere om i samlet flok at flytte tilholdssted, og de flyttede derfor over til en ny
privatejet chat, reneord.dk6, der i udgangspunktet lignede den velbesøgte og velfungerende
”gamle” Opasiachat.dk som efterfølgende lukkede efter nogen tid med dårlige besøgstal.
Deltagerne har dermed selv i ord og handling vist at de har opfattet chatten som et fællesskab
som opretholdtes af en fælles base og hyppigt online-samvær suppleret med begyndende
offline-møde7. Fællesskabets betydning i chat og andre CMC-sammenhænge skal m.a.o. ikke
undervurderes (McLaughlin, Osborne, Ellison 1997:167).

6

Mange af deltagerne fra min undersøgelse har i lang tid kunnet træffes på denne adresse, men også den er nu
blevet forladt pga. utilfredshed.
7
Jeg deltog selv i et offline-møde på en café i Århus som en del af pilotprojektet.
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Et delaspekt af fællesskabsdiskussionen er CMCs socio-emotionelle karakter. For de
erfaringer brugerne af CMC gjorde da kommunikationen begyndte at brede sit virkefelt ud til
også at gælde interpersonel kommunikation i større stil, var at de socio-emotionelle faktorer
vanskeligt lod sig repræsentere (Kiesler & Sproull 1986). De ”Contextualization cues”8 der
tilvejebringes gennem den fysiske fremtoning, den nonverbale kommunikation og den fysiske
kontekst, er ikke tilgængelige i CMC. Deltagernes adfærd og sprog er derfor mere frit og
uhæmmet.
If all computer-mediated communication (CMC) can be said to have one single
unifying effect upon human behavior it is that users of such systems become less
inhibited (Reid 1995:173).

Men som også Reid skriver videre, er det ikke tilfældet at den information der gives i
nonverbale og socio-emotionelle vink, ikke er til stede i fx chatinteraktion – de har blot en
anden og mere reduceret form end i ansigt til ansigt-interaktion. Hele diskussionen om brugen
af avatarer9 og visuelle tegn som smileys o. lign. tager sit udgangspunkt i spørgsmålet om
CMC som anvendeligt medium for den interpersonelle interaktion i modsætning til ”task
oriented”10 interaktion (se bl.a. Walther 1996, 1999). Anonymiteten og legekarakteren spiller
som jeg uddyber nedenfor, en stor rolle for den ”uhæmmede” adfærd. Den uvante
kommunikationssituation med computeren som medium for både faglig og social interaktion
gav i begyndelsen stor anledning til bekymring. Ville man få en respektløs og aggressiv
kommunikationsform11 blottet for de normer og hensyn som ansigt til ansigt-møde giver
(Baron 1984, Kiesler, Siegel & McGuire 1984). Men den ny situation blev også imødegået
med begejstring fra de der endelig syntes at have fundet et egaliserende rum hvor minoriteter,
dvs. kvinder og sorte, kunne komme til udtryk uden undertrykkende fordomme (Walther
1992, Baron 1984). I mit datamateriale er den uhæmmede adfærd meget dominerende og
iøjnefaldende, eftersom man kan opleve at få knus og kys og andre former for virtuel intim
berøring af andre tilstedeværende efter blot at have været logget på få gange.
Et

andet

aspekt

af

cybersociologien

og

-psykologien

er

spørgsmålet

om

cybersocialitetens indflydelse på den enkeltes opfattelse af og dannelse af aktuel identitet.
Forskningen har både beskæftiget sig med den virtuelle identitet og herunder med chattens
enorme mulighedsfelt som ”identity workshop” (Turkle 1995, Bruckman 1992), og med den
8

“Contextualization cues” defineres af Sproull & Kiesler som “geographic, organizational and situational
variables” (1986:1494).
9
En avatar er den figur som man tildeles i to- og tredimensionelle chat, og som kan animeres og flyttes rundt på
skærmen.
10
Med ”task oriented” interaktion forstås interaktion med et konkret fagligt formål.
11
I CMC-sammenhæng kaldet flaming.
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aktuelle identitet og dens dannelse vha. virtuel interaktion og leg i chatrum (Turkle 1994,
Sørensen, B.H. 2001). De psykiske implikationer af at stifte bekendtskab med CMC har ifølge
Turkle der både har arbejdet etnografisk og klinisk med deltagerne i forskellige MUDs, to
sider idet menneske-computer interaktion ofte handler om magt og kontrol, mens der i
menneske-menneske interaktion sker en udvikling mod samarbejde og intimitet (Turkle
1995:2). Anonymiteten ses hvad jeg beskriver senere, som en afgørende faktor for CMCs
påvirkning af den enkeltes identitetsarbejde idet deltagerne ikke er indskrænket af den fysiske
identitet, men kan chatte med ”ideal and multiple selves” (Turkle 1999:5f).
Uden den fysiske krop til at markere køn, race og alder var deltagerne ifølge den tidlige
forskning frie og eksisterede kun som ideer, ”the nature of identity vanished under the new
electronic dispensation” (Stone 1991:83). Den forsvundne krop tillod eksperimenter med
identitet og seksualitet (Stone 1995, Turkle 1996). ”[T]he typed text provided the mask”
(Danet 1998:129) og fik mennesker der før ikke har været interesseret i at skifte identitet, til
at eksperimentere med kønsidentiteten i skriftlige netmøder. Ifølge Kolko er den forsvundne
krop en myte som har bevirket en inkonsistens mellem det virtuelle og det fysiske selv (Kolko
1999:177). At afgøre hvordan det fysiske selv fremtræder i det virtuelle rum, er meget
kompliceret pga. af anonymiteten, men jeg giver et analytisk bud på en forståelsesramme i
kapitel V. Flere forskere påpeger at den fysiske krop uvilkårligt er inddraget i online
kommunikation (Herring 1994, 1996, Laurel 1993, Kolko 1999), og at det virtuelle til trods
for sin tiltrækkende og manipulerende modus ikke kan udviske det fysiske (McRae 1996,
Turkle 1995:177-209). Orienteringen mod den kønnede krop og stereotype kønsopfattelse
som undertrykkende er reproduceret i CMC (Herring 1993, 1994, Kramarae 1995, 1998,
Danet 1998), og fremstår om muligt endnu mere stereotypt i grafiske virtuelle verdner (Kolko
1999:179). Den teknologiske kapacitet er til en vis grad udslagsgivende for det
kommunikerede, men ”[t]hese avatars are what I would call visual aphorisms, and like verbal
aphorisms, they reveal what a culture takes to be ”self-evident truths”” (Kolko 1999:183).
Meget af den cybersociologiske forskning der er foretaget i CMC, har fokuseret på
MUDs el.lign. som skiller sig ud fra tekstbaseret webchat ved at have en indbygget
rollelegsfunktion. I de forskellige MUDs er formålet at opbygge virtuelle verdner og placere
sig selv som aktør inden for den ramme, mens tekstbaseret webchat ikke på samme måde
opfordrer direkte til leg med rumligheden og identiteten. Når kønspolitikken og kønsskiftet
ikke er fremhævet så direkte i mit datamateriale som i visse af de refererede undersøgelser
med mulighed for kønsneutrale pronominer etc., er det sandsynligvis dels pga. af
kulturforskelle, dels fordi tekstbaseret webchat i forhold til chat i virtuelle verdner i højere
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grad tilskynder den enkelte til at møde nye mennesker og etablere venskaber og fællesskaber
end til at eksperimentere med kønsidentiteten. Men som jeg vil vise i kapitel V, har både den
virtuelle og den fysiske krop og identitet stor betydning for den enkeltes opfattelse af sin rolle
i den samlede leg og performance.

II.1.2 CMC og mediering
Forskningen i internetkommunikation som medieret kommunikation har løbende diskuteret
hvorvidt CMC skulle betragtes som en så alternativ form for kommunikation at den kræver
helt nye optikker og begreber eller som genkendelig kommunikation eller interaktion udtrykt
via nye og betydningsgivende medier (fx Finnemann 1998, Jensen 1999). Kan analysen af
CMC fungere som en overbygning til den hidtidige medieanalyse, eller forandrer
computermedieringen interaktionen så meget at den muterer uforudsigeligt og radikalt og
dermed nødvendiggør analytisk nytænkning?
Centralt i denne diskussion står begrebet interaktivitet som har betydet meget i
forskningen i human-computer interaktion (fx Laurel 1986, Turkle 1984, Ferrara, Brunner &
Whittemor 1991). Dets betydning og indflydelse diskuteres fortsat (bl.a. New Hagen &
Rafaeli 1996, Jensen 1998, Cherny 1999, Toscan 1999, Downes & McMillan 2000). Ifølge
Jensen er begrebet interaktivitet som faktor i computermedieret kommunikation forsøgt
defineret

som

prototype,

kriterium

og

kontinuum.

Jensen

hælder

mest

til

en

kontinuumsdefinition med flere dimensioner fordi den kan anvendes fleksibelt ”i forhold til
de meget varierende niveauer af interaktivitet, de meget forskelligartede teknologier og den
hastige teknologiske udvikling” (Jensen 1998:40). Meget af det der er blevet betegnet som
interaktivt, fx CD-ROM, er kun reaktivt da det ganske vist giver ”brugeren flere
valmuligheder, men alle disse valg er centralt forudbestemt af designeren” (Toscan
1999:154).
Ægte interaktive medier lægger vægt på at inddrage brugerens aktive og
uforudsigelige bidrag uden at være bundet af et bestemt lineært design. Interaktive
medier involverer brugeren direkte som en ”input kilde”, der afgør indholdet og
længden af en besked og som muliggør individualiseringen af materialet (Toscan
1999:153).

Denne definition af begrebet interaktivitet der fokuserer på at brugerens uforudsigelige bidrag
skal kunne ændre materialet og føre det i en spontan og uforberedt retning, dækker på enkel
og forståelig vis en bred forståelse af interaktivitet. Den ligger således også til grund for min
forståelse af interaktivitet som funderet i responsivitet for nye initiativer. Til brug i analyserne
indsnævrer jeg begrebet via Rafaelis kommunikationsfunderede beskrivelse:
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Interactivity is not a characteristic of the medium. It is a process-related construct
about communication. It is the extent to which messages in a sequence relate to
each other, and especially the extent to which later messages recount the
relatedness of earlier messages (Rafaeli 1997:3).12

Interaktivitet er hermed baseret på mediet og brugernes lydhørhed og responsivitet, dvs. evne
til at være modtagelig og reagere i forhold til en bruger og et initiativ. Interaktivitet kommer
dermed til at afhænge af tidligere meddelelsers interaktivitet. Interaktivitet bliver et mål for
hvor meget en meddelelse i et udvekslingsforløb baserer sig på tidligere meddelelser, dvs.
interaktivitet kan ikke kun begrænses til afhængighed mellem to meddelelser eller handlinger,
men må udvides til mindst at inkludere tre meddelelser eller handlinger. Rafaeli ser
interaktivitet som en progression fra tovejskommunikation frem mod fuld interaktivitet når en
meddelelse reagerer på hele rækken af tidligere meddelelser (Rafaeli 1988:119). Rafaelis
definition er dermed den mest adækvate forklaringsmodel for interaktivitetens rolle i
chatinteraktion idet interaktivitet og interaktionsforløb defineres af mindst tre indlæg. Et
initiativ og en tilhørende respons implicerer ikke nødvendigvis begge parter; først når den der
sendte initiativet, reagerer på responsen, er begge parter synligt involverede i netop den
interaktion. Først da kan man se interaktionen som et reflektorisk og samvirkende forløb.
Hvorvidt forståelsen af forrige indlæg er en forståelse eller misforståelse, kan kun afgøres ud
fra reaktionen på denne (dette er også en af mekanismerne i interaktionel reparatur som jeg vil
kommentere nærmere i kapitel IV).
Foruden begrebet interaktivitet har forskningen i medieret kommunikation i sit forsøg på
at begribe de nye mediers eksistensform desuden fokuseret på andre nærliggende eller
relevante perspektiver eller faktorer, på graden af nærvær, fx Steuers skelnen mellem
”presence” og ”telepresence” (Steuer 1992), på livagtighed i forhold til simulationen (Steuer
1992, Hjarvard 1997, Bolter 1999), på internettet og den demokratiske proces (fx Jakob
Linaas ph.d.-afhandling Demokratisk dialog på internettet – inklusion, deliberation og
effekter), på hvem der ejer informationerne på nettet (Jensen 1998:6), på hvem der globalt og
lokalt har adgang til disse informationer (Kramarae 1998, Stald 2000 mfl.) og på forskellen på
den fysiske og medierede oplevelse (Hjarvard 1997). Specielt det sidste er umiddelbart
interessant i forsøget på at begribe den epistemologiske fordring og mulighed som
chatinteraktionen giver deltagerne. I et forsøg på at give et samtidskulturelt billede fremhæver
Bolter & Grusin (1999) deres samtids paradoksale ønske om både umiddelbarhed (transparent
12

Beskrivelsen beror på en tidligere definition:”interactivity is an expression of the extent that in a given series
of communication exchanges, any third (or later) transmission (or message) is related to the degree to which
previous exchanges referred to even earlier transmissions (Rafaeli 1988:111).
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immediacy) og hypermediering. Hos mediebrugerne står ønsket om at anvende mange medier
på en gang side om side med forsøget på at viske alle spor af mediering væk. Bolter & Grusin
ser virtual reality som et medium der ønsker at forsvinde. Øjeblikkelighed og umiddelbarhed
illuderes via transparens, interaktivitet og realtime-mediering i et forsøg på at komme videre
end den blotte repræsentation og tæt på den virkelige eller autentiske oplevelse. I virtual
reality som er Bolter & Grusins omdrejningspunkt, fungerer vi som dynamiske og ustabile
kroppe hvor sansningen er privilegeret. Vi bruger medier til både at definere vores kulturelle
og vores personlige identitet – vi er både subjekter og objekter (Bolter & Grusin 1999:231).
Fascinationen af medier er ifølge Bolter en sublimering af det oprindelige ønske om at være
umiddelbar nærværende i forhold til sig selv. Menneskets adfærd i virtuelle verdner som et
ønske om at finde en umedieret virkelighed ses af Bolter & Grusin som reflekterende
nægtelsen eller underordningen af kroppen i den vestlige definition af selvet. Bolter & Grusin
repræsenterer med deres remediation-teori en anskuelse af CMC som introducerende et skift
fra en referentiel til en operationel kommunikation (Sørensen, A.S. 2001:130). Selv om de
delvist tager afstand fra det de mener, er en opløsning af tegnets referentialitet, fremhæver de
også udviklingen som en sejr for det ikke-cartesianske subjekt, det vandrende øje, der
kendetegnes ved visuel empati, sanselig intuition frem for kausal tænkning (Bolter 1999:253).
Den del af den computermedierede interaktion der aktiverer modtageren og gør denne til
deltager i en virtuel verden, placerer samtidig denne i et skisma mellem aktuelt og virtuelt
rum – i konflikt med den oplevede verdens epistemologiske status som jeg uddyber nærmere i
kapitel II.3.1.

II.1.3 CMC og sproget som aktør
Den lingvistiske optik er vokset frem sammen med udviklingen af de interaktive netværk.
Allerede i 1984 diskuterede Naomi Baron med udgangspunkt i e-mails CMC som en kraft i
sprogudviklingen, men der skulle yderligere gå næsten 10 år før den sproglige interesse for
feltet for alvor eskalerede. Efter Ferrara, Brunner og Whittemores artikel om ”Interaktive
Written Discourse” (1991) kom der for alvor fokus på sproget i CMC (se oversigten i Herring
2001). Mange forskellige empiriske beskrivelser af varieteter inden for CMC sigtede dels på
at gøre op med de mange fejlslagne beskrivelser af CMC som anonym, upersonlig,
egaliterende og fragmenteret, dels på at beskrive CMC som en samling af mange forskellige
slags diskurser og interaktioner hvis fællesnævner var computeren som medium. Fra i
begyndelsen at behandle al computermedieret interaktion under et har man siden fokuseret
mere og mere på CMC og herunder chat som mange forskelligartede kommunikations- og
16

interaktionsformer hvis divergens kan vedrøre tid, rum, deltagere, form og funktion. Den
lingvistiske optik har fra begyndelsen med Barons artikel om e-mail fokuseret på CMC som
en sproglig hybrid og forsøgt at positionere og forstå chatten i forhold til skrift og tale i en
dikotomi, et kommunikationskontinuum eller kommunikationsspektrum hvad jeg vil uddybe i
kapitel II.3.1. En del af denne tidlige forskning fokuserede på manglen på socio-emotionelle
vink som beskrevet ovenfor (Kiesler, Siegel og McGuire 1984, Sproull og Kiesler 1986), på
det upersonlige (Walther 1996) og på det skrift- og talesproglige (Werry 1996, Yates 1996,
Ferrara, Brunner og Whittemore 1991).
Fra i begyndelsen at fremstå som sporadiske beskrivelser af iøjnefaldende formelle
særtræk i chatinteraktion (Werry 1996, Hentschel 1998, Hougaard 2001, Audon og Poulsen
2001) er der i løbet af de sidste år fremkommet flere forskelligartede både beskrivende og
analytiske optikker (fx et særnummer om chat i Linguistik online 2003). Meget af den
litteratur der skrives om CMC og chat er udkommet som artikler i mange forskellige
tidsskrifter fra en bred tværfaglig vifte, men fokus på den sproglige vinkel er tydeligst i
Hentschels Linguistik Online og Journal of Computer-Mediated Communication. Der er dog
også publiceret enkelte bøger og skrevet afhandlinger om de for denne afhandling relevante
emner som interaktion og sprog i chat og CMC (Crystal 2001, Sørensen, B.H. 2001,
Beisswenger 2000, Hård af Segerstad 2002) og flere er sikkert på vej (fx Herring ComputerMediated Conversation og afhandlinger fra netværket NordCMC – a Network for Nordic
Ph.D. students working on CMC issues13).
Enkelte lingvistiske beskrivelser og analyser fortjener efter min mening særlig
opmærksomhed for deres store indsats på området chatinteraktion og chatsprog. De udgør
derfor en meget stærk del af denne afhandlings fundament. Sean E. Rintel, Joan Mulholland
& Jeffery Pittams beskrivelse fra 2001 af chatinteraktionens åbningsfase danner afsæt for
denne afhandlings analyse af åbnere (deltagerens første indlæg i chatten). Med vægt på
sociale og teknologiske forklaringer beskriver Rintel, Mulholland & Pittam hvad der sker
efter at en deltager logger på et chatrum. De gør brug af konversationsanalysen som
fremgangsmetode, og deres arbejde med åbningssekvensen i chat har inspireret mig til at
videreføre deres arbejde ved at analysere og kategorisere åbnerne og responser i disse
åbningssekvenser.
Men også den tysksprogede lingvistiske litteratur om CMC og chat er voluminøs med
lingvister som Elke Hentschel og Michael Beisswenger som fortrop. Hentschel har med sit
elektroniske tidsskrift Linguistik Online siden 1998 givet plads til mange forskellige
13
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europæiske artikler om CMC, og Beisswenger har, foruden sin store aktivitet som skribent,
stiftet og redigerer stadig en stor international online chatbibliografi14 . Beisswenger har
udgivet adskillige artikler og bøger om chatinteraktion hvor han benytter sig af et bredt
spektrum af teorier lige fra mikro- og makrolingvistik til semiotik og metaforteori.
Udgangspunktet for hans analyser er chatten som hybrid mellem skrift og tale, og han
bidrager med mange forskellige spændende iagttagelser som dog af og til kan komme til at
drukne i hans trang til at beskrive alt.15 Netop det tværfaglige aspekt i Beisswengers forskning
har sammen med andres tværfaglige tilgang (fx Cherny 1999, Reid 1991 og 1995, Danet
1995, 2001, Sørensen, B.H. 2001) været med til at overbevise mig om det adækvate i den
fremgangsmåde.
Lynn Chernys bidrag hvis betydning primært stammer fra hendes bog om chat i en
virtuel verden (1999), udmærker sig ved både at have det etnografiske deltagerstudiums
indføling og den kritiske lingvistiske analyse. Cherny introducerer på den ene side den
urutinerede eller blot interesserede til hvad MUD og særlig ElseMOO16 er, på den anden side
beskæftiger hun sig som den første i en større samlet udgivelse med så centrale lingvistiske
begreber som turtagning, emotes og brug af tempus i chatinteraktion. Hendes beskrivelse
særligt af brugen af emotes har været en stor inspirationskilde i min egen klassificering og
forståelse af det jeg kalder for regibemærkninger.
En anden stor inspirator er Elisabeth Reid der allerede fra 1991 og fremefter har udgivet
sine cyberkulturelle og sprogligt retoriske studier af chat. Reid beskæftigede sig meget tidligt
med fænomener som relativ anonymitet, synkronitet og leg i chat. Hun er i høj grad inspireret
af postmodernismen og ser på en gang cyberkulturen som dekonstruktion og rekonstruktion af
centrale begreber som kultur, fællesskab, analyse og betydning. Chat udfordrer ifølge Reid
det traditionelle paradigme for social interaktion og fællesskab fordi det er præget af tanken
om fysisk kontakt (Reid 1991:4).
Også i Norden er der en spirende interesse for CMC. Ylva Hård af Segerstads ph.d.afhandling om den skrevne sprogbrug og tilpasningsevne til CMC giver således foruden en
god teoretisk indføring i centrale teorier om og synsvinkler på det skrevne sprog sin vurdering
af hvordan det skrevne sprog, i modsætning til den udbredte frygt for sproglig degenerering,
har udviklet og forstærket sig i sin tilpasning til vilkårene for CMC17. Hård af Segerstad
beviser de to hypoteser, at synkron CMC har flere talesproglige træk end ikke-synkron CMC,
14

http://www.chat-bibliography.de.
Se min anmeldelse i Zeitschrift für Angewandte Linguistik (Hougaard 2002 (c)).
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En mere akademisk præget udgave af MUDs – else (another) MOO (object-oriented).
17
Denne frygt har også beskæftiget Dansk Sprognævn. Se Rathje & Ravnholt: R chat en trusl mod skriftspråget
2002.
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og at en manglende begrænsning på meddelelsens størrelse vil medføre flere redigerede
skriftsproglige træk (Hård af Segerstad 2002:7 og 256). Dermed kommer hun frem til at
anonymitet, informalitet og synkronitet spiller en afgørende rolle for sprogbrugen (Hård af
Segerstad 2002:256). Hård af Segerstads udmærker sig desuden ved en længere redegørelse
for hvilken betydningen ”means of expression” har for CMC, dvs. om kommunikationen
fremtræder som skrift eller tale.
En forsker der står meget centralt i den lingvistiske forskning af CMC er Susan Herring
der med sin redaktionelle indsats, sin udbredte forelæsningsvirksomhed, sin opdyrkning af
spirende lingvistiske talenter og sine mange artikler fremstår som pioner på området CMDA
(Computer-Mediated Discourse Analysis). Hun har fungeret som stor inspirationskilde for
mange sprogforskere over hele verden, og hendes lingvistiske og sprogkulturelle analyser har
også haft stor betydning for denne afhandlingens fokus på emner som associationsspring,
kohærens og interaktionsopbygning samt køn. Susan Herrings redegørelse for ComputerMediated Discourse Analysis (CMDA) som adækvat fremgangsmåde i analysen af CMD
fremstår desuden som den mest omfattende og konsistente (Herring 2004). Susan Herring
beskriver CMDA mere som en fremgangsmåde i analysen af verbal interaktion end en teori
eller en metode, men understreger at teorier og metoder bliver brugt og afprøvet gennem
CMDA. CMDA bygger på et lingvistisk metodologisk paradigme der stammer fra
undersøgelser af tale og skrift, dvs. konversationsanalysen, interaktionel sociolingvistik,
pragmatik, tekstanalyse og kritisk diskursanalyse (Herring 2004:3). En af fordelene ved denne
fremgangsmåde er at den fx kan tilføre socialpsykologiske iagttagelser finkornede empirisk
funderede analyser (Herring 2004:3). CMDA anvendes på fire sproglige niveauer: struktur,
mening, interaktion og social adfærd. De teoretiske forudsætninger i CMDA er at diskurs
viser sig som gentagne mønstre, involverer talervalg der reflekteres af kognitive og sociale
faktorer (Herring 2004:6f), og formes af de teknologiske træk ved CMC-systemet.
Den lingvistiske interesse og forskning i forskellige former for CMC begyndte i midten
af 1990’erne, men selv om den sproglige forskning i CMC er i voldsom vækst, er der stadig
publiceret forbløffende lidt på dansk. I forbindelse med forskningsprojektet ”Børns brug af
interaktive medier – i et fremtidsperspektiv” er der udgivet en bog om chat som en ny
aktivitet i børns kultur med fokus på sociale, kulturelle og sproglige aspekter af chat18. I
denne bog giver Poulsen og Audon et bud på chat som det at snakke sammen på skrift
(Poulsen og Audon 2001). Ifølge Poulsen og Audon skaber udbredelsen af chat en ny
dagsorden for skriftkulturen og kræver en højtudviklet kommunikativ kompetence hos
18

Psykologisk forskning i dansk chat som leg ses også i fx Jack & Andersen (2002).

19

deltagerne (Poulsen og Audon 2001:65-66). Poulsen og Audon analyserer chatinteraktionen
ud fra Grices maksimer og Jakobsons teorier og fungerer på den vis som en glimrende
introduktion til de sproglige mekanismer der er på spil i chatinteraktion. De gør desuden en
del for at understrege chattens rolle som resurse i de unges kompetenceudvikling og skriver
sig dermed op imod den stigende bekymring for den sproglige udvikling:
Det gælder evnen til at håndtere forskellige udtrykskoder, udfoldelsen af sproglig og
grafisk kreativitet, evnen til at organisere det kommunikative univers med et
forholdsvis omfattende metasprogligt repertoire, til at læse på og mellem linjerne og
til at lege med identitet, fakta og fiktion. Chatten demonstrerer, at de unge endog
udviser omhu, hvad angår den sproglige form – herunder ortografi, når situationen
kræver det (Poulsen og Audon 2001:78).

Denne tråd er sporadisk taget op af Rathje og Ravnholt i en artikel om chatten som en trussel
mod skriftsproget. De fortæller at de kun har kunnet finde ganske få eksempler på chatstil i
kommunikationsformer der ikke var computermedieret. Deres helgarderende konklusion lyder
derfor at chatstilen enten kun har bredt sig til beslægtede genrer, eller at den slet ikke vil
brede sig (Rathje og Ravnholt 2002:8).
I forbindelse med et andet forskningsprojekt Cyberspace og kyborger – mellem
fortælling og socioteknisk virkelighed har Anne Sørensen, A.S. (2001a) og Charlotte
Kroløkke (2002) udgivet arbejdspapirer om chat hvor en lingvistiske vinkel er inkluderet, og
ph.d.-stipendiat Lotte Nyboe har i dette forår forsvaret sin ph.d.-afhandling om
kyborger-diskurs19. Men selv om der er grøde i dansk forskning i chat og CMC20 savnes
stadigvæk en samlet udgivelse om chat som interaktionelt og sprogligt fænomen.

II.2 Interaktionssituationen i chat
Inden man kan definere hvilke faktorer der spiller ind på interaktionssituationen i chat, er det
vigtig at afklare begreberne interaktion og interaktivitet. Når jeg konsekvent benævner chat
som interaktion frem for kommunikation, er det for at understrege samspillet mellem de
interagerende.
[W]e deal with communicative actions which are other-oriented (and mutually
other-oriented) in character, i.e. they must be couched in social-interactional, rather
than instrumental and individual, terms (Linell 1998:36).
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Min præference for det interaktionsorienterede paradigme er strategisk i forhold til
afhandlingens specifikke udforskningsstrategier eftersom jeg gerne vil betone den gensidige
udveksling og forhandling af betydning mellem interaktionspartnerne. I tråd med min
forståelse af interaktivitet som responsivitet over for betydningen af foregående handlinger er
det fokus der ligger i begrebet interaktion på deltagernes samvirke i skabelse og forståelse af
betydning, afgørende for min analytiske tilgang. Inden for kommunikations- og
medieforskningen har man traditionelt forstået kommunikation som informationsudveksling
mellem to parter, som en transmission af et budskab fra en afsender gennem en kanal til en
modtager. I den forskning interesserer man sig for afsenderens intentioner og for budskabets
effekt på modtageren, mens størrelser som betydning, betydningsdannelse og meningsindhold
ikke behandles (Jensen 1990:81). Interaktionsbegrebet stammer fra sociologien som et udtryk
for de handlinger der er styret af flere menneskers fælles fokus i opfattelsen af
interaktionssituationen:21
[…interaction is] the reciprocal influence of individuals upon one another’s actions
when in one another’s immediate physical presence. An interaction may be defined
as all the interaction which occurs throughout any one occasion when a given set of
individuals are in one another’s continuous presence (Goffman 1959:15).

Goffmans betoning af det fysiske nærvær ser jeg ikke som et argument imod forståelsen af
chat som interaktion fordi nærværet i chat skabes temporalt. Vigtigt er i stedet at betone
deltagernes refleksive indflydelse på hinandens handlinger.
Min skelnen mellem interaktion og interaktivitet kan siges at være en uddybning af
Jensens sondring mellem interaktionsbegrebet som bibeholdes i sin sociologiske betydning til
at

dække

”gensidigt

mod

hinanden

orienterede

menneskelige

handlinger”,

og

interaktivitetsbegrebet som anvendes i relation til mediebrug og medieformidlet
kommunikation. Para-social interaktion eller para-interaktion kan dække over kommunikation
i medier som simulerer interpersonel interaktion (Jensen 1998:40). Når jeg fortsat vælger at
kalde chatinteraktion for interaktion og ikke para-interaktion, er det fordi jeg ønsker at
understrege at jeg opfatter chatinteraktion dels som et samspil og en forhandling mellem de
involverede, dels som aktuel frem for simuleret interaktion.
På baggrund af denne begrebsafklaring vil jeg i de følgende tre afsnit redegøre for de
vigtigste faktorer i interaktionssituationen i chat, de nye teknologiske vilkår, tiden og rummets
epistemologiske kraft, pseudonymiteten og den fatiske kommunikations konsekvens.
21

Men interaktion bruges også i informatikken hvor der skelnes mellem kommunikation mellem mennesker,
computer-medieret kommunikation (CMC), og interaktion mellem menneske og maskine. Denne brug af
interaktion udelader jeg i denne afhandling.
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II.2.1 Ny teknologi – nye vilkår
I chatinteraktion spiller teknologien en stor rolle både med hensyn til begrænsninger og
muligheder. Som chatter må man anvende både computer, internetopkobling, en chatudbyder
og skriftsproget for at kunne interagere med andre chattere. Internetadgang kan skaffes i
hjemmet, på netcaféen, på jobbet, på skolebænken, på fritidshjemmet eller på biblioteket.
Antallet af private husstande med netadgang er steget voldsomt de sidste år fra 8 % i 1997 til
59 % i 2001 22 , og det er først og fremmest familier med børn der skaffer sig privat
nettilslutning23. Der er mig bekendt ikke offentliggjort en statistisk undersøgelse af om børn
chatter mere end ældre, men antallet af chatrum møntet på børn og unge antyder en vis
overvægt af chattere i aldersgruppen 10-25 år.
Men netadgang gør det ikke alene. For at kunne chatte skal man have en vis øvelse i at
manøvrere mellem forskellige brugerflader hvad der med internettets udbredelse er blevet en
rimelig tilvant foreteelse. Men der er stadig visse områder hvor computerinteraktion byder på
vanskeligheder der hæmmer interaktionen. Mange printer stadig tekster ud de skal nærlæse,
og ikke alle har vænnet sig til at læse længere tekstblokke på en skærm. Alene det at skulle
orientere sig på et skærmbillede inkluderer for det meste en anden blikvandring og logik end i
andre skriftsproglige og grafiske kommunikationssituationer.
Skærmbilledet er dynamisk i chatinteraktion. Den interaktion der foregår, figurerer
nærmest som rulleteksterne på fjernsynet – i takt med interaktionshastigheden, så den enkelte
chatter i bogstavelig forstand skal orientere sig i ”løbende tekst”. Da der er grænser for hvor
stort et interaktionsvindue man kan have på sin skærm, og interaktionshastigheden til tider
kan være meget høj, kan det være vanskeligt at følge med i alle indlæggene selv for øvede
chattere24. For at lette navigeringen udstyrer chatterne deres indlæg med adressering og nogle
endog med en anden skrifttype og anden skriftfarve end den normale i chatrummet.
En gennemgang af sprogets udvikling viser en stadig højere eksternalisering af selve
produktionen af sproget fra mundtlig fremstilling over håndskrevne til tastede tekster.
”Mennesket har udviklet (…) forlængelser25 af sin organisme” (Hall 1969:3). Vi bevæger os
mod en stadig større digitalisering af kommunikationen. Den analoge gengivelse producerer
umiddelbart forståelse for hvad det meddelte er idet der er lighed mellem det viste og det der
22
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skal vises, mens produktionerne fra mere digitaliserede hjælpemidler som skriften og
tastaturet ikke umiddelbart forstås uden en form for afkodificering eller oversættelse. At
bevæge sig væk fra den analoge gengivelse er i mange henseende en abstraktion og en
eksternalisering. Det henvisende fjernes fra det som det henviser til i lighed. Der er ikke
megen lighed mellem bogstavet ”å” og lyden ”å”, ligesom der heller ikke er megen lighed
mellem bogstavet og lyden ”å” på den ene side og begrebet ”å” på den anden side.
Mens der stadig er berøring mellem håndskriftens udformning af forskellige bogstaver,
er skriftproduktionen med et tastatur forenklet til et tryk på en knap på tastaturet. Forskellen
føles ikke fysisk som i håndskriften, men ses enten på hver enkelt tast på tastaturet eller
memoreres og organiseres via 10-fingersystemet og det korrelerende blik på skærmen. Brug
af tastatur og skriftsprog til næsten-synkron interaktion er en meget fremmedartet aktivitet.
Selv om mange af specielt de ældre chattere har stiftet bekendtskab med e-mailsystemet før
chatsystemet og derved i forvejen kender til tovejskommunikation via computeren og har følt
hvordan overførelseshastigheden påvirker interaktionshastigheden og kravet om øjeblikkelig
eller i hvert fald hurtig respons, byder den næsten-synkrone chatinteraktion på endnu større
udfordringer af tastaturkompetencen. For hvor man i e-mail-udvekslinger ikke behøver at
være til stede samtidig og svare øjeblikkeligt, er chatinteraktion betinget ikke kun af
samtidighed i aktiviteten, men også af hurtighed ved tasterne, sproglige færdigheder og
kognitivt overskud i selv perceptions- og produktionsakten. Denne forudsætning har uden
tvivl stor betydning for interaktionsmønstrene i de forskellige chatrum da det bl.a. giver
udslag i interaktionssymmetri eller -asymmetri mellem chatterne.
Brugen af tastatur til interaktion giver deltagerne mulighed for at udtrykke sig med
andre mere grafisk orienterede virkemidler end normalt. Vigtigheden af at designe nick
name26 (herefter blot nick) og indlæg via brug af andre skrifttyper, spatiering, farver og andre
tegn end ASCII- karaktererne er ny og varierer fra chat til chat (se kapitel V.3 om ekspressive
mekanismer). Det ortografiske eller grafiske, defineret som skriftsprogssystemet, med distinkt
brug af alfabetet, store bogstaver, stavning, interpunktion og emfaseudtryk, forekommer de
fleste chattere mere bekendt eftersom vi i Danmark har en anerkendt skriftsprogsnorm som
alle stifter bekendtskab med i skoletiden og skal følge i officiel dansk retskrivning.
Eksperimenter med det grafiske element er pga. en meget befæstet sprognorm i Danmark
meget iøjnefaldende, og de fleste er meget bevidste om afvigelser fra standarden. Specielt
marketingbranchen og formiddagsbladene er gode til at træne den almindelige sprogbruger i
alternativ ortografi, fx Radio- og tv-kæden 2tal og Ekstrabladets overskrift d. 12.4.2004
26

Nick name (nick) er chatterens selvvalgte kæle- eller dæknavn der kan fungerer som pseudonym.
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ZZZZZZnork…. Ikke kun brugen af tastaturet udgør en vis begrænsning for den
interagerende, også chatsystemet der er valgt og defineret af chatudbyderen, indskrænker den
enkeltes udfoldelser. Den mest substantielle restriktion er begrænsningen på 140 tilladte tegn i
et indlæg. Denne restriktion udøves automatisk af chatsystemet der er programmeret til at
stoppe modtagelsen af tegn fra den skrivende når denne har nået 140 tegn. Deltageren må da
sende indlægget af sted i den opnåede længde eller, hvis det er ønskeligt, forkorte eller
omskrive indlægget. Det er forbløffende få chatindlæg der kommer op på 140 tegn og breder
sig ud over flere indlæg, så selv om chatinteraktion minder om brev- og e-mailskrivning hvor
længden teknologisk set er ubegrænset, tilpasser sprogbrugerne sig hurtigt den forkortede
interaktionsform 27 . Gennemsnitlig består chatindlæggene af ca. 8 ord. Måden hvorpå
chatterne tilpasser sig forholdene i chatsystemet bliver uddybet i kapitel IV og V.
Chatsystemet kan desuden forhindre flooding (c: oversvømmelse), dvs. det at sende to
eller flere indlæg af sted lige efter hinanden. På den måde forhindres en person i at overtage
hele skærmfladen hvad der kan virke meget forstyrrende for de andre chattere. Deltagerne er
dog udstyret med en ignorere-funktion via hvilken de kan udelukke eller forhindre disses
indlæg i at vises på deres skærm. Hos TDC som var udbyderen af Opasiachat.dk, var der
desuden institueret chatvagthunde, co-administratorer, også kaldet de grønne fordi deres
indlæg altid fremstod med grøn farve. De var etablerede chattere der efter indstilling og
anerkendelse skulle sørge for overholdelse af netiketten28 i chatrummene og derfor havde
visse privilegier, så som at kunne smide andre chattere ud af systemet og andre medfølgende
sidegevinster som prestige.
En anden vigtig faktor er sprogbrugen. For at kunne deltage interaktivt i en chat skal
man som mindstekrav kunne formulere sig sammenhængende og forståeligt på skrift. Man
skal kunne læse og forstå andres indlæg, dvs. forstå deres brug af sproget som system og som
handling. For at kunne indgå i en jævnbyrdig interaktion skal man tillige hurtigt kunne
orientere sig i en strøm af næsten samtidige meddelelser af meget forskellig art, både hvad
angår intention, emne, relation og brug af sprogsystem. Det kræver dermed en vis
skærmlæsehastighed. Sproglig korrekthed er ikke noget krav. Tværtimod ser man ofte at den
sproglige korrekthed nedprioriteres til fordel for den hurtige og uformelle interaktion. Det
sprog man møder i chat er mindre formelt og komplekst end almindelig skriftsprog og ligner
mere sproget i uformelle breve og beskeder. Sprogets rolle i chatinteraktion er afhandlingens
27

Lignende eksempler på ekstrem tilpasning til vilkårene ses i runeskriftens undgåelse af vandrette linjer
(Pedersen 1996) og den lapidariske stil på amerikanske nummerplader (Togeby 1996)
28
Netiketten foreskrev bl.a. eliminering af flooding og flaming, som er brug af obskønt, diskriminerende og
vulgært sprog.
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omdrejningspunkt, og de teknologiske vilkårs betydning for sprogbrugen vil følgelig blive
behandlet udførligt senere.

II.2.2 Den spatiotemporale udfordring
Et forsøg på at gøre rede for kompleksiteten i tidens og rummets implikationer for
interaktionen i CMC og chat er både halsløst og uomgængeligt. Opfattelsen af tid og rum som
konstituenter for forståelsen af og evnen til at handle og være i verden er central for
mennesket. Vi begriber og erkender verden i spatiotemporale rammer, og det danner også
grundlag for vores epistemologiske tilgang til nye kulturer og interaktionsformer om end det
ikke altid er eksplicit tematiseret i de forskellige beskrivelser af medierede som ikke-medierede interaktioner. Nærværende beskrivelse tager sit udgangspunkt i induktive
processer udsprunget af observationer, deltageroplevelser og -beretninger, men vil også være
forankret i forskellige forskeres og filosoffers iagttagelser af den spatiotemporale dimension.
De fleste typologiseringer af de forskellige former for CMC opdeler den i synkron og
asynkron kommunikation, men det er efter min mening en kende for overfladisk i en nærmere
beskrivelse af chatinteraktion. Tid kan både forstås abstrakt og konkret. Forståelsen af tid som
en abstrakt og labil størrelse er vokset i menneskets bevidsthed i takt med erkendelsen af at
biologisk, subjektiv (eller social) og cyklisk tid ikke korrelerer. Det synes relevant at operere
med to tidsopfattelser, Kronos som betegner ”den altid begrænsede nutid, der måler kroppes
handlinger og deres blandingers tilstand i dybden” og Aion ”den essentielt ubegrænsede fortid
og fremtid, der samler ulegemlige begivenheder på overfladen som effekter (Deleuze 1969:77
oversat og citeret af Thomsen 2001:224). Nutiden er ”inkarneret i kroppe, steder og ting
(Kronos). Men selve begivenheden er upåvirkelig og uigennemtrængelig og har kun en tom
nutidsform – evigheden (Aion) eller ”den evige genkomst af det samme” (Thomsen
2001:225). Thomsen skriver på baggrund af Deleuze videre at ”[d]et infinitte, det upersonlige
og det ulegemlige kan erfares i begivenheden, hvor Aion sætter et tids-rum af en anden
rækkevidde end det tidsrum, der udmåles af Kronos” (Thomsen 2001:227). Selv om Thomsen
bruger tidsopfattelsen til at kvalificere filmbilledets bevægelse, mener jeg tillige det kan
bruges til at kvalificere den temporale dobbeltbevægelse chat er. Chat rummer den
kronologisk progressive, begrænsede tid i de enkelte interaktioner der har både begyndelse,
midte og slutning og bevidstgøres i personlige handlinger og ytringer, men chat er også en
ubegrænset og konstant tilgængelig begivenhed – en labyrintisk genkomst af de samme
mønstre. Chat som evindelig begivenhed tvinger på en gang mennesket til selv at sætte
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grænser29, men frisætter samtidig mennesket i et frirum hvor den kronologiske tids endelighed
ikke fungerer som tvingende instans.
Men selv om chat umiddelbart opleves som Kronos, er det i konkret forstand en
forskudt eller forsinket nutid, for chat er næsten-synkron interaktion. Som jeg uddybende vil
vise det i kapitel IV om interaktionsopbygningen, medfører den næsten-synkrone form en helt
ny måde at interagere på idet den forudsætter samtidig tilstedeværelse. Den konkrete
beskrivelse af hvordan interaktionshastigheden spiller en rolle for nærværet og den fortsatte
interaktion, vil kunne læses senere i afhandlingen, mens det her på et mere teoretisk plan er
nødvendigt at fastslå at chat i modsætning til fx e-mail foregår i biologisk tid, dvs. Kronos.
Chat mister sin attraktivitet hvis den umiddelbare og næsten-synkrone feedbackmulighed ikke
eksisterer (pga. tekniske vanskeligheder) eller ikke benyttes (pga. de enkelte involveredes
manglende interesse). En telefonsamtale kan heller ikke fungere tilfredsstillende hvis der er
støj på linjen, hvis linjen falder ud (hvad der stadig hænder ved mobilforbindelser), eller hvis
personen i den anden ende ikke responderer med passende tidsintervaller. Tidsintervallerne
mellem de enkelte indlæg i chatinteraktion er meget længere end det ene sekunds pause der
kan være mellem indlæg i mundtlige samtaler uden at det bliver påfaldende (Jefferson 1989),
og meget kortere end tidsintervallerne normalt er mellem breve og de fleste e-mails. Den
forskudte tid kan sammen med den individuelle produktions- og perceptionstid medføre at
deltagerne kan komme ud af takt, men den kan også give den enkelte overskud til at deltage i
flere samtidige interaktionsforløb. Den næsten-synkrone interaktionsform skaber en
fornemmelse af tidslommer eller vakuum hvor tiden fornemmes at stå stille (Aion) fordi man
venter på at ens indlæg eller en andens respons skal realiseres på det dynamiske
skærmbillede. Tidslommerne i chatinteraktion er indisponible eller åbne fordi de er for korte
til at man kan nå at foretage sig andet end at tage en ny kop kaffe, og for lange til at være
ubeskæftigede. Oplevelsen af tid er dermed meget nærværende i chat både som stressfaktor
og som tomme pauser.
Tidsoplevelsen i den næsten-synkrone interaktion er individuel alene pga. forskellen på
produktions- og perceptionstid. Alligevel er tiden den mest stabile omstændighed i
chatinteraktion eftersom tiden homogeniseres og objektiveres via de tidsangivelser der følger
med annonceringer af på- og aflogning og ikke kan manipuleres med eller gøres usikker30.
Det er ligeledes med telefonen og internettets opkomst blevet muligt at overskride
29

At det valg kan være svært at træffe, bevidner de tilfælde af chat- eller netafhængighed som vi også har haft i
Danmark.
30
Stabiliteten forstyrres dog indimellem af server-, pc- eller netadgangsproblemer der kan medføre utilsigtede
forsinkelser af eller stilstand i interaktionen.
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fornemmelsen af tidszoner (Toscan 1999:155) og af at bevægelse foregår i tid. Fokus føres
derfor over på dette her og nu som eneste troværdige instanser. Den historiske tid tømmes for
betydning, og rumlig orientering gøres overflødig eller i bedste fald diffus eftersom stedet
som forankrende og samlende faktor er en saga blot. Den spatiale dimension er diffus og
abstrakt og griber ind i chatten på flere forskellige fronter eftersom man både kan analysere
det fysiske sted og det virtuelle eller symbolske rum med de tilhørende metaforiseringer (det
virtuelle diskuteres mere udførligt i kapitel II.3.2). Det er nødvendigt at skelne mellem et sted
som en fysisk lokalitet og et rum som en symbolsk plads (Drotner 1993:13) som det implicit
gøres når det tilbagevendende aspekt i CMC-topologien er om stedet har ontologisk
betydning. Er de enkelte deltagere bundet til en fysisk placering (Baym 1995:141ff, Hjarvard
1997:11, Stald 2000:11), figurerer stedet som et fælles synligt sted på nettet (Jones 1995:16ff,
Gotved 2002:11), eller skal det snarere skal forstås som et socialt rum (Gotved 2002:14) som
udtryk for brugernes fællesskab og samhørighed?
Internettet har været forsøgt beskrevet og begrebet på mange faconer. Man kan opfatte
internettet som et sted, ”cyberspace”, med indbyggere (fortrinsvis nørder), adresser,
hjem(mesider) og websteder som man kan besøge eller metaforisk set surfe på, dvs. glide let
hen over, idet man med musen klikker sig fra skærmbillede til skærmbillede. Ofte er der tale
om en opfattelse af cyberspace som en parallelverden hvis steder på internettet figurerer som
en digital udgave af et tilsvarende sted i den fysiske virkelige verden, men nogle forretninger
og gallerier og ikke mindst personlige hjemmesider eksisterer udelukkende i cyberspace.
Cyberspace er længe blevet forstået som stedet der ikke er sted pga. William Gibsons
cyberspacevisioner ”i et computergenereret tredimensionelt landskab, populært betegnet
virtual

reality”

(Gotved

1999:8),

men

skal

snarere

forstås

som

et

usynligt

kommunikationsnetværk mellem et ukendt antal computere. Gotved plæderer for en opfattelse
af internettet som ”et forestillet rum med konkret indhold” (Gotved 1999:23) og viser i sin
afhandling (ligesom Rheingold 1993, Turkle 1995, Reid 1991) hvordan mange af de
handlinger og begivenheder der foregår i cyberspace, har slående lighed med de handlinger og
begivenheder der foregår i den fysiske virkelighed. Internettet og chatinteraktion som sted er
multitopisk dvs. det foregår mange steder idet hver enkelt internetbruger sidder i hver deres
individuelle fysiske omgivelser og bag hver deres ”personlige computer”. Den fysiske
lokalitet kan have direkte indflydelse på den virtuelle chatinteraktion idet de fysiske
omgivelser kan påvirke graden af intimitet hvis en deltager befinder sig på et offentligt eller
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halvoffentligt sted som fx et bibliotek eller et kontor. 31 Stedet kan tilkendes mere end
individuel betydning idet international chat som et globaliserende og orienterende fænomen
kan ”karakteriseres som en handel med viden og erfaring […] et erfaringsrum, hvor sprogets
muligheder afprøves, og kulturelle forskelle og ligheder udstillers og forhandles (Meyer
2001:124). I cyberspace betragtet som et symbolsk rum foregår der en global udveksling
mellem mennesker fra mange forskellige geografiske steder.
Endelig er der de virtuelle32 chatrum som udgør de virtuelle rammer for interaktionen.
På internettet findes der et utal af chatrum som oftest er samlet i klynger under en udbyder,
som fx hos Ofir.dk. Ud fra en overbevisning om at de rumlige formationer påvirker
interaktionen, giver det mest mening at skelne mellem tre typer af rumlige organiseringer, de
tekstbaserede chatrum, de grafiske chatrum og avatarchatrummene33, hvoraf de sidste to ofte
slås sammen (Kolko 1999). Forskellen på disse typer chatrum er i sagens natur at
tekstbaserede chatrum, som fx Ofir i model 1, har en flad og kronologisk formation med en
naturlig orientering mod det sidste nye indlæg øverst oppe på skærmen

Model 1

31

I nogle ungdomsklubber opstår der en decideret chatkultur hvor deltagere i de samme fysiske rum
kommenterer hinandens chatstil, konkurrerer om at opretholde en fiktiv identitet længst muligt eller om at få
flest tilbud om at chatte eller ligefrem mødes uden for chatten. Ofte sidder flere ved samme maskine og
diskuterer og konstruerer indlæggene til chatten sammen (Sørensen, Olesen & Audon 2000).
32
Et virtuelt rum forstås her som et ikke-geografisk rum, dvs. hvor den spatiale afstand er ophævet.
33
Man kan også operere med tekstbaserede chatrum over for 2-eller 3-dimensionelle chatrum (Krikorian, Lee,
Chock & Harm 2002, Naper 2001). Der synes dog at være en vis uenighed om antallet af dimensioner.
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Grafisk chat er metaforisk-rumligt orienteret idet man i fx Jubiichat.dk i model 2 har ladet
forestillingen om en færge med tilhørende forskellige rumlige formationer som dækket,
lastrummet etc. være bærende for kompositionen og navigationsmåden.

Model 2

Som man kan se på dette billede fra rummet ”balsalen”, er der en grafisk gengivelse af det
forestillede rum i øverste venstre hjørne. Rummet kan desuden udstyres med visse effekter,
som fx en lysekrone, der kan falde ned.
Avatarchat er også grafisk chat, men den rumlige formation er to-dimensionel med
navigering via en avatar der vha. musen kan flyttes rundt i chatrummet og desuden kan
animeres34 som i Højhuset model 3:

34

Animeringsmulighederne er: glad, sur, træt, trist og sexet.
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Model 3

Den fysiske afstand mellem deltagerne bliver i avatarchat sammen med den figurale
selvfremstilling et oplagt tema der i de tekstbaserede chat først skal bringes i spil.35 Den
maskulint udseende avatar med nicket ”..amseII” midt i chatrummet i model 3 hentyder netop
til den rumlige forestilling med sin replik ryk.
Den rumlige formation bliver i sidste instans fordoblet igen ved at man i de fleste
chatrum har mulighed for at oprette et privatrum der kan figurere som et helt nyt figuralt rum
(som i Jubiichat.dk) eller som beskedpakker der kun kan ses af de to implicerede ind imellem
den anden chat på skærmen (som i Opasiachat.dk). I mit datamateriale fremstår de med rødt
og bliver derfor benævnt som det røde rum eller at tale i rødt. Det fører til at man kan
fremstille den rumlige dimension som i model 4:

35

Menneskets anvendelse af det fysiske rum i social interaktion diskuteres i Hall 1959 og 1969.
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Model 4

En chatdeltager befinder sig ifølge model 4 i en fysisk lokalitet – foran skærmen36, men er
samtidig i det virtuelle cyberspace når han eller hun har netadgang og har skrevet en
netadresse. Cyberspace forstås her som et netværk af computere. Forklaringen ser dermed
bort fra den udbredte skelnen mellem internettet forstået som netværk og cyberspace forstået
som et forestillet eller muligt rum. Chatdeltageren kan i cyberspace desuden oprette et separat
vindue på computerens brugergrænseflade og derved komme ind i et chatrum hvor han eller
hun tilmed kan oprette et privat chatrum. Alle rumlige dimensioner eksisterer samtidig og kan
have indflydelse på hinanden hvad jeg senere skal redegøre for under kapitel V.3.2 om
kroppen i chat.
Den rumlige dimension er et af vores dybeste erfaringsgrundlag. ”[T]he spatial has an
epistemic and ontological importance – it’s part and parcel of our notions of reality, truth and
causality” (Shields 1999 citeret efter Gotved 2002). Ofte homogeniseres og metaforiseres det
virtuelle rum i det tekstbaserede chatrum som man kan være på vej ud af via døren eller
svingdøren. Brugen af rumlige metaforer er et forsøg på at forankre interaktionen, og kan i
Lakoff og Johnsen-tradition forstås som et forståelses- eller forestillingsskema – som et
udslag af en grundlæggende kognitiv mekanisme der hjælper os til sprogligt at (be)gribe den
paradoksale blanding af nærhed og distance der er i et chatrum.
Et andet udslag af chatternes og netbrugernes forsøg på at skelne mellem rummene ses i
brugen af netkronymet In Real Life (IRL) som betegnelse for den fysiske verden. I et forsøg
på at undgå at dekvalificere cyberspace som ikke-virkelig kan i stedet skelnes mellem
begreberne offline og online der tværtimod kvalificerer online-dimensionen positivt37, og
36

Ikke kun placeringen foran en skærm, men også den geografiske lokalitet, fx kontor, bibliotek eller i et privat
rum kan have betydning (Sørensen, B.H. 2001)
37
Denne kvalificering er sandsynligvis ikke intenderet, men fremkommet af almindelig verbal negationspraksis i
arbejdet med begrebspar som fx virkelig overfor ikke-virkelig.
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egentlig blot angiver om man er i et computermedieret netværk eller ej. En anden og efter min
mening mere kognitivt og filosofisk frugtbar skelnen er mellem aktuel og virtuel som jeg vil
kommentere nærmere om lidt.
Virtual worlds exist not in the technology used to represent them nor purely in the
mind of the user but in the relationship between internal mental constructs and
technologically generated representations of these constructs (Reid 1995:166).

Den virtuelle interaktion er hverken en konkret fysisk eller mental verden. Den er ”betwixt
and between” og er som liminaliteten et mulighedernes rum der i kraft af at være udgrænset
kan åbne for en anden form for bevidsthed (Benedikt 1991:124). Brugen af spatiale termer er
et forsøg på at forankre det fremskrevne og dermed abstrakte og symbolske rum og gøre det
konkret og hånd- eller begribeligt.

II.2.3 Refrænet er frit
I de mest gængse kommunikationsmodeller (se Henriksen 2001) arbejder man med de
centrale faktorer: afsender, modtager, medium (kanal) og meddelelse. Modellerne kan være
mere eller mindre komplekse og specifikke, men den fælles bagvedliggende konstituering er
at forskellige faktorer kan dominere i forskellige kommunikationssituationer (Jakobson 1967).
I redegørelsen for mediets og den nye teknologis relativt store indflydelse på
chatinteraktionen er en væsentlig omstændighed at deltagerne ofte ikke kender hinanden i
forvejen og ofte heller aldrig mødes offline. Den geografiske afstand mellem deltagerne i et
chatrum er konstituerende for interaktionsprocessen fordi den visuelle og auditive distance
fordrer en naturlig og umiddelbar anonymitet.
[IRC] challenges and forces an escape from traditional paradigms of social interaction
by reference to an architecture that allows relative anonymity. It stands as a challenge
to the methods of analysis that have been directed at computer-mediated
communication systems. IRC was not designed to perform a corporate function, nor
has it come to do so. It was intended to be a tool for social interaction between
spatially disparate people (Reid 1991:4).

Ved anonymitet i chat forstås det forhold at den rigtige identitet maskeres af et dæknavn, nick
name38. I forhold til andre relativt anonyme kommunikationsformer, som fx det anonyme
læserbrev, er der i chat ingen regulerende instans der skal kende aktørens rigtige identitet39.
Chat fremstår dermed umiddelbart som et frit og utvunget forum hvor mennesker kan mødes
38

Se note 26.
Adskillige sager med pædofili via chatrum har dog medført at nogle chatudbydere, som fx Jubii, logger al
interaktion og url-adresser i bestemte chatrum med henblik på at kunne finde bestemte aktørers rigtige identitet.
39
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uden sociokulturelle og biologiske funderede fordomme. Muligheden for anonymitet er
ganske sikkert en af chattens store attraktioner fordi den giver deltagerne mulighed for at
afprøve helt andre identiteter og sider af selvet:
Engagement with computational technology facilitates a series of ”second chances”
for adults to work and rework unresolved personal issues and more generally, to think
through questions about the nature of self, including questions about definitions of
live, intentionality, and intelligence (Turkle 2000:2 ).

Meget af Turkles forskning er koncentreret om denne konstruktion eller rekonstruktion af
selvet i en computermedieret sammenhæng, og her spiller kønnet også en vigtig rolle i form af
genderswapping (McRae 1997, Bruckmann 1993). Kønsidentiteten er ofte meget vigtig i
interpersonel kommunikation når forholdet mellem afsender og modtager skal bestemmes.
Specielt for de mange deltagere der ønsker en date eller lignende, er kønnet altafgørende, og
man bliver derfor ofte mødt af det centrale chatspørgsmål, ASL (Age, Sex, Language). Men
selv når kønnet ikke umiddelbart er udslagsgivende for interaktionens udfald, spiller de
sociokulturelle forventninger til kønnet ind på relationen og interaktionen40. Kønnet er i
modsætning til andre personlige faktorer ofte anslået i den enkelte persons navn, og mange
forsøger derfor at sløre det ved valg af kønsneutrale nicks. I MUDs og MOOs findes
kønsneutrale angivelser i mange forskellige afskygninger (Danet 1998).
Chat er blevet beskyldt for at føre til eskapisme og mangel på evne til at skelne mellem
den fysiske og den virtuelle virkelighed41, men for mange er chat tillige forbundet med stor
alvor og virkelighedsnærhed. Selv om vederhæftighedsforpligtelserne er suspenderet, og man
har muligheden for fuldstændig anonymitet, opfatter mange deres nick mere som et
pseudonym42 og agerer som de ville gøre i andre interpersonelle sammenhænge. Nicket
fungerer som markør for individualitet og nærvær, nicket er ens face på chatten (Bays 1998).
Deltagerne involverer sig i hinanden, udveksler e-mails og telefonnumre og mødes offline.
Chat er lige så forpligtende som de involverede ønsker det.
Men chatten med dens anonyme, indistinkte og umiddelbart uforpligtende univers
provokerer vores realitetssans og vores nyttekrav. Interaktion der ikke tjener et referentielt
formål, dvs. ikke skal udveksle tanker og betydninger mellem mennesker, men er mere
fokuseret på relationen mellem deltagerne end på indholdet af meddelelsen – hvor
interaktionen er formålet i sig selv, vurderes som nytteløs og overflødig eller i bedste fald
40

Når fx jordmoderen er en mand eller langturschaufføren en kvinde, tvinges vi spontant ud i en revurdering af
vores stereotype kønsopfattelse.
41
Se fx Blicher (2001)
42
Brugen af pseudonym frem for anonym fremhæver det faktum at deltagerne gerne vil genkendes fra gang til
gang.
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excentrisk og bizar. Antropologen Bronislaw Malinowski har dog argumenteret for den slags
interaktions berettigelse som fatisk kommunikation der tjener til fremmelse af fællesskabet og
forbindelsen mellem de samtalende (Malinowski 1923:479). Han betragter tilmed sprogets
referentielle funktion som underordnet dets sociale og emotive funktion (Malinowski
1923:476). Fatisk kommunikation fokuserer på kontakten som et fysisk og socialt
arrangement mellem afsender og modtager:
The whole situation consists in what happens linguistically. Each utterance is an act
serving the direct aim of binding hearer to speaker by a tie of some social sentiment or
other […] language appears to us in this function not as an instrument of reflection but
as a mode of action (Malinowski 1923:479).

Fatisk kommunikation eller ”Phatic communion” som Malinowski kalder det og derved
fremhæver fællesskabet og samkvemmet, har en essentielt pragmatisk karakter. Det er en
måde at være sammen på (Malinowski 1923:480) hvor man bl.a. undersøger de tekniske
muligheder for responsiv kommunikation (når man fx undersøger om forståelsen og
interaktionen bliver forhindret eller befordret af de tekniske vilkår), og forhandler deltagernes
interesse, deres kulturelle normer og konventioner og deres sociale konvergens. Med fatisk
kommunikation etablerer man et fælles referencerum og forankrer deltagerne i en fælles
rumlig og social kontekst hvad der i chatinteraktion bl.a. kan ses i de mange spatiale
metaforer og fiktionshandlinger og i den store fokus på selvfremstilling.
En lignende forståelse af interaktionens vilkår er at finde hos Paul Watzlawick:
This is another way of saying that a communication not only conveys information,
but that at the same time it imposes behavior” (Watzlawick 1967:51).

Watzlawick skelner således mellem indholdskommunikation og relationskommunikation
(Watzlawick 1967:51-52) hvoraf den sidste handler om den sociale relation mellem de
kommunikerende. Relationskommunikation er ifølge Watzlawick en art metakommunikation
i forhold til det man siger.
Fatisk kommunikation har som Coupland, Coupland & Robinson (1992:209f)
fremhæver, siden Malinowski primært været nedvurderet som kedeligt dumt small talk, men
med Lavers undersøgelser af åbnings- og afslutningsfaserne sker der et skift i den analytiske
praksis mod en positiv vurdering af fatisk kommunikation fordi man i åbninger afgør,
koordinerer og forhandler kvaliteten af deltagernes relation. Åbningsfasen undersøger
velvilligheden, er konsensussøgende gennem indeksikalitet og tjener det formål at gøre
deltagerne trygge, mens lukninger konsoliderer relationen mellem deltagerne (Laver
resumeret i Coupland, Coupland og Robinson 1992:211f). Laver ser fatisk kommunikation
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som en rituel aktivitet med en helt konkret social funktion. I chat er åbnere som en del af
åbningsfasen også den mest udtalte og betydningsfulde form for fatisk kommunikation fordi
det er området for etablering af sociale sammenhænge, gensidig genkendelse og anerkendelse.
Åbnerne underkastes derfor mikroanalyse i kapitel IV.
Social chat som sprogbrug kan også overordnet betragtet forklares som fatisk
kommunikation idet formålet med social chat mere er en bestyrkelse af relationen end en
udveksling af meningsindhold. Social chat kan sagtens være forum for udveksling af
meninger og diskussioner, men ofte er markeringen og udbygningen af den sociale relation og
identitet gennem udveksling af ord formålet i sig selv. Fatisk kommunikation skal med
Malinowskis ord forstås som ”a mode of action and not an instrument of reflection”
(Malinowski 1923:474). Fatisk kommunikation er en måde at være sammen på som i chat
yderligere berettiges af den usikkerhed der følger anonymiteten og anvendelsen af ny
teknologi. Fatisk kommunikation og dermed også social chat er ambivalent for på den ene
side er den formålsløs, åbenbar og uinteressant, mens den på den anden side klart reflekterer
det menneskelige behov for at etablere sociale sammenhænge, for gensidig genkendelse og
anerkendelse (Malinowski 1923:476ff).

II.3 Vibrerende brudflader
Chat er som allerede antydet en mangesidet og labil størrelse der meningsfuldt kan analyseres
ud fra mange forskellige synsvinkler. Jeg vil i det følgende skitsere tre optikker som står
centralt i denne chatundersøgelse. Jeg har kaldt det vibrerende brudflader for at understrege
chat som et brud med den gængse opfattelse af skrift, tale, fiktion, leg og virkelighed. Men
ligesom flintestenens brud er chattens brud overraskende og skævt, og den fremkomne
brudflade lader sig vanskeligt beskrive ud fra en entydig og stabil optik. Afhandlingens
beskrivelse bevæger sig mellem forskellige positioner i et forsøg på at indkredse chattens
særlige karakter.

II.3.1 Et hybrid eller et tredje medium?
En af grundene til at computermedieret kommunikation og specielt chat som næsten-synkron
interaktionsform vækker bl.a. lingvisters interesse, er at den ikke umiddelbart lader sig
begribe som enten skriftsprog eller talesprog, men rummer både skriftsproglige og
talesproglige træk. Chat som genre rummer ligeledes en kombination af forskellige genretræk
fra samtalen, det private brev, dramastykket, tegneserien og grafittien. Chat skriver sig ind i
en genkendelig situation for de fleste skriftsproglige tekster idet man, når man chatter, har
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mulighed for at gennemtænke og redigere sit indlæg inden det sendes af sted for måske at
blive gransket af mange forskellige læsere. Eftersom der er øjeblikkelig svarmulighed, og
interaktionen har klare dialogiske træk med et skift mellem initiativer og responser, kommer
afsender og modtager tættere på hinanden og skaber i fællesskab en nærværende og næstensynkron relation som i de fleste talesproglige interaktioner.
Chat kan således med god fornuft beskrives i forhold til dikotomien tale versus skrift;
men chat udfordrer samtidig dikotomien fordi man i chat netop blander træk fra skrift- og
talesprog. Chat er dermed af mange blevet beskrevet som en hybrid (Beisswenger 2000,
Crystal 2001, Ferrara mfl. 1991, Reid 1991 etc.), men de færreste er gået nærmere ind i en
diskussion af hvad en karakteristik som hybrid egentlig indebærer. Er chat et register, en lekt
eller en varietet inden for et kendt paradigme, som fx skriftsprog, eller er der med chat ved at
opstå et helt tredje medium? At chat som varietet er vokset frem af en ny social og
teknologisk kontekst berettiger ikke alene til at kalde den et tredje medium, ligesom det
faktum at en adækvat beskrivelse af chat må hente karakteristika både fra skrift- og talesprog,
heller ikke i sig selv autoriserer en karakteristik af chat som hybrid. Mange undgår da også
behændigt benævnelserne tredje medium og hybrid og karakteriserer i stedet chat og CMC
som skrift med talesproglige træk (Crystal 2001), skrevet talesprog (Poulsen og Audon 2001)
eller sprogbrug med både tale- og skriftsproglige og unikke træk (Herring 1996). Sproget i
MUDs som ligner sproget i chat en del, er ifølge Reid et skriftsprog der anvendes i en ny og
blendet kommunikationssituation og under nye teknologiske vilkår:
The language is simply not the same. It is more dynamic, less carefully constructed.
The language of MUD players is a hybrid one and contains elements of both written
and spoken forms […] MUD interaction is not enacted to be read but to be
experienced. As would spoken interaction, virtual interaction loses meaning when
transposed to a computer file and reread. The pauses, breaks, disjunctions, speed, and
timing of virtual conversations are lost in such transposition, and such factors are a
crucial signifier of meaning and context (Reid 1995:171).

Chat er ikke præget af omhyggelig komposition, for grænsen på 140 tegn i hvert indlæg
medfører en hurtig vekselvirkning mellem indlæggene og fordrer den enkeltes øjeblikkelige
handling hvis denne ønsker at indtage en aktiv rolle i interaktionen.
Inden jeg går videre med diskussionen af chattens status er det nærliggende at se
nærmere på hvad tale og skrift egentlig er, hvordan forskningen har vurderet dikotomien
skrift/tale, og hvilken betydning mediet eller kanalen har for meddelelsen. Fra at skriften
havde en privilegeret status som primært medium frem til det 20. årh., skiftede opfattelsen op
gennem det 20. årh. til en anskuelse af det talte sprog som det primære og grundlæggende
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(Saussure 1916, Jespersen 1922, Bloomfield 1933). Saussure anså sprogtegnets udtryksside,
dvs. ”talen og dermed sproglyd i en strøm” (Gregersen 1991, I:92), som sprogvidenskabens
objekt og skriftsproget alene som en repræsentation af det talte sprog. Den anskuelse er i dag i
udstrakt grad afløst af et syn på skrift og tale som to alternative sprogformer hvis brug
afhænger af genre og situationelle og funktionelle faktorer (Halliday 1985, Chafe 1994).
Man har kendt til skrift de sidste ca. 5000 år (Møller 1996:148). Skriftens privilegerede
status har påvirket mennesket. ”Mennesket bliver langsomt mere analyserende og abstrakt
tænkende under indflydelse af skrift” (Møller 1996:154). Men skriftens forrang som autonom
og konstant betragter Møller som forsvindende:
[D]e holdninger der er knyttet til skriftsproget i det skriftbaserede samfund, vil
træde i baggrunden til fordel for et syn på skrevne tekster som arbejdstekster”
(Møller 1996:158)43.

Skrift- og talesprog anskues som to forskellige måder at repræsentere oplevelser på.
Forskningen opererer i den dikotomiske opstilling med stereotype former som fx ansigt til
ansigt-samtalen og referentiel skrevet fremstilling (Biber 1988) eller informel samtale og
formel akademisk skrift (Chafe og Danielewicz 1987). Dikotomiens karakteristika kan ses i
model 5:
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Autonom

Model 5

43

Skriftens og bogens forsvindende forrang har tidligt beskæftiget bl.a. McLuhan (1964) og Ong (1988).
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Der findes mange forskellige fremstillinger af forskellen på skrift og tale, og fremstillingernes
fokus på hvilke variabler der er vigtige, kan svinge noget, men de fleste fremstillinger udviser
enighed om at tiden spiller en afgørende rolle (i modellen afspejlet i de første fem rækker)
forstået som mulighed for samtidig interaktion eller ej. Den rumlige afstand er en anden vigtig
variabel der har betydning for valg af kanal og antal kanaler eller sanser (i modellen afspejlet i
de næste 3 rækker). Den sidste variabel fokuserer på hvorvidt den konkrete interaktions- og
kommunikationssituation har indflydelse på mediet. Her postulerer modellen lidt forenklet at
prototypiske skrevne tekster er autonome, dvs. uafhængige af den konkrete fysiske situation
hvori de bliver læst (Hård af Segerstad 2002:43), mens både produktionen og perceptionen af
en talt tekst i høj grad er bundet op på kommunikations- eller interaktionssituationen.
Eftersom formålet her ikke er at analysere dikotomien til bunds, men at bruge den som
afsæt for en diskussion af chat som medium, og eftersom den rumlige dimensions betydning
for chatinteraktion vil blive diskuteret mere udførligt i kapitel II.3.2 om virtualisering og
anonymitet, vil jeg her nøjes med at gå i dybden med tid som skelsættende faktor og i forhold
til modellens øvrige variabler henvise til andre grundige redegørelser (Hård af Segerstad
2002, Biber 1988, 1998, Halliday 1987, Andersen 1998, Chafe 1982, Koch og Oesterreicher
1985). Model 5 viser at tale er kendetegnet af flygtighed og spontanitet. Tale er i de fleste
situationer dialogisk, dvs. refleksiv og indstillet på feedback. Samtidigheden i tale giver
deltagerne mulighed for at give og få øjeblikkelig feedback. Skrift er asynkron og
monologisk. Feedbackmuligheden er forsinket hvis den da overhovedet eksisterer.
Skrift er asynkron og eksisterer som tekst uden for den biologiske tid. Skriftlige tekster
kan dermed fastholdes og lagres. De kan gentages ud over produktionsøjeblikket og modtages
på et senere tidspunkt. Men denne facilitet bevirker samtidig at fornemmelsen af analog
kommunikation forsvinder. Kommunikation via skrift udmærker sig ved for afsenderen at
denne har god tid til både at formulere de enkelte sætninger, sondere sit vokabular og vælge
den mest hensigtsmæssige komposition for sin tekst. Afsenderen kan udforme sin tekst af
flere omgange, i divergerende udførlighed, grundighed og korrekthed og genskrive den til den
har opnået den ønskede udformning. Dette implicerer så at modtageren ligeledes kan stille
store krav til klarheden, nøjagtigheden og korrektheden i formaliteterne. Modtageren kan
desuden drage fordel af selv at kunne bestemme om, hvornår, hvor grundigt og i hvilket
omfang denne vil læse teksten så snart han har modtaget den. Han eller hun kan vælge at
skimme teksten, nøjes med at læse overskriften og måske manchetten, eller han eller hun kan
sætte sig til at dissekere tekstens bestanddele og analysere den fra begyndelse til slutning. I
den videre kommunikation mellem afsender og modtager spiller tid også en væsentlig rolle.
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Hvis teksten først læses posthumt, er al feedback umuliggjort; men er begge parter i live,
spiller hastigheden på overførselsmediet og på produktionsvilkårene en vigtig rolle for
svarmuligheden. Er teksten en bog der typisk har været måneder eller år undervejs pga.
omfang og udgivelsesomstændigheder, er feedbackmuligheden meget forskudt og desuden
diffus da den kan bestå både af personlige breve, læserbreve, anmeldelser og analyser i
uddannelsesøjemed. Er teksten et postomdelt brev, vil der i Danmark typisk være
svarmulighed med en dags forskydning og i udlandet med flere dages forskydning. Foregår
kommunikationen derimod via e-mail, kan svarmuligheden nærme sig noget der ligner
samtidighed, afhængig af om parterne er til stede i kommunikationen samtidig og afhængig
igen af ønske om og evne til samtidighed (skrive- og læsehastighed og tekstens omfang).
Tale og samtale foregår i biologisk synkron tid og eksisterer kun i øjeblikket. Tale kan
dermed udelukkende fastholdes ud over taletidspunktet vha. teknologi. Tale og samtale er
dermed sjældent kendetegnet af samme glidende velformulerede komposition som skrift, men
vil bestå af tøvepauser, afbrudte sætninger, reparaturer, gentagelser, overlapninger og
samtidig tale. Samtale er i vid udstrækning en forhandling mellem deltagerne af betydning og
turtagning. Den talende er dermed fokuseret på sin egen tur og udformningen af denne,
samtidig med at han refleksivt er vendt mod den eller de andre i interaktionen for at se deres
reaktion på det sagte og på fordelingen af taleture og muligheden for at indgå i forhandlingen
af dette. I samtaler kan deltagerne ikke læne sig tilbage og selv bestemme farten, men må som
aktiv lytter give øjeblikkelig tilbagemelding i form af respons, minimalrespons og kropssprog.
En samtale påvirkes af modtagerens reaktioner og skal også for den mundtlige monologe
fremstillings vedkommende langt hen ses som et produkt af samspillet mellem deltagerne i
interaktionssituationen.
En nærmere udredning af dikotomien udlades her hvor jeg i stedet vil redegøre for
hvilke talesproglige og skriftsproglige træk der forekommer i chatsproget. Chat som en tredje
interaktionsform er dermed blevet tilføjet den foregående model så model 6 fremstår som en
sammenligning af tale, skrift og chat:
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Model 6

Denne udbyggede model viser at chat kan ses som en opløsning af vores opfattelse af skrift og
tale som helt divergerende diskurser. Chat realiseres i modsætning til talesproget grafisk og
kombinerer den skriftsproglige skrivning og læsning med en næsten-synkron tidshorisont der
gør chatsproget mere spontant. Chat er udpræget dialogisk og interaktivt med en direkte
feedbackmulighed der dog ikke altid benyttes fordi der ikke på samme måde som i talesproget
er høj konditionel relevans, dvs. krav om respons. Tid er i høj grad en analogiserende faktor i
den medierede interaktion eftersom autenticiteten af en meddelelse og af meddeleren kan
verificeres, når der foreligger feedbackmulighed. Chat er i udgangspunktet en flygtig
interaktionsform idet de enkelte indlæg kun står på skærmen i kort tid. Men interaktionen kan
logges, dvs. gemmes som en logfil, og bliver dermed varig og gentagelig. Skriftsprogets
rumlige distance genfindes i chat der som erstatning for rumlig nærhed fremkalder en følelse
af nærvær via den næsten-synkrone interaktion. Selv om chat ligesom skriftsproget er
monomodal, dvs. kun kommunikeres grafisk visuelt, forsøges den oprindeligt nonverbale og i
chat udelukkede ekstralingvistiske kommunikation i stedet formidlet gennem forskellige
grafiske tegn (se nærmere under kapitel V om sproglige mekanismer). Chat er relativt
situationsafhængig idet interaktionen i fysisk forstand foregår mange steder samtidig og både
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kan være afhængig af den enkeltes interaktionssituation og den konkrete tekstuelle kontekst
(et indlæg kan blive realiseret i en ikke-tilsigtet kontekst på skærmen).
Chat er en interaktionsform der både gør brug af skriftsproglige og talesproglige træk,
men den dikotomiske optik påvirkes af hvilke situationelt indvirkende faktorer man lægger
vægt på. Betoner man således realiseringen af chatinteraktionen som grafisk frem for fonisk,
vil chat kunne kategoriseres som skriftsprog. Betoner man derimod interaktionsprocessen som
spontan og dialogisk frem for forberedt og monologisk, vil ligheden med talesproget være
mere nærliggende. Chat som sprogbrug tydeliggør en iboende underminering af den
dikotomiske opfattelse af skrift og tale som stabile og uproblematiske beskrivelser af måder at
bruge sprog på. Med et forbehold for uklarhed omkring hvad man forstår som talesprog og
skriftsprog, vil jeg mene at det er langt mere adækvat at beskrive chat ud fra et
kommunikationsspektrum. I model 7 nedenfor har jeg kraftigt inspireret af Koch &
Oesterreichers model (1985:18) og til dels Barons model (1984, 1998) fundet frem til to
modsætningspar,

grafisk-fonetisk

og

skriftsprog-talesprog,

som

faktorer

i

et

kommunikationsspektrum44. Man kan dermed placere forskellige kommunikationsformer i
spektret der på den vertikale akse viser et kontinuum med det prototypiske skriftsprog og det
prototypiske talesprog45 som yderpoler. Indplaceringen af de enkelte kommunikationsformer
er desuden foretaget i forhold til om de realiseres grafisk eller fonisk:

Talesprog
Chat Samtale
Sms Telefonsamtale
E-mail Interview
Uformelle breve
Tegneserie Rap
Grafisk
Fonisk
Graffiti Festtale
Dagbogsnotat Nyhedsoplæsning
Faglitteratur Forelæsning
Juridisk dokument
Skriftsprog
Model 7

44

Andre modsætningspar kunne indregnes i en lignende model, fx graden af situationsafhængighed, tid (Chafe
1982) og engagement (Tannen 1984).
45
Koch og Oesterreicher anvender betegnelserne konceptionelt skriftsprog og konceptionelt talesprog.
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Uden at gå i detaljer med begrundelsen for placeringen af de enkelte kommunikationsformer
vil jeg henlede opmærksomheden på at vi med opkomsten af e-mail, sms og chat har fået
udfyldt den del af kommunikationsspektret som Koch & Oesterreicher havde ladet stå tom,
grafisk talesprog. Chat realiseres grafisk, men ligner det prototypiske talesprog langt mere end
det prototypiske skriftsprog. Chat er dialogisk – produceret af to eller flere mennesker i
fællesskab hvor begge parter skiftevis er afsender og modtager; de skiftes til at have turen.
Chat er relativt spontan og uredigeret – det er ikke den velplejede og formelle, men den
virksomme og ligefremme interaktion der er i højsædet. Chat er tillige et udtryk for kropslig
produktion; der er spor af den fysiske krop i form af tastefejl og divergerende
interaktionstempo, og den kropslige mimik, gestik og akustik formidles, udleves og
perciperes. Den monologiske distance, den komplekse syntaks og den grundige og korrekte
sprogbrug vi kender fra det almindelige skriftsprog, har dårlige odds i chatkommunikationen.
Her tæller det nærværende, snarrådige og effektfulde indlæg.
Placeringen af chat i ovennævnte spektrale model er efter min mening det nærmeste
man kommer på en fiksering af et så sammensat fænomen som chat. Chat er ikke kun
varianter tilpasset en ny situation (Hård af Segerstad 2002:261). Via chat får deltagerne
adgang til en interaktions- og samværsform der ikke er set før. Chat er hverken skriftsprog
eller talesprog, for chat integrerer, som jeg vil redegøre nærmere for i kapitel V om sproglige
mekanismer, komponenter fra både skrift, tale, visuel kommunikation, tegneserie og
dramaturgi. Chat fremstår dermed hvis ikke som et nyt medium så i hvert fald som en ny
arena hvor sproget bruges og interaktionen udøves på en ny måde der påkalder sig
opmærksomhed som nyskabende og ekstraordinært alternativ til hidtidige interaktions- og
sprogformer.

II.3.2 Virtualisering og anonymitet
”Virtuel” er ligesom ”interaktivitet” et gummiord der specielt efter fremkomsten af
computermedieret kommunikation bruges i flæng og med meget forskellig betydning. Efter at
have studeret diverse ordbøgers46 forklaring af ordet viser det sig at have en fransk og en
engelsk betydning som begge tager det etymologiske udgangspunkt at virtuel stammer fra det
latinske ”virtualis”, opr. ”virtus” for mandighed (vir = mand), mod, styrke og dygtighed. Men
de to udlægninger af den oprindelige betydning er praktisk talt kontradiktoriske. I den
engelske forståelse af ”virtuel” lægges vægt på det kraftfulde og det virksomme hvorimod den
46

Meyer (1970), Webster 1996 (1996), Onions (1973) og Jarvad (1999).
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franske forståelse som bl.a. er Meyers udgangspunkt, udlægger ”virtuel” som ”en iboende
Kraft, der virkelig er til, uden dog for øjeblikket at være virksom” (Meyer 1970 (1837)).
Virtualisering kan altså både forstås som det at gøre noget virksomt og næsten eksisterende og
fuldstændigt – og som det at sætte noget ud af kraft. I skolastisk filosofi er det virtuelle det
som har potentiale frem for egentlig eksistens (Lévy 1998:23), og som sådan har mange
fundet begrebet anvendeligt som en beskrivelse af internettet og cyberspace. I betegnelsen
Virtual Reality (VR) forstået som en potentiel virkelighed er begrebet virtuel stigmatiseret
som betegnende noget ikke-eksisterende i modsætning til virkeligheden som indebærer fysisk
legemliggørelse og håndgribelig tilstedeværelse. Denne meget udbredte betydning vil jeg i
den følgende beskrivelse af virtualiseringen i chat forsøge at distancere mig fra idet chat ikke
er en forestillet verden, men en faktisk fysisk realitet for alle implicerede.
I en materialistisk verdensforståelse med stor fokus på virkelighed som noget der
aktualiseres i øjeblikket i kroppen og genstanden, forstås det virtuelle som det irreale.
Interaktion uden auditiv eller kropslig visuel eksistens hører under det ikke-virkelige, det
forestillede og fiktive. Men virtuel interaktion i fx chat er ikke forestillet eller fiktiv.
Virtualiseringen i chat er først og fremmest bestemmende for den rumlige opfattelse idet den
teknologiske udvikling af cyberspace som et tilgængeligt netværk af computere sætter den
rumlige dimension som differentiering ud af kraft. I cyberspace er der lige langt til alt,
proportionerne og afstandene er indistinkte, og cyberspace har ingen begyndelse eller slutning
(Hörnqvist 2003). I chat er der altså lige så langt fra Århus til Ålborg som fra Århus til
Sydney – lige langt mellem mig og alle andre deltagere. Dette at den fysiske afstand sættes ud
af kraft kendes også fra telefonsamtaler og tv- og radio-transmissioner, og det flytter den
ontologiske tyngdekraft væk fra en forståelse af den rumlige forankring i forholdet mellem
centrum og periferi (Lévy 1998:23). Det virtuelle som en ”iboende kraft” skaber en mulighed
for en ny slags interaktion i et virtuelt chatrum hvor vore sanser snydes af homogeniseringen
af rummet til at føle det som om det fysisk var anderledes, dvs. som om vi fysisk var
nærværende, velvidende at den geografiske afstand kan være meget stor. Interaktionen er ikke
defineret af at de involverede befinder sig samme fysiske sted, men af at de er forbundet via et
elektronisk netværk. Virtualisering er ifølge Lévy deterritorialisering. Den virtuelle
interaktion er ikke hjemløs, men hører hjemme flere steder på en gang. Denne forståelse af
virtualiseringen af rummet kan dermed ses som en videreudvikling af den virtualisering af
virkeligheden som skriftsproget har medført. Skriften formår både at virtualisere rum og tid,
dvs. at sætte tid og rum ud af kraft, og skaber derved tid- og rumlommer med andre
oplevelsesmuligheder end i den fysiske tid og i det fysiske rum.
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Men er det kun rum der er virtualiseret i chat? Tid kan opleves som flere
usammenhængende nu’er hvis relation til fortid og fremtid er uden betydning for den nutidige
oplevelse. Den momentane situation vil af nogle sikkert opfattes uafhængigt af hvad der skete
før, og hvad der sandsynligvis vil ske om lidt – som et udstrakt nu hvis øjeblikkelige pejling
har større betydning end pejlingen mod et før og et efter. Som omtalt tidligere kan der opstå
tidlommer i venteposition hvor tiden synes at stå stille. Men i chatten er der ikke mulighed for
at overskride den kronologiske tids strukturering af interaktionen. Man kan ikke som i
interaktion via e-mail lægge en besked i venteposition uden for tid, men må smede mens
jernet er varmt, mens den anden er temporalt nærværende. Tid er dermed det eneste konkrete
og konstante i det virtuelle rum.
Når de virtuelle verdner og den virtuelle chatinteraktion ryster vores forståelse af hvad
der er virkeligt og uvirkeligt, hænger det efter min mening sammen med at den virtuelle
interaktion i chat er formidlet via grafiske tegn og oftest foregår i en sfære af anonymitet og
leg. Det taktile som elementært fokus afløses i chatinteraktion af anonymiteten som
eksistensvilkår. Virtualiseringen og anonymiteten i chat placerer interaktionen i en anden
sfære end almindelig interaktion. Chatinteraktion fremstår som en brudflade mellem det
rumligt forankrede og det forestillede. At chatte er på en gang at virtualisere relationen
mellem mig og de andre og at lege med den. Chat er ikke ansigtsløs og kropsløs interaktion,
men ansigtet og kroppen er virtualiseret i teksten, tempoet og nærværet. Bevidstheden om at
den anden (eller de andre) er til stede i samme sekund, gør interaktionen nærværende og
betydende. Tempoet og teksten virtualiserer kroppens reaktioner og den enkeltes følelser og
sansninger. At chatte er at indskrive sig selv i virtualiseringen af kroppen. Den virtuelle krop
kan genskabes og mangfoldiggøres i chat. Den kan antage uantagelige og utallige former.
The virtualization of the body is therefore not a form of disembodiment but a recreation, a reincarnation, a multiplication, vectorization, and heterogenesis of the
human (Lévy 1998:43).

Kroppen lever et andet, men stadig virksomt liv som virtuel krop i cyberspace og spænder
dermed buen for vores opfattelse af hvad eksistens er. Men hvis vi gør brug af vores
cybererfaringer, er de lige så reelle som erfaringerne fra vores dagligdag.
I chat giver anonymiteten og virtualiseringen af relationen mellem deltagerne den
enkelte mulighed for at se og præsentere sig selv i et nyt lys. I cyberspace er deltagerne
hverken til stede som fysiske kroppe eller som repræsentationer af fysisk kropslige objekter.
De er lavet af data – ren information (Benedikt 1991:122-123 – citeret efter Jones 1995) og
fremstår som chatfigurer, dvs. deltagere der styres af personen ved tastaturet. I chat er
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virkeligheden og sandheden virtualiseret. Den virtuelle interaktion beskæftiger sig ikke med
hvad der er virkeligt eller uvirkeligt, sandhed eller løgn, men med hvad der er virksomt og
appellerende. Der kan etableres private ad hoc-rum med sandhedsparametret som
rammesætning, men i den offentlige chat virtualiseres selvet i nicket som kan være mere eller
mindre genkendeligt og i overensstemmelse med det fysiske selv – det betyder umiddelbart
intet i den virtuelle interaktion som ikke er behæftet med vederhæftighedsforpligtelse.
Anonymitetens virtualisering af sandheden og virkeligheden åbner et mulighedsfelt af
selvfremstilling og iscenesættelse både for den enkelte og for flere i samvirke.
Jeget er spaltet; det pendler mellem den fysiske position bag computerskærmen og den
talerposition og rolle det har i chatrummet. Interaktionen kan anskues som forankret i den
fysiske realitet hvor personen er udstyret med bestemte erfaringer og fysiske kår. Men
chatinteraktion muliggør med sin anonyme brugerflade desuden at chathandlinger udføres i
deres eget univers der er selvforankret og ikke nødvendigvis behøver at spille sammen med
den fysiske virkelighed. I chatten leger vi med instituerede regler gældende præcis for denne
enhed, denne ”encounter”47 eller fokuserede forsamling i Goffmansk forstand (1961), hvor
den fysiske baggrund og virkelighed er irrelevant eller sat ud af kraft i forhold til hvordan der
interageres i chatrummet. Når man deltager i et chatrum opleves interaktionen derfor både
som virtuel og som virkelig. (Sprog)handlinger i chatrummet kan påvirke deltageren i den
fysiske verden i form af fx rødmen og hjertebanken, og den fysiske verden kan have
indflydelse på interaktionerne i chatrummet i form af fravær pga. udefrakommende faktorer,
men verdnerne kan også skilles ad og lade cyberrummet fremstå som et isoleret rum der kan
vælges til og iscenesættes efter forgodtbefindende.
Kroppen er, hvor den hele tiden har været – det er kun positioner i bevidstheden der
bevæger sig ud af ind af rummene (Metz 1982:42ff, citeret efter Pryds 1997:171)

At chatte er med Goffmans ord at indgå i en encounter hvor enigheden om hvad de enkelte
handlinger tæller som inden for encounteren udgør dens rammer, og hvor selve sprogets
virkefelt er udvidet og potenseret til en almengyldighed der kan sammenlignes med den
mundtlige kulturs tro på ordets kraft, når du siger sådan, er det sådan. Den virtuelle
interaktion genskaber ordets magt i relationen mellem mennesker48. De virtuelle handlinger
og kropstegn i chat, ”regibemærkninger” (se kapitel V.2.2), udgør dermed den tydeligste
udfordring af vores opfattelse af chat som virkelighed, idet de netop står og vibrerer mellem
47

Begrebet ”encounter” uddybes nærmere i II.3.3.
Der er så vidt vides endnu ikke ført domsstolssager til afgørelse af hvorvidt ord i cyberspace har lovmæssig
validitet.
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virkelighed og forestilling. En virtuel performativ adskiller sig fra almindeligt fremsættende
sætninger ved ikke blot at være beskrivende, men samtidigt eksekverende. Man skriver sig til
eksistens, og den største trussel i chat er kommunikationssammenbrud eller -forstyrrelser.
Sproget er tæt forbundet med magt, og i chatten ses klare eksempler på at chatterne på
forskellig vis anvender sproget som organiserende og styrende for modtagerens opfattelse af
kønnet, identiteten og interaktionen. Den der mestrer sproget, mestrer også interaktionen og
dermed det pågældende forum. I chattens virtuelle rum bliver sproget ikke kun kroppens, men
også tankens og handlingens forankringspunkt.

II.3.3 Chat som leg
Det dramaturgiske, det iscenesatte og det teatralske figurerer som et aspekt i mange
fremstillinger af chat og cyberkultur (Laurel 1993, Beisswenger 2000, Danet 1995, 1997,
2001 Bechar-Israeli 1995, Bolter & Grusin 1999, Bruckman 1993, Reid 1991, 1995,
Rheingold 1993, Turkle 1995, Armand og Husted-Andersen 2002). Selv om denne
afhandlings grundlæggende formål er at redegøre for sproget og interaktionen i dansk
webchat, mener jeg at det er frugtbart også for den lingvistiske analyse overordnet set at
betragte chat som leg. Leg kan anskues fra forskellige perspektiver. ”Ud fra de legendes49
perspektiv er legen selvforklarende” (Jack & Andersen 2002). Legens attraktion er
suspenderingen af orienteringen mod et andet formål end det at lege. Legen er formålet i sig
selv. Legen udfordrer ligesom den fatiske kommunikation vores opfattelse af at interaktion
skal tjene et referentielt, nyttebetonet og forklarligt formål og er dermed ofte forsøgt sat ind i
en psykologisk eller pædagogisk forklaringsramme, ”Ud fra legeforskerens 50 perspektiv
forklares legen typisk med bagvedliggende årsager, enten som opfyldelse af lystbehov eller
som træning i sociale og kognitive kompetencer” (Jack og Andersen 2002).
Leg kan defineres som en aktivitet uden et ekstraforståeligt formål, med et
uforudsigeligt resultat og som en strukturering i tid og rum hvor handlinger tæller som noget
andet end de gør uden for legen. Legen er formålet i sig selv og bæres frem af tidens og
rummets tvang eller ramme for resultatet af legen, og for hvordan legetiden, legerummet,
handlingerne, rekvisitterne og sproget skal bruges og forstås.
Chat har som legen et aktuelt uforudsigeligt resultat. De fleste deltagere har efter al
sandsynlighed en del forventninger om fx underholdning eller tidsfordriv, men
chatinteraktionen afhænger i høj grad af så mange aktuelt uforudsigelige faktorer (fx antallet
49
50

Jack & Andersens kursivering.
Som forrige note.
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og arten af de andre deltagere samt intensiteten) at også det aktuelle resultat er uforudsigeligt.
Det er ganske sikkert en af attraktionerne ved både leg og chat. Chat er som legen
selvforklarende; den er sin egen fremdrift. Der kan være aktuelle og individuelle formål som
at få stillet sin nysgerrighed eller andre former for lyst, men overordnet betragtet chatter man
for at chatte, dvs. chat er formålet i sig selv. Chat er som legen en strukturering i tid og rum.
Chatten foregår i lineær tid med en kombination af konkret tidspres der gør tidsperspektivet
meget nærværende og påvirker den enkeltes interaktionsevne og sproglige udtryk, og en viden
om interaktionens begyndelse og slutning som i mange chatrum er konstant bevidst pga. de
mange på- og aflogninger. Chat er som leg også en form for tidslomme hvor den absolutte tid
ingen indflydelse har på legens eller chattens tid. Mange oplever legens og chattens
absorbering som en forglemmelse af den absolutte tid. På samme måde er legens og chattens
rum en virtuel ramme for hvad handlingerne tæller som inden for rammen, forskellig fra disse
handlingers status uden for legens og chattens rum. I legen og i chatten kan to piger lege
mand og kone uden at denne status og de tilhørende handlinger påvirkes af eller påvirker det
fysiske rum.
Leg kan defineres på mange forskellige måde, men er ifølge Huizinga ”a free activity
standing quite consciously outside ”ordinary” life as being “not serious,” but at the same time
absorbing the player intensely and utterly.” (Huizinga citeret efter Caillois 1961:4).
Konstruktionen og de enkelte træk eller handlinger i en leg kan variere meget hver gang der
leges hvad der hos nogle opfattes som adskillende legen fra spillet (Jack og Andersen 2002,
Aarseth 2001). Men man kan som Caillois også regne leg og spil under et og derudfra som et
kontinuum definere de enkelte aktiviteter som mere eller mindre reguleret (se kapitel V.3.3).
De klassiske legeteoretikere Huizinga og Caillois opregner med divergerende detaljeringsgrad
forskellige kendetegn ved eller kriterier for leg:
Al leg er frem for alt en frivillig handling. (…) den [legen] er frihed. (…) Legen er
ikke det ”almindelige” eller ”rigtige” liv. Den der leger træder tværtimod for en tid
ud af dette liv og ind i et aktivitetsområde, der er foreløbigt og har sine egne love.
Selv et lille barn ved ganske nøje, at det kun ”lader som om”, og at alt kun er ”for
sjov”. (…) Legen adskiller sig fra det almindelige liv ved sin placering i tid og
rum. Dens isolation og begrænsning er dens tredje kendetegn. Den foregår indenfor
bestemte rumlige og tidsmæssig grænser, og bærer sin betydning og sit forløb i sig
selv (Huizinga 1938:15-17).
1. Free: in which playing is not obligatory; if it were, it would at once lose its attractive
and joyous quality as diversion;
2. Separate: circumscribed within limits of space and time, defined and fixed in
advance;
3. Uncertain: the course of which cannot be determined, nor the result attained
beforehand, and some latitude for innovations being left to the player’s initiative;
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4. Unproductive: creating neither goods, nor wealth, nor new elements of any kind; and
except for the exchange of property among the players, ending in a situation identical
to that prevailing at the beginning of the game;
5. Governed by rules: under conventions that suspend ordinary laws, and for the
moment establish new legislation, which alone counts;
6. Make-believe: accompanied by a special awareness of second reality or of a free
unreality, as against real life (Caillois 1961:9-10).

Huizinga fremhæver legen som en uundværlig kulturfunktion (Huizinga 1938:17). Legen
udgør det konstituerende element for enhver civilisation. Leg er for Huizinga forbundet med
frihed og selvstændighed både i forhold til sandhed, tid og rum. Legen er et formål i sig selv
(Huizinga 1938:10). Caillois tager udgangspunkt i Huizingas definition, men udvider og
formaliserer den på flere punkter. Legen er uforudsigelig, uproduktiv (hvad angår
værdifrembringelse) og i et vist omfang styret af spilleregler.
Mange af de ovennævnte karakteristika gælder også for leg i chatinteraktion. Chatlegen
er fri, uproduktiv, uforudsigelig og kun til en vis grad regelbundet. Chatinteraktion foregår i et
andet rum, et virtuelt rum, men kan uden problemer forløbe tidsmæssigt sammenfaldende
med andre aktiviteter. Den rumlige forskydning muliggør et tidsmæssigt sammenfald. Man
kan i et vist omfang passe et job samtidig med at man chatter, men hvis intensiteten i
chatlegen øges, forkortes tiden mellem de andens træk, og chatterens evne til multitasking
sættes da på en hård prøve. Chatlegens rumlige frigørelse eksisterer som mulighed (i
modsætning til den fysiske leg hvor man i almindelighed ikke kan gøre andre ting i
mellemtiden uden at bryde legens illusion).
Chattens regelstyring er ikke så formel som den i spil og visse legeformer. Der
eksisterer få konventionelle regler om god opførsel, netikette, som ligner andre generelle
regler for lignende fællesskaber, men to centrale regler konstituerer interaktionen, reglen om
brug og respekt af nick og begrænsningen på 140 tegn i hvert indlæg. Reglen om antallet af
tegn i et indlæg kan af systemteknologiske årsager ikke overtrædes, men overtræder man
reglen om respekt af nick, overtræder man samtidig den vigtigste regel fælles både for chatleg
og fysisk leg, nemlig den stiltiende overenskomst om at respektere det imaginære anonyme
univers og de dertil knyttede handlinger og ytringsformer. Chatdeltagerne følger en fælles
konvention om at betragte de virtuelle performativer som virksomme handlinger der påvirker
og forandrer chatrummet og de andre deltagere. Fiktionshandlingerne og de narrative
konstruktioner indgår som naturlige elementer i et simuleret univers der kun eksisterer i kraft
af deltagernes ”laden som om” og villige suspendering af mistro som spilleregel.
At chatte er for at bruge et af Goffmans produktive begreber at indgå i en encounter
hvor enigheden om tælle-som-mekanismens virkefelt udgør dens ramme. En ”encounter” er
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en fokuseret forsamling, ”a natural unit of social organization in which focused interaction
occurs (Goffman 1961:7). En encounter er kendetegnet ved øjeblikkeligt fysisk nærvær, dvs.
med ét visuelt og kognitivt fokus og med en fælles relevans for alle handlingerne. En
encounter er omgivet af en membran som adskiller den indre fra den ydre verden som et filter
via transformation rules, dvs. regler for irrelevans, der udvælger, transformerer og
modificerer det som passerer. Dynamikken i en encounter afhænger af hvor godt disse
grænseopretholdende mekanismer fungerer. En encounter skaber dermed en verden for sine
deltagere, men dens stabilitet og karakter er relateret til dens selektive forhold til den ydre
verden. En encounter er ikke en gruppe eller et fællesskab, for den konkrete forsamling kan
være en engangsforestilling uden krav om medlemskab, som fx en koncert.
Den membran der omgiver chat-encounteren er på- og aflogning fordi deltagerne dér
påtager sig en bestemt identitet og træder ind i et andet univers med ét fokus som
transformerer rummet til en anonym verden uden forpligtelse til vederhæftighed, og hvor
deltagerne modificeres til ligeværdige deltagere hvis fysiske fremtoning og samfundsstatus
pga. anonymiteten umiddelbart ingen betydning har for deres status som chattere. Det eneste
virksomme fokus i chat-encounteren der udgør deltagernes fællesnævner, er interessen i at
chatte på betingelserne om at handlingerne tæller som noget andet end uden for chatten, dvs.
at ens chatidentitet og chathandlinger er underlagt andre regler end offlinehandlinger. Virtuel
intim omgang er fx tilladt i chat på et meget tidligere stadium og i et mere udbredt omfang
end offline; man er ikke tvunget til at have en genkendelig og gentagelig chatidentitet, og
ortografien er ikke regelstyret i samme omfang som dansk retskrivning ellers påbyder.

II.4 Opsamling
Computermedieret interaktion, herunder chat, er et nyt fænomen hvis teoriedannelse følgelig
er i sin vorden. Den brede vifte af tilgange til CMC som har relevans for CMC mellem
mennesker spænder, som jeg har vist i dette kapitel, over lingvistiske, psykosociale,
sociokulturelle og medieteknologiske faggrene der hver på sin udmærkede måde byder ind
med forskellige synsvinkler og fremgangsmåder til analyse og forståelse af fænomenerne
inden for CMC. I min gennemgang af de forskellige tilgange har jeg afstået fra at være
udtømmende og dybtgående fordi intentionen med afhandlingen ikke er at give en
introduktion til de mange teorier om CMC og chat, men ud fra en eksplorativ analytisk
undersøgelse af en konkret datamængde at redegøre for hvilke teorier der på meningsfuld vis
kan kaste lys over chatten som fænomen i verden. Jeg har således belyst
interaktionssituationen i chat ved at beskrive faktorer som teknologi, tid, rum, anonymitet og
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fatiske kommunikation hvorefter jeg har fremhævet tre efter min mening frugtbare
gennemlysninger af chattens særegne og sammensatte væsen, chat som virtualisering, som
hybrid og som leg.
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III. UNDERSØGELSESDESIGN

I dette kapitel om metode og materiale vil jeg forsøge at give en grundig beskrivelse af
fremgangsmåden i indsamlingen og bearbejdningen af min empiri. Mit håb er at det dels vil
fremstå som et belæg i afhandlingens argumentation for at anvende bestemte metoder til
undersøgelse af chat, dels vil kunne fungere som metodologiske anvisninger i forbindelse
med fremtidige undersøgelse af chatsprog og -interaktion. Kapitlet vil foruden en redegørelse
for de metodologiske overvejelser, herunder pilotprojektet, indeholde en oversigt over den
empiri

der

ligger

til

grund

for

undersøgelsen

samt

en

diskussion

af

hvilke

generaliseringsmuligheder denne empiri giver.

III.1 Metode
Eftersom dansk webchat som undersøgelsesobjekt ved projektstart var ubeskrevet, valgte jeg
en eksplorativ kvalitativ analysemetode. Undersøgelsen karakteriseres dermed bedst som en
primært kvalitativ, pragmatisk-lingvistisk og mikrosociologisk undersøgelse af udvalgte træk
i to offentlige sociale dansksprogede webchatrum. Et alment videnskabsmetodisk krav er at
gyldigheden af et bestemt resultat ved anvendelsen af en bestemt metode består i at
beskrivelsen af fremgangsmåden og redskaberne er så nøjagtig og detaljeret at andre ud fra
denne beskrivelse vil kunne gennemføre en lignende undersøgelse og nå frem til samme
resultat (Glaser & Strauss 1967). I et forsøg på at honorere dette krav har jeg valgt at opdele
beskrivelsen af de anvendte metoder og redskaber i nærværende undersøgelse i en deskriptiv
gennemgang af pilotprojektet, en redegørelse for indsamlingsprocessen og en argumentation
for de anvendte undersøgelsesmetoder.

III.1.1 Pilotprojektet
Godt og vel det første halve år af min stipendietid brugte jeg på udførelsen af et pilotprojekt
som inkluderede en provisorisk gennemgang af alle undersøgelsens faser:
1. udforskning af forskellige typer chat og adgangen til dem
2. indsamling af empiri (herunder afprøvning og valg af fornødent teknisk udstyr, aftale om
bistand fra chatudbyder og udredning af juridiske og etiske hensyn)
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3. orientering i forskellige metoder og teorier
4. prøveanalyse af datamaterialet med henblik på at finde analytiske kategorier og redskaber.
Chattyper
I min udforskning af forskellige typer chat har jeg besøgt nationale (Ofir, Opasiachat) såvel
som internationale (Palads) chat, program- og kommandobaserede chat (IRC (Internet Relay
Chat), ICQ(I Seek You-chat) såvel som webchat (Opasia, Ofir, Højhuset), dialogiske (ICQ)
såvel som multilogiske (Opasia, Ofir, Jubii etc.) chatsystemer, tekstbaserede (Opasia, Ofir)
chat såvel som avatarchat (Højhuset, Palads), kommercielle (Opasia, Ofir, Jubii) såvel som
personlige (Reneord.dk), emne-, community- eller spilbaserede chat (Jesus.dk, SKUM,
Højhuset) såvel som fri chat (Opasia, Ofir, Jubii) og erhvervsfaglige (Jyske Bank) såvel som
sociale (Opasia, Ofir, Jubii etc.). Alle typer chat lod sig logge enten direkte fra skærmen eller
via aftale med udbyderne. Desuden findes forskellige MUDs og MOOs som er mere spil- og
rollelegsorienterede forløbere for IRC.
Indsamling
Pilotprojektet var i begyndelsen planlagt som en kontrastiv undersøgelse af empiri fra to unge
chattere, henholdsvis en kendt og en ukendt. Jeg fik i første omgang tilsagn fra en tidligere
elev om levering af empiri (som han selv deltog i og loggede) og deltagelse i interview.
Samtidig forsøgte jeg at få en aftale i stand med dels en netcafé som desværre mest
koncentrerede sig om spil, dels nogle ungdomsskoler i Kolding (mit daværende bosted) om et
samarbejde, men deres tilbud om formidling af meddelere strandede på at de implicerede
aldrig dukkede op til aftalte møder. Jeg interviewede desuden to elever fra Vejle Tekniske
Gymnasium hvor jeg underviste før jeg begyndte ph.d.-projektet, hvad der gav mig nyttig
information om forskellige typer chat og indsigt i forskellige typer chatadfærd. Efter at have
set forskellige typer chatinteraktion bestemte jeg mig for at koncentrere mig om en på det
tidspunkt stor typisk chatudbyder, nemlig Opasiachat.dk udbudt af TeleDanmark (TDC) som
jeg siden hen fik en samarbejdsaftale med. Det meste af datamaterialet til pilotprojektet
stammer fra Opasiachat.dk som også skulle komme til at levere empiri til den store
undersøgelse, men i den provisoriske undersøgelse indgik tillige Jubii, ICQ, Højhuset og
Jyske Bank. Jeg besøgte Jyske Bank i Silkeborg og modtog en kort præsentation af deres
erhvervsfaglige chatline, men besluttede at afgrænse mit projekt til social chat. En kontrastiv
analyse af sproget og interaktionen i henholdsvis social og faglig chat kan siden hen udføres i
forlængelse af nærværende undersøgelse.
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I den provisoriske indsamlingsproces indgik foruden en reel øvelse i logning af empiri
direkte fra skærmen desuden en afprøvning af det digitale indsamlingsredskab Hypercam hvis
kvalitet bestod i at kunne optage dynamisk realtime chat. Et hypercam kan med andre ord
logge og bagefter afspille alle grafisk ændringer på skærmfladen. Jeg undlod dog at bruge et
hypercam i mit projekt efter en vurdering af at undersøgelsens behov for at kunne analysere
og vise chat i realtime-gengivelse er for ringe i forhold til live-digitaliseringens kompleksitet,
omfang og omkostning. En realtime-gengivelse ville i tekstbaseret chat kunne vise
interaktionstempoet og dermed intensiteten 51 , men bliver først for alvor relevant i
undersøgelsen af avatarchat hvor det at avatarerne flyttes rundt på skærmfladen og animeres
har stor betydning også for den lingvistiske analyse.52
Etik og jura
Pilotprojektet indebar endvidere en undersøgelse af de etiske og juridiske forhold i
forbindelse med indsamling af datamateriale og offentliggørelse af analysens resultater. Med
computermedieret interaktion som data står forskningen over for nye juridiske og etiske
problemstillinger. To punkter har afgørende betydning i vurderingen af de juridiske forhold:
Er det lovligt at logge chatinteraktion? Er det lovligt at offentliggøre denne loggede
chatinteraktion?
Eftersom

chat

på

undersøgelsestidspunktet

ikke

eksplicit

var

omfattet

af

straffelovgivningen, anvendte jeg i besvarelsen af spørgsmålene det der i gældende
lovgivning

kom

tættest

på

den

kommunikationsform

som

chat

er,

nemlig

strafferetsparagrafferne om telefonsamtaler eller offentlige møder, analyseret og udlagt af
Knud Aage Frøbert (2000). Frøbert skriver om ulovlig aflytning:
Strfl. § 263, stk.1, nr. 3 rammer hemmelig aflytning af udtalelser fremsat i enrum,
telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde,
som man ikke selv deltager i, eller hvortil man uberettiget har skaffet sig adgang.
[…] En efterfølgende offentliggørelse er strafbar i medfør af § 264d, hvis det
aflyttede eller optagne vedrør en andens private forhold. […]
Formuleringen af § 263, stk.1, nr. 3 betyder, at en person ikke ifalder strafansvar
for på et kassettebånd at optage indholdet af en telefonsamtale, som han selv fører
med en anden. […] Under visse omstændigheder kan det være rimeligt at orientere
den anden part om, at en sådan fremgangsmåde benyttes, fordi parten måske ville
udtale sig mere forsigtigt eller dog på en anden måde, hvis han vidste, at udtalelsen
blev optaget (Frøbert 2000:79-80).
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Interaktionstempoet som faktor i analysen af tekstbaseret chat er svær at kategorisere og ikke mindst at
operationalisere, så til trods for at tempoet har stor indflydelse på interaktionsprocessen i form af tidspres på
produktions- og læsehastigheden, har jeg valgt kun at beskrive det teoretisk og som mulig faktor i analyserne.
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Se fx Naper (2001).
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Overført til chatsammenhæng må det betyde at logning af chatinteraktion som man selv
deltager i, ikke er forbudt. Eftersom man ikke (ikke uden at hacke) kan få adgang til
chatsamtaler uden selv at være deltager eller i hvert fald til stede, er der tale om lovlig
tilstedeværelse. Logning af chat kan ikke sidestilles med telefonaflytning, men er en lovlig
materialeindsamling fordi der for det første er tale om det offentlige telefonnet, offentlig
kommunikation – eller (det er nok et definitionsspørgsmål) i hvert fald tale om offentligt
udbudte møder, og fordi man for det andet selv er lovligt og offentligt tilstede også selv om
man ikke umiddelbart deltager aktivt. Offentlighedsproblematikken er dog væsentlig i forhold
til chatinteraktion fordi man ligesom i møder der kræver fysisk tilstedeværelse, kan deltage
passivt som tilskuer (eller som lurker, dvs. en der belurer interaktionen) og dermed i
chatinteraktion næsten kan forsvinde i de andre deltageres bevidsthed fordi man kun er
repræsenteret i listen over brugere. Denne liste skulle i Opasiachat.dks tilfælde aktiveres og
opdateres for at kunne ses på skærmen, og deltagerne kunne således nemt overse de passive
deltagere.
Spørgsmålet er om deltagerne selv opfatter chatten som offentliggjort og om det er etisk
forsvarligt ikke at informere brugerne om at de deltager i en undersøgelse hvor resultaterne og
citater fra datamaterialet vil blive offentliggjort. 53 Der er flere ganske modstridende
holdninger til de etiske forholdsregler i brugen af computermedieret interaktion. Hvilke etiske
retningslinjer man ønsker at efterleve, afhænger ifølge Gotved (1999:65) af om man vurderer
den computermedierede interaktion som noget nyt og epokegørende eller som en forlængelse
af hidtidige interaktionsformer, eller om man indtager en tredje mellemposition (Johnson
2001). I første tilfælde ønsker man særskilte etiske regler (fx Sharf 1999, Murray & Sixsmith
2001, Hudson & Bruckman 2002, Suler 2000), i det andet forholder man sig mere pragmatisk
med en overførelse af hidtidig praksis (Herring 1996, Reid 1996, Gotved 1999, Hård af
Segerstad 2002). Skellet mellem privat og offentlig varierer i forhold til den lokale og
kulturelle kontekst og afhænger af om det er fora med begrænset eller åben tilgang hvis
afgrænsning til stadighed kan diskuteres (Herring 1996). Skellet har for længst bevæget sig ud
af en dikotomisk opdeling, fx arbejder Lofland (1998) og Johnson (2001) med en tredje sfære
mellem den private og den offentlige. Med internettets mulighed for anonymisering kan den
sociale omgang mellem mennesker forandres og dermed relativere forholdet yderligere (Sharf
1999:245).
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I AOIRs (Association of Internet Researchers) betænkning fra 2002 ses det etiske dilemma at bestå mellem
forskerens interesse i på lødig vis at fremskaffe resultater og den undersøgtes etiske rettigheder (Ess 2002).
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Det etisk problematiske ligger bl.a. i at de fleste deltagere i en vis grad er bevidste om
mediets offentlighedsgrad, men sjældent tager det med i betragtning at deres indlæg kan tages
ud af den tiltænkte sammenhæng og publiceres i en helt anden kontekst og dermed blive
tilgængelig for udenforstående (Murray & Sixsmith 2001). I sin artikel om de etiske aspekter
ved forskning i ”naturalistic discourse” pointerer Sharf vigtigheden af at forskeren så vidt
muligt indhenter tilsagn fra de citerede så man undgår at mistolke og fremstille den citerede i
en utilsigtet eller krænkende kontekst. Metoden med advarselsskilte eller forhåndstilsagn har
dog den ulempe at deltagerne kan miste tilliden til mediets anvendelse i personlige og intime
anliggender, og at gruppedynamikken ødelægges hvad der følgelig ødelægger forskerens
adgang til den slags data (Sharf 1999:252, King 1996:122, Hudson & Bruckman 2002).
Yderligere anonymisering og udeladelse af dele af datamaterialet kan ligeledes skabe
problemer for validiteten og troværdigheden (Akeroyd 1991, citeret efter Murray & Sixsmith
2001).
Selv om de etiske retningslinjer skitseret ovenfor er yderst relevante set i det perspektiv
at man som forsker ikke ønsker at skade sine meddelere og på længere sigt sin adgang til
empiri, har jeg valgt en pragmatisk fremgangsmåde. Under henvisning til at den
chatinteraktion der foregår i de undersøgte rum er offentligt tilgængelig og ikke kræver nogen
form for adgangsbevilling, må datamaterialet betragtes som offentliggjort af den enkelte selv
der derfor ikke kan påstå sig beluret eller aflyttet. Tilsagn kan vanskeligt søges i et chatrum
pga. interaktionens flygtighed og deltagernes anonymitet. Jeg har dog efterfølgende adspurgt
og fået tilsagn fra enkelte tilbagevendende deltagere54. Deltagerne chatter under dæknavn,
nick name og er følgelig anonymiseret i en bredere kontekst end den pågældende chat, men
mange deltagere beholder deres online-identitet og bruger det samme nick igen og igen
(Herring 1996, Sveningsson 2001), og nogle chattere kender sågar hinandens offline
identitet55. Inden for den nære kontekst kan det derfor forekomme etisk betænkeligt at citere
konkrete udsagn og interaktioner der ikke var tiltænkt offentliggørelse i en bredere
sammenhæng. Men eftersom mit datamateriale ingen dybt personlige detaljer eller
beretninger indeholder, kan det forhold ikke gøre at citeringen virker som en blottelse. Jeg
anser det dermed for etisk forsvarligt at citere kortere uddrag af chatten med navns nævnelse
(nick).
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Alle adspurgte gav tilsagn; nogen dog først efter at de havde fået uddybet undersøgelsen formål hvad der kun
delvist bekræfter Hudson & Bruckmans oplevelse af deltagernes vrede over først bagefter at blive adviceret
(2002).
55
De etiske komplikationer vedr. behandling af nicks er bl.a.diskuteret i Mann & Stewart 2000 og Sveningsson
2003.
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Opsamlende om de etiske overvejelser i forbindelse med indsamling og offentliggørelse
af chatinteraktion er det vigtigt at fremhæve tre forhold. Eftersom chat realiseres i det
offentligt tilgængelige chatrum, kan interaktionen betragtes som allerede offentliggjort af
deltagerne selv. Alle deltagere er desuden beskyttet af deres anonyme nick der ikke
umiddelbart kan knyttes til den fysiske ophavsperson, men kun har funktion inden for den
snævre chatkontekst. Forskeren må udøve sin etiske forpligtelse til ikke at offentliggøre dybt
personlige detaljer eller beretninger. Eftersom der i datamaterialet ud fra en almen vurdering
ingen dybt personlige detaljer eller beretninger er, har jeg valgt at gøre brug af hele
datamaterialet der vedlægges som bilag og citeres i uddrag i afhandlingen.
I forbindelse med de juridiske spørgsmål kontaktede jeg afdelingsforstander i informationsog forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, der i henhold til loven om
ophavsret og private forhold rådede mig til at opfatte chat som omfattet af ophavsretsloven i
den forstand at der for at man kan tale om et offentligt værk, kræves en selvstændig indsats.
Chatternes indsats i chatinteraktionen må langt hen betragtes som både selvstændig og
personlig og dermed omfattet af ophavsretsloven. Eftersom et chatrum er et offentlig
tilgængeligt møde hvis grad af offentlighed kun begrænses af antallet af deltagere idet der i de
undersøgte rum maksimalt kunne være 40 chattere ad gangen, må ”værket” anses som
offentligt fremført og dermed under § 2, stk. 3 i ophavsretsloven:
Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når
1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden
måde spredes til almenheden,
2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller
3) værket fremføres offentligt56

Det indebærer at man, hvis man ikke vælger at anonymisere datamaterialet, dvs. maskere alle
egennavne og borttage dybt personlige beretninger, kun kan offentliggøre citater fra chatten
og ikke hele empirisamlingen.
§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad
god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt
for almenheden.
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde
eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller
kunstneriske anseelse eller egenart.57

Eftersom nærværende undersøgelse ikke har til hensigt at krænke ophavsmanden og kun
offentliggør ”værket” med angivelse af kilde, dvs. dato, chatrum og nick, i forbindelse med en
56

Uddraget er hentet fra ophavsretsloven http://www.ophavsret.dk/Ophavsret/ophavsretsloven.htm (konsulteret
d. 30. januar 2004)
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Jf. forrige fodnote.
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analyse af dette, må citeringens omfang derfor bero på et skøn i forhold til empiriens samlede
omfang og betinget af formålet:
§ 23. Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, må
gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, når
det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af
formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed. 58

Det er tilmed af betydning at offentliggørelsen af den konkrete interaktion ikke sker i
erhvervsøjemed. Netop muligheden for at profitere på offentliggørelsen af andres værker,
harvesting (Sharf 1999:251), kunne udgøre et etisk dilemma, specielt hvis det foregår uden de
citeredes tilsagn. Anbefalingen er derfor at søge tilsagn. Hvorvidt chatinteraktion i det tilfælde
efter juridisk vurdering vil fremstå som ”offentliggjorte kunstværker og værker af
beskrivende art”, er ikke umiddelbart til at fastslå og må i det tilfælde bero på en
retsafgørelse.
Orientering i metoder og teorier
Min provisoriske projekttitel ” Det simultane skriftsprog – en undersøgelse af chatsproget
med udgangspunkt i teorier om skrift og tale” inkluderede hypotesen om at en undersøgelse af
chatsprog og -interaktion nødvendigvis må tage udgangspunkt i et studium af hvad
eksisterende teorier om skrift og tale kan bidrage med i analysen af chatsprog og -interaktion.
Det var derfor naturligt i pilotprojektet at foretage en foreløbig kortlægning af relevant
forskning hvad der udmøntede sig i fire overordnede forskningsområder:
1. Computer-Mediated Communication og Computer-Mediated Discourse
2. Forskningen inden for dikotomien skrift-tale
3. Teorier om skrift
4. Teorier om tale.
Forskningen i Computer-Mediated Communication og Computer-Mediated Discourse er en
meget ung medieteoretisk disciplin der følgelig fordrer en historisk og tematisk
overbliksgivende gennemgang som givet i forrige kapitel. Eftersom orienteringen i forskellige
teoretiske forskningsområder i pilotprojektet blev foretaget i samspil med forskelligartede
analyser af den foreløbige empirisamling, faldt min teoretiske interesse umiddelbart på CMCforskningens (Gotved 1999, 2002, Jones 1995, 1998, Turkle 1995, Reid 1991, Baym 1995,
Rafaeli 1988, Danet 1995, 1997, 2001, Jensen 1998, Hjarvard 1997, Bolter & Gruisin 1999)
og ikke mindst CMD-forskningens forklaring på de nye interessante fænomener (Werry 1996,
Herring 1996, 1999, 2004, Cherny 1999, Hentschel 1998, Audon & Poulsen 2001, Crystal
58

Jf. forrige fodnote.
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2001, Sørensen, B.H. 2001, Beisswenger 2000, Hård af Segerstad 2002). En del af de gode
forklaringsmodeller til analysen af chat som interaktionsform og hybrid, fandt jeg desuden i
lingvistiske fremstillinger med dikotomisk optik på forholdet mellem skrift og tale. Inden for
de traditionelle teorier om skrift og tale, hvoraf de mest relevante er omtalt i forrige kapitel,
syntes projektet naturligt at placere sig dels inden for en funktionel-pragmatisk optik med
fokus på funktionen og betydningen af sprogbrugen i en konkret kontekst og
interaktionssituation,
konversationsanalysen

dels
der

inden

for

oprindeligt

interaktionel
er

en

lingvistik

sociologisk

som

retning

med

bygger

på

fokus

på

mikrolingvistiske iagttagelser. Begge bidrager i høj grad til afdækningen af relevante
analysekategorier og -redskaber.
Analysekategorier
I analyserne af den foreløbige empirisamling gik jeg eksplorativt feltundersøgende til værks
og undersøgte følgende:
-

kohærens (hvordan skabes sammenhæng mellem de enkelte indlæg – er chat virkelig
inkohærent?)

-

interaktionsmønstre (interaktionsforløb, rollepositioner, interaktionsstrategier, dominans,
forstået som den enkelte deltagers antal ord, indlæg, interaktionspartnere, og Nickenes
betydning)

-

dominerende sprogfunktion (herunder arbejdede jeg med at omsætte Jakobsons
definitioner til interaktionssituationen i chat, hvordan rubriceres fx rolleleg, ironi og
regibemærkninger?)

-

kortere sekvenser (åbninger, responser, hilsner og afskedsindlæg)

-

topisk organisering (emnernes art, antal, sammenhæng, varighed og samtidighed)

-

køn (markering, betydning, kvantitativ og kvalitativ forskel på kønnene).

Dette arbejde mundede i første omgang ud i et foredrag (og efterfølgende en artikel) på 8.
Møde om Udforskning af Dansk Sprog i efteråret 2000 (Hougaard 2001) hvor jeg for første
gang prøvede kræfter med både at formidle resultaterne af min foreløbige undersøgelse og
formidle selve datamaterialet så modtagerne forstår chat som interaktionsform og som
værdigt forskningsobjekt.
Evaluering af pilotprojektet
At udføre et pilotprojekt er en arbejdsmetode der hurtigt giver forskeren overblik over et
komplekst og relativt uudforsket område og gør denne i stand til efter kort tid at give et bud
og få respons på en analyse og forståelse af undersøgelsesgenstanden. Risikoen ved
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pilotprojektet som metode er at man bliver så opslugt af den foreløbige empiri at man aldrig
når at omsætte erfaringerne fra denne proces i en ny og forhåbentlig mere fejlfri og
omfattende undersøgelse. I dette ph.d.-projekt har pilotprojektet været en stor hjælp til hurtigt
at få indsigt i hvilken forståelsesramme og hvilke analysekategorier der umiddelbart
fungerede fornuftigt. Netop fordi pilotprojektet også indebar deltagerobserverende feltstudier,
blev jeg hurtigt klar over at mange af de tidlige forskeres antagelse at de fleste chattere
deltager for at kunne eksperimentere med deres identitet, ikke kunne finde belæg i de danske
webchatrum hvor en søgen efter venskaber og tilhørsforhold er af største betydning.
Forståelsesrammen blev dermed via pilotprojektet udvidet betydeligt. Min egen deltagelse i
chatinteraktion over længere tid gav mig desuden indsigt i chatternes dags- og ugerytme,
deres åbenhed over for nye chattere (newbies) og i chattens vanedannende og absorberende
potentiale. Arbejdet med prøveanalyserne gjorde mig i stand til at udvælge følgende
arbejds- og analyseområder:
-

skabelse af sammenhæng og overskuelighed via semantisk dybdestruktur,
kohæsionsmekanismer som adressering og kohærens som turparkonstruktioner og
emneorganisering som enstrengs- og flerstrengsstrukturer.

-

analyse af interaktionsmønstre og rollepositioner via sociogrammer

-

opstilling af interaktionsmodel som oversigts- og analyseredskab

-

identitetsarbejde og -markering via nicks, kønssprog og selvfremstilling

-

responsfremkaldelse som deltagerstrategi og analysemetode.

Denne liste over analysekategorier blev senere udvidet med de tre dominerende principper for
valg af sprogbrug, økonomisering, kompensation og ekspressivitet.
På det teoretiske område gav pilotprojektet mig en forhåndsindsigt i relevant litteratur
om CMC og CMD hvor det hybride fokus og Susan Herrings arbejde umiddelbart (og i det
lange løb) viste sig mest frugtbart. Den teoretiske drejning mod virtualisering og leg som
frugtbare optikker for chatinteraktion er kommet til senere hen.
Pilotprojektet kunne desværre ikke gøre indsamlingen af empirien til den store
undersøgelse problemfri hvad der også hænger sammen med at der på dette tidspunkt ikke var
udgivet nogen form for rådgivning i indsamling af den slags empiri59. Dele af den foreløbige
empiri har vist sig at være så repræsentativ at den indgår i den store empirisamling, men den
og pilotprojektets analyseresultater belyses ikke særskilt i afhandlingen.
59

Senere er der kommet mere konkrete henvisninger i Jones (1999).
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Alt i alt har arbejdsmetoden pilotprojekt i høj grad vist sig frugtbar i en eksplorativ
undersøgelse hvor både analysekategorier, den etiske og juridiske status og den brede
forståelsesramme er udefineret og uundersøgt.

III.1.2 Indsamlingen
En del af indsamlingsprocessen er bestemmelsen af kriterierne for empirien. Jeg var af hensyn
til undersøgelsens omfang på forhånd blevet rådet til at indskrænke projektet til at kun at
gælde computermedieret skriftlig interaktion60 og havde dermed udelukket interaktion via email, nyhedsgrupper, gæstebøger og sms selv om disse interaktionsformer rummer mange
ligheder med chat. Når valget faldt på chat frem for en af de andre digitale interaktionsformer,
er det umiddelbart begrundet i de mediemæssige muligheder og begrænsninger. Den
næsten-synkrone interaktionelle form placerer chat centralt i en gråzone mellem tale og skrift
og giver mulighed for indsigt i spontanskrift som er et uudforsket felt, og begrænsningen på
tegn tvinger brugeren til at tilpasse sit udtryk til givne formelle restriktioner. Deltagelse under
nick
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for

leg

med
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og

vederhæftighedsforpligtelsen. Eftersom projektet er placeret inden for dansk sprogbrug, var
det givet at chatsproget skulle være dansk og at jeg derfor koncentrerede mig om en national
chat61. Selv om chat oprindeligt, dvs. i 1988 i Finland, opstod som Internet Relay Chat der
kræver at man som deltager downloader et program og lærer at bruge nogle få kommandoer,
valgte jeg i stedet at undersøge webchat af to årsager:
1. Det meste af den litteratur der på det tidspunkt, dvs. 2000, fandtes på området, behandlede
chatprogrammet IRC eller mere de spilorienterede chatverdner MOOs og MUDs, men
eftersom der i sidste del af 90’erne voksede mange forskellige slags chat frem heriblandt
et utal af forskellige webchat, vurderede jeg at en undersøgelse af disse nye chatsystemer
kunne fungere som et uddybende bidrag til forskningen.
2. I forhold til IRC er webchat langt mere tilgængelig for alle med internetadgang fordi det
ikke kræver at man downloader noget eller lærer at bruge et antal kommandoer. Webchat
kræver at man som bruger finder på et nick62 og vælger et rum med et klik før man er i
gang. Det tiltaler derfor utvivlsomt et bredere udsnit af internetbrugere.
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Projektet kunne med inddragelse af de samme meddeleres ansigt til ansigt-samtaler og anden skriftlig
kommunikation sandsynligvis have givet information om de chatkarakteristiske træks udbredelse. En sådan
undersøgelse kunne evt. udføres som et senere supplement.
61
Valget af national chat frem for international har dermed intet med tilgængelighed at gøre.
62
I mange webchat kan man logge sig på som gæst, dvs. uden at skulle finde på et nick.
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Næste trin i afgrænsningsprocessen baserede sig i høj grad på fravalg af chat med spatialt
flere dimensioner, fx avatarchat, og chat med konkrete, fx faglige eller emneorienterede
formål, idet jeg ønskede at komme så tæt som muligt på den enkle interaktion der kun
refererede til skærmtekst uden specifikt formål ud over det sociale og underholdende. For at
kunne undersøge hvilke typer af emner og aktivitet der utvunget vokser frem, og hvorvidt
faktorer som fællesskab, kropslighed og rumlighed spiller en rolle i interaktionen uden at
være aktiveret direkte af chattens design og generelle opbygning, måtte jeg så vidt muligt
udelade følgende slags chat, community-chat, faglig chat, spilchat og avatarchat. Jeg valgte
community-baseret chat fra fordi fællesskabstanken dér er en del af chattens grundlag,
ligesom jeg ønskede at udelade den faglige nyttevirkning der umiddelbart er tilknyttet
erhvervsfaglig chat. Emne- og aktivitetsensporing forsøgte jeg at hindre ved ikke at anvende
emne- og spilorienteret chat som IRC, MUDs og MOOs. Med henblik på at kunne beskrive
hvilken rolle kroppen og rummet spiller i chatinteraktion når disse ikke er forsøgt
konkretiseret via ikonisk eller grafisk gengivelse, udelod jeg grafisk baseret chat og avatarchat.
Mit sigte var med andre ord at indsamle en type empiri der tillader at jeg i
undersøgelsen kan udtale mig om fri chat, dvs. chat uden eksplicit målretning og derved få
mulighed for i afhandlingens afsluttende kapitel at forsøge at isolere den sproglige faktor i
spørgsmålet om responsfremkaldelse.
Dialoger over for multiloger, dvs. interaktion mellem to eller flere, var også et centralt
afgrænsningskriterium idet jeg dels ønskede adgang til at kunne se et eventuelt mønster i valg
af antal interaktionspartnere og derfor valgte en chat med begge muligheder, dels ønskede at
iagttage hvordan skriftlig næsten-synkron interaktion udarter sig når mange deltager på
samme tid – enten som aktive bidragydere eller som passive tilskuere. Når valget derefter
faldt på Opasiachat.dk, skyldes det dels tilfældigheder63, dels et ønske om at arbejde med en
rimelig repræsentativ empiri (se kapitel III.2 om empiri). Efter at have undersøgt forskellige
chatsystemer og chatrum faldt valget på de to rum Andre Unge og Andre Seniorer ud fra den
motivation at have mulighed for i mindre omfang at kunne lægge en sociolingvistisk vinkel.
De sociolingvistiske betragtninger jeg bringer, skal dog tages med et vist forbehold idet man i
chatinteraktion ikke kender deltagernes rigtige identitet, dvs. faktorer som køn, alder og
geografisk tilhørsforhold.

63

Chatinteraktion på Opasiachat.dk minder om chat på de andre store nationale webchat Ofir og Jubii selv om
Jubii er en anelse mere grafisk orienteret.
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Indsamlingen til den store undersøgelse foregik i dagtimerne tre forskellige ugedage i
oktober og november 2000 hvor jeg fik en aftale med TDC om at logge både den offentlige
og min private interaktion i rummene Andre Unge og Andre Seniorer. Ud fra antagelsen af at
det er lovligt at logge interaktion hvor man selv deltager, loggede jeg disse tre dage på de to
rum under tre forskellige nicks, henholdsvis chatforskeren (18.10), tina30 (13.11) og spunk64
(28.11). Samarbejdet med TDC om logningen af empirien sikrede mig mod selv at begå
tekniske eller menneskelige fejl og gav mig tilmed mulighed for at få en angivelse af hvor
meget privat interaktion der foregik samtidig med den offentlige interaktion. Logfilerne fra
TDC var tilmed skrevet med koderne for skrifttype og farve så de kunne genskabes
uafhængigt af tekstbehandlingssystem.
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Den øvrige chatinteraktion der indgår i

empirisamlingen, er på nær logfilen fra den tidligere elev logget direkte fra skærmen med
klippe-klistre-metoden, men den mulighed eksisterer ikke længere i alle chatsystemer 66 .
Eftersom antallet af undersøgelser af chat der kræver indsamling af empiri, er steget markant
de sidste år, er chatudbyderne blevet mindre villige til at stille arbejdskraft og tekniske
faciliteter til rådighed, og den vigtige indsamling af empiri er dermed desværre gjort
betydeligt vanskeligere67.

III.1.3 Undersøgelsesmetode
Chat er et nyt fænomen hvis beskrivelse kan tage sit udgangspunkt i mange forskellige
discipliner. Chat er som gennemgået i forrige kapitel allerede beskrevet som en del af
Computer-Mediated Communication som bl.a. er forskning i det kommunikative og det
medieteknologiske aspekt (fx Bolter 1999, Hjarvard 1998, Jensen 1990, 1998, 1999, Stald
2000, 2001), det socialpsykologiske (Reid 1991, Turkle 1995) eller det sociokulturelle
(Rheingold 1993, Laurel 1993, Danet 1995, 1997). Ikke megen af denne litteratur beskæftiger
sig specifikt med chat, og den lingvistisk funderede internationale forskning i chat er kun i sin
vorden og fremstår hidtil som overordnede beskrivelser af enkelte genkommende og udbredte
fænomener som fx smileys og akronymer. Forskning i dansk chat var i projektets opstartsfase
slet ikke publiceret endnu. Mit projekt er så vidt vides det første på feltet sprog og interaktion
i dansk webchat.
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Nicket spunk var jeg relativt kendt under i chatrummet Andre Seniorer.
Logfilerne fremtræder dermed kodificerede i bilagsamlingen, mens jeg i afhandlingen har valgt at ”oversætte”
koderne.
66
Hos nogle chatudbydere gives til gengæld mulighed for at man kan gemme en logfil efter endt chat.
67
Informationerne bygger på mine studerendes oplevelser i forbindelse med opgaveskrivning.
65

62

Efter at man i begyndelsen af 1990’erne havde skåret det meste af den
computermedierede kommunikation der fandtes på internettet, over en kam, begyndte man i
slutningen af 1990’erne at problematisere både undersøgelsesgenstandens ensartethed og det
dualistiske syn på computermedieret interaktion som enten godt eller skidt. Herring skriver
om den tidlige forskning at den var ”anecdotal and speculative, rather than empirically
grounded” (Herring 2004:2). I samme stil mener Sørensen, A.S. (2001:1) i forbindelse med
milleniumudgivelsen ”Doing Internet Research” (1999) at det handler om at skabe en
epistemologisk platform for empirisk forskning for at kunne afgøre hvilke teorier og metoder
der er relevante. I stedet for på forhånd at bestemme chat som enten fiktion eller virkelighed,
skrift eller tale kan man udforske hvilken type sprog og interaktion chat egentlig er ud fra
eksisterende sprog- og interaktionsteorier. Ud af en bred vifte af psykologiske, sociologiske,
lingvistiske, etnometodologiske og interaktionistiske teorier og analysemetoder er jeg dermed
endt med at betragte chat ud fra tre overordnede vinkler, chat som leg, chat som
deltagerinteraktion og chat som sprogbrug. Jeg inddrager dermed forskellige tværfaglige
teorier om leg som jeg bruger i den bredest mulige forståelse, nemlig som det at befinde sig i
et symbolsk rum via bestemte struktureringer i tid og form med mulighed for handlinger der
tæller som noget andet end de gør uden for legen. For at kunne forstå de sproglige ytringer
som

sociale

handlinger

gennemfører

jeg

i

kapitel

IV

forskellige

analyser

af

interaktionsmønstre og rollepositioner (via sociogrammer) idet jeg med Goffman i hånden ser
deltagerne som fremstillere og forhandlere af betydning og selvforståelse i interaktion med
andre mennesker. Sprogbrugen analyseres i kapitel IV som interaktionelle handlinger og som
initiativer og responser, og i kapitel V som grafiske udtryk og som udfordringer af normerne
for skrift, tale og kommunikation.
Min metodiske tilgang til datamaterialet er en blanding af interaktionel lingvistik,
interaktionel sociolingvistik og semantisk-pragmatisk tekstteori. Den interaktionelle
lingvistisk ser interaktion som et samspil hvor betydning skabes gennem gensidig forhandling
mellem de interagerende. Gennem den interaktionelle lingvistisk metoder, primært tilegnet
gennem CA68-litteratur (Heritage 1984, Sachs 1973, Pomerantz 1984, Pomerantz og Fehr
1997, Femø 1999, Steensig 2001, Jefferson 1979, 1989, Egbert 1997, Jefferson, Sachs og
Schegloff 1974), CA-kurser og CA-datasessioner, fokuseres sekventielt på dette
interaktionelle samspils udtryk i kortere uddrag og i genkomne mønstre. Den interaktionelle
metode anvendes primært i analysen af åbnere og responser.

68

CA står for Conversation Analysis.
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Interaktionel
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forskning

i

hverdagens

adfærdsstruktur danner grundlag for iagttagelserne af dynamikken mellem og organiseringen
af deltagerne i chatmaterialet (Goffman 1952, 1955, 1959, 1961, 1979, Bays 1998). Via
sociogrammer og adfærdsiagttagelser analyserer jeg deltagernes rollefordeling og indbyrdes
relationer i chatten – en analyse der gunstigt kunne udvides med goffmanske iagttagelser
vedr. face, signs given and given off og andre former for adfærdsregulering.
Afhandlingens øvrige analysemetodiske tilgang kan med en overordnet betegnelse
kaldes pragmatisk tekstteori. Chatsproget analyseres i høj grad som sprog i brug og som sprog
med funktion. Denne sprogbrugsanalyse koncentreres om tre dominerende principper for valg
af sprogbrug, økonomisering, kompensation og ekspressivitet som bevæger sig på alle
sproglige niveauer fra tegnsætning og forkortelser over syntaks og semantik til en mere
sociolingvistisk undersøgelse af krop, køn og leg i og med sproget.
I afhandlingens afsluttende kapitel forsøger jeg uden at gøre krav på at være
udtømmende at bruge alle disse beskrivelser og analyser syntetiserende i en analyse af
chatindlæggenes responsfremkaldelse, dvs chatindlæggenes evne til at fremkalde mere eller
mindre respons.
Eftersom chat som sprogligt og interaktionelt fænomen i forvejen var meget lidt
undersøgt, og jeg heller ikke selv inden projektet havde andet end sporadisk kendskab til hvad
det vil sige at chatte gennem længere tid, valgte jeg at gå eksplorativt feltarbejdende til værks
ved dels at lave førnævnte induktivt styrede pilotprojekt, dels i det første halve år af
stipendietiden at deltage aktivt og observerende i så meget chatinteraktion som muligt, dvs.
flere timer flere dage om ugen (hverdage). I dette halve år som ”deltagende observatør”
(Labov 1972, Madsen 2001) i forskellige chat (dog fortrinsvis Andre Seniorer på
Opasiachat.dk) fik jeg primært indsigt i hvordan chatdeltagelse over længere tid kan påvirke
den enkelte psykisk og sprogligt. Deltagelsen har givet mig en bedre baggrund for at vurdere
komplekse interaktionssituationer og sprogvalg. Sekundært har den længerevarende
deltagelse gjort mig bedre i stand til at vurdere resultaterne af mine sociogrammer og analyser
af deltagernes relationer og til at afgøre hvordan relationen var mellem mange af de
etablerede deltagere i Andre Seniorer69. Sidstnævnte blev suppleret med digitale interviews
med forskellige af chatterne. 70 Feltarbejde er en tidskrævende og vanskeligt omsættelig
arbejdsmetode idet man for det første skal søge og få adgang til deltagere i en bestemt
situation eller praksis, for det andet skal fortsætte sin deltagelse til man ikke overraskes
69

Eftersom min deltagelse i Andre Unge var meget mere sporadisk kan sociogrammerne over Andre Unge ikke
på samme måde verificeres af deltagerobservation.
70
Interviewsene blev ikke logget.
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længere (Madsen 2001, Drotner 1993), og for det tredje skal man formidle sine mange og ofte
meget forskelligartede observationer i en struktureret og overskuelig form. Eftersom
feltarbejdet i denne afhandling mere skal ses som et supplement end som afhandlingens
fundament, har jeg valgt ikke at gengive den feltindsamlede viden særskilt, men ladet den
supplere de analytiske resultater hvor det har syntes relevant.
Ud over denne meget eksplorative del har jeg i projektet forsøgt at kombinere det
induktive og deduktive i metoden ”Grounded Theory”71 som grundlæggende indebærer at
kvalitative og innovative observationer og analyser af ikke nødvendigvis enorme
empirimængder leder hen imod den teoretiske abstraktion. Det er empirien der er styrende for
teorien. I nærværende projekt er jeg således inspireret af den metodiske tilgang i ”Grounded
Theory” med undersøgelser af konkrete empiriske sekvenser og udvikling af begreber på
baggrund af disse analyser og efterfølgende udvikling af teoretiske antagelser om chatsprog
og -interaktion. Projektet har været meget proces- og erfaringsbaseret, så nye analytiske og
deltagelsesfunderede erkendelser er blevet indarbejdet i den fremvoksende teori. Faren for
spredt fægtning eller ”forudsigelig reproduktion af almindelig sund fornuft eller […] allerede
eksisterende erkendelser” (Gotved 2000:52) har jeg forsøgt at eliminere ved i foregående
kapitel at præsentere beslægtet forskning og positionere min forskning i relation dertil.
Min kategorisering af de sproglige ytringer tager udgangspunkt i en ytrings funktion
som social handling hvis værdi og betydning afgøres ud fra modtagernes reaktion på denne.
Det er umuligt at blotlægge den enkelte deltagers motivation for at chatte. Eftersom
datamaterialet i forhold til fx mailinglister har en rimelig høj grad af konditionel relevans,
dvs. mange initiativer får næsten øjeblikkelig respons, beror analysen af det enkelte indlægs
interaktionelle funktion på en analyse af hvordan de andre deltagere håndterer indlægget og
den oprindelige afsenders reaktion på denne håndtering72. Denne metode kaldes ”next turn
proof” eller ”context-renewing” (Heritage 1984:242 og 249, Steensig 2001). Man kan dog
ikke som i samtaler hvor den konditionelle relevans er høj, regne med at en manglende
respons også er en interaktionel resurse idet tavshed blot kan være et udtryk for at den
pågældende deltager er fraværende, fx på toilettet. Hvis de andre deltagere i chatrummet
eksplicit markerer et indlæg som påfaldende og faldende uden for chatkonventionen for hvad
der er normalt og acceptabelt, må det også i analysen behandles som sådan.
Mere specifikke regler for adfærd og opførsel i et chatrum end dem der beskrives i
chattens netikette om god opførsel på nettet (se bilagsdel D), defineres og håndhæves i høj
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Der henvises til Glaser & Strauss (1967) som det centrale værk om ”Grounded Theory”.
Brug af mikrolingvistisk etnometodologi indebærer at undersøgelsen kun uddrager konklusioner der kan læses
i data.
72
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grad af deltagerne selv. Eftersom håndhævelsen af netiketten ikke sker systemteknisk, men
ved personlig indsats, afhænger dette af hvem der er logget på det pågældende rum. De
uskrevne regler kan i modsætning til den nedskrevne netikette variere fra rum til rum
afhængig af hvilke deltagere der befinder sig i det pågældende rum. Eftersom chatinteraktion
undersøges som et socialt variabelt system hvor rammer, regler og relationer konstant
forhandles, bearbejdes og påvirkes af de konkrete deltagere, kan de enkelte sekvenser ikke
udelukkende analyseres ud fra en overordnet norm for hvordan man agerer i et chatrum. Det
betyder at jeg i hvert chatuddrag må finde et konkret mønster for håndhævelsen for reglerne
og derigennem sluttelig via en analyse af genkommende mønstre uddrage en overordnet regel
for chatinteraktion på Opasiachat.dk.
Overordnet beskrevet er min undersøgelsesmetode kvalitativ med kvantitative
informationer og delanalyser hvor jeg har skønnet at det befordrede analysen. Jeg har således
valgt ikke at arbejde med empirien i form af en database fordi den kvalitative undersøgelse i
denne afhandling går forud for den kvantitative. Kvantificering af al empirien er et stort
arbejde, og jeg har derfor kun vha. et provisorisk ”tælleprogram”73 foretaget og inddraget
enkelte kvantitative beskrivelser og analyser hvor jeg har fundet det relevant. I mit
samarbejde med TDC arbejdede jeg en overgang sammen med Chatmaster Heidi Falck om
udviklingen af et digitalt spørgeskema (se bilagsdel E) der var projekteret til at skulle lægges
på Opasiachat.dk med en opfordring til frivilligt og anonymt at bidrage med oplysninger om
køn, alder, uddannelse, geografi, chatvaner, privat interaktion, nicks og formål.
Spørgeskemaet måtte desværre skæres bort pga. tidsnød, men direkte observation er ofte også
mere troværdig end selvrapportering (Goffman 1959, Herring 2004:6). Anvendelsen af en
kvalitativ indholdsanalyse kunne sammen med uddybende spørgeskemaer og kvantitative
analyser og aktivitetsregistrering 74 have fungeret som en fornuftig triangulering af
undersøgelsesprocessen fordi det kunne have uddybet kendskabet til de sociale strukturer i de
undersøgte rum over længere tid. Men bredden i det empiriske fundament blev desværre ikke
så
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i
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indsamlingsprocessen og manglende forhåndskendskab til denne arbejdsmetode. Den
grundige kvalitative forskning må tillige anses for at være den primære når det gælder nye
forskningsområder hvor forklaringsrammen og analysekategorierne endnu ikke er klart
defineret. Man kan dog anskue blandingen af de kvalitative indholdsanalyser med det
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Jeg takker Henrik Kjær Nielsen for udarbejdelsen af ”Research Tool”.
Opsiachat.dk har ikke selv udført en kvantitativ aktivitetsregistrering, men jeg har senere i forløbet fået
kendskab til at en konkurrerende chatudbyder, Jubiichat.dk, løbende udfører den slags registrering som et
redskab i deres arbejde for at forbedre chattilbudet.
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eksplorative feltarbejde og de sporadiske kvantitative analyser som et bud på en anden form
for triangulering. Jeg har således med min undersøgelse forsøgt at skabe en kvalitativt
funderet forståelsesramme og et sammenligningsgrundlag for fremtidige kvantitative og
kontrastive undersøgelser af chatsprog og -interaktion.
En ofte overset metodisk erfaring er formidlingsprocessen. Det har været en del af min
arbejdsmetode gennem forskellige foredrag og artikler kortfattet og tidligt i processen at
henvende mig til både sprogforskere og lægfolk fordi der både i afgrænsningsprocessen og i
tilhørernes tilbagemelding ligger en mængde information om undersøgelsesgenstanden og
forskningens berettigelse gemt: Hvad går den almene interesse og eventuelle forvirring på,
hvad kan i chat ses som den største nyskabelse og udfordring til vores forståelse af hvad sprog
og interaktion er, og hvilken funktion det tjener i et moderne samfund? Specielt
populærformidling og faglig bredde giver forskeren en større fornemmelse af hvad den
samfundsmæssige interesse i undersøgelsen er. Jeg har derfor haft god nytte af dels at skrive
populærvidenskabelige og videnskabelige artikler, dels at holde foredrag og kurser for både
bibliotekarer, gymnasielærere, kulturformidlere og øvrige interesserede.
Det har været et af undersøgelsens mål at gøre chatsprog og -interaktion hånd- og
begribelig, dvs. både forståelig og analyserbar. Chat som måde at være sammen på og som
måde at bruge sprog på har gennem de sidste 5-7 år figureret som en næsten ubeskrevet
medspiller i dannelsen af primært unge og børns socialkarakter og sprogforståelse (Holm
2001, Sørensen, B.H. og R. Olesen 2000) og er som sådan at anskue som en
samfundsteoretisk og sproghistorisk faktor der udfordrer de gængse opfattelser af social
adfærd, interaktionsformer og sprogbrug og sammenhængen mellem disse faktorer.
Nærværende undersøgelse af chatsprog og -interaktion har haft et sprogteoretisk
udgangspunkt, men jeg er ikke blind for det samfundsteoretiske sigte hvor chatsprog
og -interaktion kan diskuteres som medbestemmende faktor i dannelsen af børns og unges
socialkarakter. Da min empiri er synkron i det sprogteoretiske tilsnit og ikke indeholder
længerevarende observationer af de unges øvrige sproglige og fysiske adfærd og videre
udvikling, udelukker det en diagnosticering af graden af påvirkning fra deres chatliv. Jeg vil
derfor indskrænke min diskussion til at gælde allerede eksisterende forskning på området
suppleret med egne teorier derom grundet i empirisk funderede iagttagelser.
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III.2 Empiri
I redegørelsen for den empiri der ligger til grund for afhandlingen har jeg valgt at stille de
kvantitative oplysninger op i en skematisk oversigt (model 8) med efterfølgende forklaring.
Oversigten over de forskellige logfiler for henholdsvis Andre Seniorer og Andre Unge
angiver de enkelte logfilers varighed, antal deltagere og indlæg. Den skematiske oversigt
giver mulighed for at dels at få et overblik over empiriens varighed og art, dels at
sammenligne forskellige faktorer fx antal unge og ældre meddelere og deres bidrag til det
samlede antal indlæg etc..

III.2.1 Skema over datamængde og -art
Skemaet i model 8 skal læses som følger:
De enkelte logfiler er benævnt med dato75 (kolonne 1) – datoen fungerer desuden sammen
med forkortelserne henholdsvis AU for Andre Unge og AS for Andre Seniorer som
logfilernes navn afhandlingen igennem. Kolonne 2 angiver hvor mange minutter den
pågældende logfil varede, og kolonne 3 hvor mange aktive deltagere der var i logfilen76. Jeg
har forsøgsvist ladet kolonne 4 indeholde information om antal deltagere der var aktive med
mere end tre indlæg (meraktivitet) for på den måde at angive i hvor høj grad den enkelte logfil
er præget af chattere der ikke blev del af et offentligt interaktionsforløb77. Tallet for hvor
mange af de aktive deltagere der bidrog med mere end tre indlæg, er i den enkelte logfil
angivet i procent i den bagvedstående parentes. Kolonne 5 angiver det samlede antal indlæg i
logfilen, og kolonne 6 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal indlæg pr. aktiv deltager og
gennemsnitlige antal indlæg pr. meraktiv deltager. Endelig viser kolonne 8 antal indlæg i
minuttet.
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Alle logfiler er indsamlet i år 2000.
Man kan skelne mellem aktive og passive deltagere, men eftersom mit datamateriale ikke indeholder
information om de passive deltagere, har jeg måttet udelade dette.
77
Min skelnen mellem 3 og 4 indlæg er hverken tilfældig eller problemfri, men det generelle billede er at
chatterne sjældent bliver ved med at sende flere indlæg end 3, hvis der ikke er nogen der responderer i det
offentlige rum.
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III.2.2 Kvantitativ sammenligning af data
Jeg har i ovennævnte skema kun anført dokumenterbare værdier. Sociologisk interessante
værdier som køn, alder og geografisk tilhørsforhold kan i analyserne kun bero på et skøn af
den enkelte deltagers sanddruelighed og de indbyrdes kendte deltageres reaktion på udtalelser
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Deltagere med mere end tre indlæg.
Tallet her viser gennemsnittet for hvor mange indlæg der realiseres i minuttet i alle data med AS.
80
Som forrige fodnote.
79
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vedrørende disse faktorer. Når jeg alligevel tillader mig at postulere noget generelt om unges
og ældres chat, hænger det sammen med at alderen er den eneste pejling deltagerne har haft i
deres valg af chatrum. Jeg har ikke haft mulighed for at tjekke nær alles oplysninger, men i
min egen deltagerperiode er jeg via uofficielle online-interviews, e-mail-interviews og
undersøgelse af private hjemmesider og gæstebøger kommet frem til at de fleste deltagere i
datamaterialet fra Andre Unge ligger i alderen 12-23, og at deltagerne i datamaterialet fra
Andre Seniorer ligger mellem 30 og 55 – på nær 2-3 deltagere omkring 20 år.
Sammenligner man de data der er indsamlet i samme tidsrum i de to forskellige rum,
dvs. logfilerne fra d. 18.10, 13.11 og 28.11, er det iøjnefaldende at der, som det kan ses i
kolonne 3, i chatrummet Andre Unge (AU) er langt flere deltagere end i Andre Seniorer (AS).
Eftersom der i begge rum kun kunne være 40 deltagere ad gangen er udskiftningen af
deltagerskaren meget større i AU end i AS. Der produceres næsten dobbelt så mange indlæg i
AU som i AS (kolonne 5), 4248 over for 2445, men gennemsnitligt produceres der i AS flere
indlæg pr. aktive deltager (kolonne 6) end i AU. Dette tal skal ses i sammenhæng med tallet i
kolonne 4 som viser hvor mange af de aktive deltagere der var meraktive i den enkelte logfil.
I forhold til deltageraktiviteten i AS er der langt flere deltagere i AU der skriver 1-3 indlæg
uden at komme i interaktion med nogen og derefter enten logger af, går i rødt (privat
interaktion) eller sidder som tilskuer81. I AS er ca. halvdelen af de aktive deltagere meraktive,
mens det i AU er under en tredjedel, men som kolonne 6 viser, er forholdet mellem antal
indlæg og antal meraktive deltagere næsten det samme for de to rum. Meraktiviteten er altså
lige stor i begge rum. Når man først har fået adgang til et interaktionsforløb, er
sandsynligheden for at man bliver ved at interagere i længere tid omtrent lige stor i begge
rum82. Eftersom der ifølge kolonne 7 produceres en del flere indlæg i minuttet i AU end i AS,
7,2 over for 5,1, er der en større interaktionshastighed i AU. Sammen med den store
udskiftning af deltagere hvis pålogning og aflogning annonceres på skærmen som et separat
indlæg, må interaktion dermed flyde hurtigere over skærmen i AU hvad der kan komplicere
muligheden for at bevare overblikket og se sammenhængen mellem de enkelte indlæg.
Denne kvantitative beskrivelse vil enkelte steder i afhandlingen blive inddraget som
belysning af kvalitative forhold mens jeg her kortfattet vil tolke de kvantitative forskelle på
AU og AS som et konkret bevis for at det blandt de unge er mere udbredt at udforske
interaktionsfeltet end blandt seniorerne. De kvalitative analyser vil vise om der er forskel på
81

Min datasamling giver desværre ikke oplysninger om hvad en deltager foretager sig når han ikke er aktiv i det
offentlige rum.
82
Den store deltagergennemstrømning der er i AU, sandsynliggør dog at flere indlæg i AU produceres af
forbipasserende end i AS.
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de typer af interaktioner der søges i AU og AS, og om det er det der er udslagsgivende for den
store udskiftning i AU.

III.2.3 Generaliseringsmuligheder
Til trods for at jeg havde gennemført et pilotprojekt der bl.a. indebar en øvelse i indsamling af
empiri, blev den endelige empiriindsamling ikke fejlfri. Pga. en kommunikationsbrist kom
logfilerne ikke til at indeholde timestamps og deltagerannonceringer, dvs. beskeder fra
chatten om hvem der loggede på og af og hvornår83.
Afhandlingens fokus er nærværende empiri som mere har karakter af en
feltundersøgelse end en større korpusundersøgelse. Datamaterialet fremstår dermed ikke
umiddelbart tilstrækkeligt omfattende og bredt til at kunne udgøre et sikkert repræsentativt
udsnit af chat som sådan eller webchat i særdeleshed. Der er for mange ubekendte faktorer i
netadfærden til at traditionel repræsentativitet kan sikres, men jeg har ud fra førnævnte
udvælgelseskriterier søgt at indsamle empiri der kunne fremstå som typisk for den daværende
måde at anvende chat og chatsprog på. Computermedierede møder har karakter af flygtige
interessefællesskaber, så deltagerne og det flygtige fællesskab i et konkret rum og hos en
konkret chatudbyder kan forsvinde fra dag til dag som det skete for Opasiachat.dk i 2001.
Chatsproget er ligesom alle andre sprogbrug i konstant forandring, så nogle af de sproglige
udtryk der bliver behandlet her i afhandlingen, kan have ændret udseende og frekvens siden.
Chat kan som før nævnt bruges med mange forskellige formål, og det konkrete indhold i
de forskellige chat vil dermed også veksle en del, men de konstituerende faktorer der er
gældende for langt de fleste chats, nemlig at man interagerer via et selvopfundet nick og med
en begrænsning på 140 tegn, gør at der er mange ligheder mellem alle typer chat. Ud fra
pilotprojektets udforskning af feltet kan jeg fastslå at det anvendte datamateriale på nær den
til tider meget udbredte ord- og fiktionsleg er repræsentativt for al webchatinteraktion84. Flere
forskere er dog inde på at antallet af rumlige dimensioner har stor betydning for
chatinteraktionen. 2- og 3-dimensionel chat med fokus på avatarer og inventar ændrer
karakter og bliver mere fokuseret på performance og ritual end sproglig spontanitet og leg (fx
Barbatsis, Fegan & Hansen 1999). Ord- og fiktionslegene i det undersøgte chat giver til
gengæld et meget godt billede af hvad chat også er og understreger at webchat ikke er en
fuldstændig homogen størrelse, men er interaktion og sprog der formes af de aktuelle brugere.
83

De manglende oplysninger har gjort det umuligt at se hvor mange der loggede på chatten uden at deltage med
et indlæg og at bruge tidsfaktoren præcist, men det har ikke influeret på mine sproglige analyser.
84
Ud fra oplysningerne i de mange artikler om Internet Relay Chat at dømme er lighederne mellem sproget og
interaktionen i IRC og webchat store, men jeg har ikke forsket nok i dette til at kunne sige det med sikkerhed.
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III.3 Opsamling
I dette kapitel har jeg redegjort for de metodiske overvejelser og valg der ligger til grund for
den endelige afhandling. Jeg har beskrevet pilotprojektets faser og vurderet pilotprojektet som
metode. I pilotprojektet har jeg forsøgt at kortlægge udbuddet af forskellige chat, jeg har
belyst de praktiske, etiske og juridiske indsamlingsproblematikker, jeg har foretaget en
provisorisk undersøgelse af relevante teorier, og jeg har foretaget prøveanalyser og fundet
brugbare analysekategorier. Selv om vurderingen af pilotprojektet som metode til at give et
hurtigt overblik og afprøve forskellige typer metoder og forståelsesrammer er overvejende
positiv, vil jeg betone vigtigheden af at man både begrænser pilotprojektets varighed og dets
metodiske og teoretiske omfang. Det er vigtigt at få afsluttet og konkluderet på pilotprojektet
inden for en given tidsramme så den kan danne et anvendeligt afsæt til den egentlige
undersøgelse. Kapitlet indeholder desuden en redegørelse for indsamlingsprocessen og de i
afhandlingen anvendte metoder, dvs. feltarbejde, kvalitative og kvantitative metoder og
formidlingsprocessen. Endelig præsenteres empirien skematisk, kvantitativt sammenlignende
og med en afsluttende vurdering af mulighederne for at generalisere ud fra netop denne
empiri.
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IV INTERAKTION PÅ
OPASIACHAT.DK

Efter i kapitel II at have diskuteret begreberne interaktion og interaktioinssituation i chat og i
kapitel III at have givet en skematisk og kvantitativ analyse af empirien, ser jeg i dette kapitel
nærmere på den konkrete aktivitet i chatinteraktionen på Opasiachat.dk. Med inspiration fra
elementære begreber fra Goffmans mikrosociologiske produktion, rolle og encounter, og med
sociogrammer som arbejdsredskab, viser jeg hvordan deltagerne organiserer sig og spiller
bestemte roller i de undersøgte chatrum. Jeg fremlægger modeller over og analyser af
forskellige forløb og slutter med at kategorisere åbnere og responser som vigtige komponenter
i en interaktionsform med stort fokus på kontakt. Dispositionen for dette kapitel kan bedst
gengives som et forsøg på med stigende detaljeringsgrad at beskrive hvordan chatinteraktion
manifesterer sig. Først foretager jeg en kvantitativ analyse (via sociogrammer) af mængden af
kontakt mellem deltagerne i de enkelte logfiler (forstået som den enkelte deltagers antal
interaktionspartnere og som en funktion af antallet af indlæg mellem specifikke deltagere) og
en kvalitativ tolkning af hvordan disse mønstre bl.a. kommer til udtryk gennem forskellige
rollepositioner. Dernæst undersøger jeg via modeller over og analyser af forskellige
interaktionsforløb opbygningen af interaktionen i chat der fremtræder som en blanding af
isolerede indlæg og mange samtidige fremadskridende forløb. Som en del af forløbenes
opbygning analyserer jeg forskellen på dialoger og multiloger og undersøger hvordan
topologi og semantik kan påvirke opbygningen. Sluttelig fokuserer jeg på åbnere der på
forskellig vis aktiverer forskellige interaktionsforløb, og på responser der som refleksive
indlæg sætter åbnernes funktion i relief og dermed leder op til kapitel VI om
responsfremkaldelse.

IV.1 Deltagerorganisering og dynamik i Opasiachat.dk
I dette afsnit vil jeg i fire underafsnit give en beskrivelse af hvordan deltagerne organiserer sig
i et chatrum med mange genkomne deltagere, hvordan de spiller roller, og hvori dynamikken
mellem deltagerne består. Ud fra sociogrammer over hvem der chatter med hvem i de to
konkrete chatrum (Andre Unge og Andre Seniorer), og ud fra mit halvårlige feltarbejde i
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rummet Andre Seniorer vil jeg beskrive mængden af kontakt mellem deltagerne. Denne
beskrivelse føres videre i en kvalitativ undersøgelse af hvordan relationer kommer til udtryk i
forskellige rollepositioner og dynamikker i chatrummene.

IV.1.1 Deltagerorganisering
Interaktionen i offentlige webchat er anderledes konstrueret end interaktionen i ansigt til
ansigt-samtaler og kan fordelagtigt sammenlignes med den interaktion der foregår ved et
cocktailparty, et maskebal eller i et frikvarter. Kendetegnende for den slags interaktionsrum er
dels at der vil være mange samtidige interaktioner mellem mange forskellige deltagere, og at
nogle af indlæggene kan være designet til flere end den direkte implicerede, dels at helt
private og intime emner undgås. Som ved et cocktailparty kan deltagerne i et chatrum opdeles
i aktive og passive deltagere (også kaldet tilskuere eller lurkere (lurere)) forstået som fleksible
positioner, dvs. en deltager kan veksle mellem at være aktiv og passiv i forskellige kontekster.
Ofte vil passivitet være forbundet med manglende kendskab til det specifikke chatrum eller til
de andre deltagere, men kan også være et udtryk for at den pågældende chatter i et privat
chatrum85 eller venter på en bestemt deltager.
Deltagerne udviser ofte en høj grad af publikumsbevidsthed ved bl.a. at designe deres
indlæg til at have flere modtagere. Det ses primært i fiktionshandlinger og forskellige former
for leg og performance (se kapitel V). Det at der er mange logget på et chatrum ad gangen,
giver mulighed for at åbne dialogen ud mod publikum og henvende sig til nogen man endnu
ikke har kommunikeret med. Interaktionen har nogle gange næsten karakter af totalteater.
Men ikke alle er lige bevidste om chatpublikummet. I chat kan man få mulighed for at være
tilskuer, ja nærmest voyeur idet man kan komme til at overvære interaktioner som man ellers
sjældent har adgang til som fx de indledende træk i en kontaktsøgning. I stil med
mobiltelefonens flytning af det private rum ud i det offentlige kan man også i chat iagttage at
intime samtaler der normalt ville være foregået i private rum, finder sted offentligt.
Jeg har valgt at inddele de aktive deltagere i to grupper, de nye (på engelsk newbies) og
de etablerede. Som det gør sig gældende for andre af mine sociolingvistiske iagttagelser,
beror opdelingen af deltagerne i nye og etablerede dels på en sporadisk forespørgsel udført
som en del af feltstudiet, dels på en skønsmæssig vurdering af deres relation til de andre
deltagere og til chatrummet og chatstilen. Vigtigt er i den forbindelse den måde de andre
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Teknologisk forklaret fungerer privat chat på Opasiachat.dk sådan at indlæggene fra de to implicerede
optræder på skærmen sammen med de øvrige offentlige indlæg. Deltager man ikke i den private chat, kan man se
at de implicerede chattere er logget på chatrummet, men ikke deres private indlæg.
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deltagere hilser på en nypålogget (se kapitel IV.1.4 om vidimation), og den måde hvorpå
chatteren fremstiller sig selv og anvender chatstilistiske virkemidler (se kapitel VI.3.1 om
chatstil). De aktive deltagere har mulighed for at chatte i dialoger og multiloger, dvs. topartseller flerpartsinteraktioner, – og gerne på samme tid. Chatteren Salem kan, som det ses i
eksempel 1 nedenfor, altså deltage i en normalt fremadskridende dialog skiftevis med =Furygan=- og -=Blak=-*BhC*, men har samtidig overskud til at hilse en af de etablerede
ny- eller genpåloggede deltagere (Finidi) velkommen med en tydelig genkendelsesmarkering:
Eksempel 1
Salem: Fury....siger alle....har prøvet at labve om på min mening men KAN IKKE*SUK*
-=Furygan=-: Salem...shaddup....du er sikkert en babe....
-=Blak=-*BhC*: []Salem : Jeanette Kommer hun fra Nakskov ?? []
Salem: bLAK...jaaaaaahhhhhh HUN HAR LIGE FÅET EN UNGE*SS* OG
HUNKOMMER SAMMEN MED TOPPER
Salem: blak...HENDE HAR JEG GÅET I KLASSE MED SOM BAGER*SS*
Salem: FURY....sikkert*ss*
Finidi: wups.. Back *Sg*
-=Blak=-*BhC*: []Salem : jeg har Oz været på I&H I Nyk.f. Og Det var på samme
tid... []
Salem: Blak....som hvad?
Salem: NIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AU.13.11. Linje 2-38

Alt dette sker næsten samtidig i samme chatrum. Det er meget kendetegnende for det
generelle interaktionsmønster at mange deltagere chatter med mange forskellige samtidig,
men som jeg i det følgende vil vise vha. sociogrammer og iagttagelser i feltarbejdet aftegnes
der specifikke mønstre i de enkelte logfiler, og enkelte deltagere indtager specifikke roller. På
baggrund deraf sammenligner jeg mønstrene og dynamikken i de to undersøgte chatrum.

IV.1.2 Sociogrammer
Med inspiration fra Penelope Eckerts undersøgelse af social kategorier og identitet på en high
school i USA 86 har jeg grafisk illustreret grupperingerne i de to chatrum i form af
sociogrammer

(se

s.

78-80).

87

Sociogrammerne

er

nummereret

1-6

og

viser

forbindelseslinjerne mellem de enkelte chattere manifesteret som offentlige adresserede
indlæg eller indlæg med tydelig adressatrelevans. Adressatrelevans er hos Andersson og
Furberg defineret som det der interesserer adressaten udtrykt med ord ”som passer til
86

Eckert præsenterede sine sociogrammer ved en forelæsning på forskersymposiet Ungdomsspråk i Norden,
14.-16. juni 1996 i Stockholm. Efterfølgende publiceret i Kotsinas m.fl. (1997), ganske vist uden sociogrammer.
Jf. også Eckert 1989.
87
De sociogrammer jeg anvender, er som udgangspunkt ikke udarbejdet efter en bestemt model, men
fremkommet efter forsøg med mange forskellige kvantificerings- og fremstillingsmåder.
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adressatens kundskaber og intelligens” (Andersson & Furberg 1979:15). Ifølge Andersson og
Furberg skal oplysningerne være informationsrige og sande, og der må ikke udelades
informationer som adressaten ville opleve som relevante. Adressatrelevans kan derfor kortes
ned til at dække over det billede afsenderen har af adressatens interesse og sprogligt-kognitive
formåen. Sociogrammerne giver et billede af netværksstrukturen i den enkelte logfil ved at
vise følgende:
1. antal indlæg mellem de enkelte deltagere (der er ikke nødvendigvis tale om dialoger)
2. den enkeltes antal interaktionspartnere
3. forskellige rollepositioner i chat-netværket.
Til grund for sociogrammerne ligger en optælling af alle indlæg i den store undersøgelse
tillige med logfilerne fra Andre Seniorer fra pilotprojektet. Der er som nævnt i kapitel III.2.1
ca. 8600 indlæg i alt. I håndoptællingen har jeg registreret hver enkelt deltagers antal indlæg
og adressaten for hvert indlæg. Håndoptællingen blev omsat dels i sociogrammer, dels i
skemaer (skemaer er med som bilag foran hver logfils sociogram - bilagsdel B) over den
enkeltes antal interaktionspartnere (både adressater og dem der har adresseret den pågældende
deltager), antal adresserede 88 og ikke-adresserede indlæg og antal indlæg rettet til den
pågældende deltager. Det er således muligt i disse skemaer at se hvordan forholdet for hver
enkelt deltager er mellem antal indlæg og responser, dvs. om en deltager sender mange indlæg
af sted uden at få tilsvarende respons, og i hvor høj grad den enkelte sender kollektive
beskeder til chatrummet (indlæg uden adressat). Denne registrering kan dermed bruges i den
kvalitative analyse af enkelte deltageres rolleposition og i en sammenligning mellem de to
rum eller mellem specifikke logfiler. Håndoptællingen har den fordel at man kommer
grundigt gennem empirien, og tvinges til at afgøre hvordan interaktionen hænger sammen. Jeg
tvivler på at en mekanisk optælling er anvendelig til dette formål eftersom optællingen bygger
på den enkelte deltagers adressering af sin modtager hvad der kan være mere eller mindre
implicit eller omformuleret og dermed ikke ville kunne opfattes af et tælleprogram. Den
skematiske udgave er medtaget som bilag, men inddrages kun sporadisk i analyserne.
Sociogrammerne skal give læseren et indtryk af interaktionsmønstre og rollepositioner i
de enkelte logfiler. Sociogrammerne angiver med forskellig tykkelse forbindelsespinde89 det
samlede antal indlæg mellem de enkelte deltagere og giver dermed et hurtigt overblik over
hvem der er mest aktiv og har flest interaktionspartnere. En enkelt streg angiver en
88

Adressering skal som nævnt ovenfor forstås som adressatrelevans.
Sociogrammerne er produceret som tegninger i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word hvad der gør
tykkelsen på forbindelserne mellem de enkelte chattere en anelse unøjagtig.
89
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forbindelse bestående af 7 indlæg eller derunder, og en forbindelsespind bestående af to
streger består således af 8 eller flere indlæg (anskueliggjort med forskellige tykkelse). På alle
forbindelsespinde er det samlede antal indlæg mellem de to involverede angivet. Jeg har som
hovedregel valgt ikke at medtage forbindelseslinjer bestående af 1-2 indlæg fordi det ville
gøre sociogrammerne uoverskuelige, og fordi der ifølge min definition på interaktivitet netop
skal være 3 indlæg mellem de interagerende for at man kan analysere sekvensen
meningsfuldt. Sociogrammerne fungerer som et anskueligt og overbliksgivende redskab i
arbejdet med en svært tilgængelig interaktionsform. Sociogrammernes svaghed er at de kun er
tillempede billeder af netværksstrukturen fordi de ikke tydeligt angiver om de enkelte indlæg
indgår i dialoger eller multiloger, og ikke viser hvem der er logget på hvornår. Man kan
dermed ikke alene ud fra sociogrammerne afgøre om det pågældende chatrum har en
overvejende multilogisk eller dialogisk struktur, eller om en manglende forbindelse mellem to
deltagere grunder i en ikke-eksisterende relation, eller skyldes at de ikke har været logget på
samtidig.
På de følgende sider har jeg valgt at nedkopiere og sammenligne sociogrammerne for den
store undersøgelse, dvs. logfilerne for Andre Seniorer (AS) og Andre Unge (AU) og på
dagene:18.10 (sociogram 1 og 4), 13.11 (sociogram 2 + 5) og 28.11 (sociogram 3 + 6).
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Sociogram 6

Sammenligningen viser at chatinteraktion ligesom de fleste andre interaktionsformer er
præget af asymmetri. Ikke alle deltagere bidrager med lige mange indlæg. I den skematiske
sammenligning af logfilerne (model 8) i forrige kapitel anførte jeg for hver enkelt logfil en
procentangivelse for antallet af deltagere med mere end tre indlæg (meraktive deltagere).
Dette viste at asymmetrien er meget mere udpræget i AU end i AS idet AU var et mere besøgt
rum end AS. Der var således i AU en langt større strøm af chattere der blot loggede på og
bidrog med et til to indlæg for derefter at forsvinde igen90.
Sammenligner man således de tre logfiler fra AU, ser man at specielt AU.13.11
(sociogram 5) er kendetegnet af få meget aktive chattere der i store træk chatter meget på
kryds og tværs. Mønstret i AU.18.10 (sociogram 4) er derimod langt mere spredt og tyndt end
i de to øvrige. Sammenligner man med mønstret i AS.18.10 (sociogram 1) sammenholdt med
de øvrige to logfiler i AS (sociogram 2 og 3) er det også der kendetegnende at der i AS.18.10
(sociogram 1) er få aktive chattere der samles i klynger. Dette hænger sammen med at
deltagerne i begge rum d. 18.10 loggede på i ryk, og dermed ikke alle var logget på samtidig.

90

De manglende deltagerannonceringer gør at jeg ikke med sikkerhed kan sige om disse chattere valgte at logge
af, blive tilskuere eller chatte privat.
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Desuden var søgningen til specielt AS ikke så stor denne dag. En kvalitativ analyse af
genkendende hilsner viser desuden at AU som faktisk havde relativt stort deltagerantal d.
18.10 (sociogram 4), primært blev besøgt af deltagere der i ringe grad kendte hinanden i
forvejen. Når mønstret i begge rum i d. 13.11 og 28.11 (sociogram 2, 3, 5 og 6) er tættere og
mere massivt, hænger det sammen med at de dominerende deltagere i begge rum disse dage i
højere grad kendte hinanden (markeret i hilsner og henvisninger til tidligere interaktioner eller
kendskab).
Mens antallet af deltagernes indlæg til rummet, dvs. uden adressat eller
adressatrelevans, er angivet i de tilhørende skemaer (som bilagsdel B), er de udeladt i
sociogrammerne for at undgå at de blev for uoverskuelige. Man kan derfor ikke i
sociogrammerne se at der i AU er langt flere deltagere der producerer færre end tre indlæg og
indlæg uden adressat, end tilfældet er i AS. Det fremfår til gengæld tydeligt af de tilhørende
skemaer. Dette diskuterer jeg senere under afsnittet om chat som en encounter (IV.1.4).
Selv om der i begge rum føres offentlige multiloger, viser det højere antal af tykke
forbindelsespinde i sociogrammerne 4, 5 og 6 over AU-logfilerne sammenholdt med de
kvalitative analyser at deltagerne i AU oftere fører offentlige dialoger end deltagerne i AS.
Den foretrukne interaktionsform i AU er dialogen. Deltagerne etablerer topartsrelationer frem
for flerpartsrelationer hvad der bl.a. skyldes at mange ikke-etablerede chattere gæster rummet.
Men også de mere etablerede deltagere ynder den dialogiske relation. Deltagerne i AU
opfatter ikke sig selv som et virtuelt fællesskab i så høj grad som deltagerne i AS hvad der
også understøttes af de kvalitative analyser og beskrives nærmere nedenfor.
De offentlige dialoger i AU har generelt set karakter af etablering eller udvidelse af en
social relation. Det hænger sandsynligvis sammen med at mange opfatter et chatrum som et
forum for at lære nye mennesker at kende. Det gøres bedst i den intime dialog hvor deltagerne
kan koncentrere sig om dette ene aspekt uden at blive forstyrret af andres mere eller mindre
relevante og interessante indlæg. Maria!! gør i eksempel 2 anstalter til at etablere rigtig mange
forskellige relationer. Det bliver dog på dataudvekslings-niveauet med snak om geografisk
placering og alder:
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Eksempel 2
Maria!!: Hello... *S* Hvad så... er vi friske??
Stormcrow: Maria>>>tjoeh det er jo temmelig tideligt men ellers
~Smiley~: Maria.......ja jeg er frisk*S*
Maria!!: smiley<<< okiz *S* Hvor er du så fra?? *S*
~Smiley~: Maria.......Køge og Du *SS*
Lopke: *Keder sig lidt*
Maria!!: Lopke<< bland dig i snakken så *S* Eller chat løs...
Maria!!: Smiley<< Haderslev *S* Hvor gammel er du??
Lopke: Maria>> Ved ikke rigtigt hvad jeg skal snakke om...
~Smiley~: Maria............19
Thomas 18..: maria...hej...det ser ud til at du har gang i en del, ad med en mere??
Maria!!: Lopke<< hvorfor fa'en er du så i et chatrum???? *G*
Thomas 18..: ad = hvad
Maria!!: Hmmm... Thomas18<< ja ja.. chat bare løs *S*

AU.18.10. Linje 343-378

Hele fire deltagere søger kontakt med Maria!! i løbet af kort tid, men de henvender sig ikke til
hinanden. Mange chattere formår at deltage i flere dialoger samtidig uden at blande
interaktionsforløbene sammen (hvad eksemplet også viser). Det hænger uden tvivl sammen
med at man i chatdialogen er tvunget til at sidde og vente på den andens indlæg. Selv om der
også findes dialoger af denne typen i AS, er den mere udbredt i AU, hvad der kan forklares
med at seniorerne måske snarere flytter den slags konversation over i private rum, eller med at
den ikke har deres primære interesse. Rummet AS har heller ikke samme høje næsten
konstante strøm af nye chattere som AU, men er meget besøgt af etablerede chattere.

IV.1.3 Rollepositioner
Sammenligner man alle sociogrammerne, dvs. sociogram 1-6 + 7-10 som alle kan findes i
bilagsdel B, tegner der sig et tydeligt mønster af at interaktionen samler sig om nogle
bestemte chattere der binder chatinteraktionen sammen. I langt de fleste logfiler er det kun
nogle få deltagere der dominerer chatten. Dominans skal her forstås som en kombination af
antallet af interaktionspartnere og det samlede antal indlæg. En nøjere analyse af de enkelte
tekster viser at der findes i hvert fald to slags dominerende chattere: selvbestaltede
entertainere og dørmænd. Kendetegnende for entertainere er at de kommunikerer med mange
forskellige og samler opmærksomheden om sig selv i åbne offentlige interaktionsforløb af
forskellig længde. De formår at holde interaktionen i gang på en interessant måde, mens
dørmændene næsten udelukkende hilser på de nypåloggede. Der er som regel ikke mange
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entertainere91 i et chatrum, og de vil oftest operere på forskellige tidspunkter 92 af døgnet og
på den måde have en vis form for domæneopfattelse som de dog i reglen ikke ekspliciterer.
De entertainere der er i de undersøgte rum, er tilsyneladende af begge køn, men mine
feltstudier har vist at chattere med et feminint klingende nick ofte bliver opsøgt af mange
deltagere – og dermed nemmere bliver midtpunkt uden selv at bidrage aktivt. De kan dermed
let forveksles med entertainere, men har ikke entertaineres udfordrende og udfarende karakter.
Opmærksomheden er centreret om det feminine, men kønnet gør det bestemt ikke alene.
Kendetegnende for entertainere i chatrummene er nemlig at de i høj grad selv tager initiativet,
og at de formår at holde interaktionen i gang på en interessant måde. Associationsspringene
som jeg vil kommentere i kapitel IV.2.4, er én metode at fastholde sin entertainer-position på,
men også det personlige og interesserede engagement er en betydelig faktor.
MamaDevil (se eksempel 3) fra AS er et godt eksempel på en entertainer. I de 4 ud af 7
AS-logfiler hvor hun er med, er hun blandt de dominerende og fremtrædende deltagere. I de 2
logfiler, 28.11 og 24.5 (som kan ses i bilagsdel A + B), er hun den mest dominerende chatter
der markerer sig ved at chatte med mange forskellige og ved at være hurtig på aftrækkeren. D.
24.5 står hun således for ca. 1/5 af alle indlæggene i logfilen og markerer sig allerede i sin
åbner som en direkte og meningstilkendegivende chatter:
Eksempel 3
307 MamaDevil : Typisk...når jeg kommer skrider de sjove.........*GGGGG*

AS.24.5

At MamaDevil er en anerkendt etableret chatter, ses også i følgende kommentar:
Eksempel 4
Ruder Dame: McBitter..............Jeg ville ønske at jeg haved mama lige her HUN
er pragtfuld

AS.28.11. Linje 513

Entertainere er ofte midtpunkt i multilogerne (se kapitel IV.2). Interaktionen samler sig
naturligt om en entertainer, men også dørmændene (eller -kvinderne) har en bred
aktionsradius. Dørmændenes funktion er at byde nye chattere velkommen og dermed sørge
for at gøre chatrummet imødekommende. De kommunikerer med mange forskellige – specielt
omkring pålogning – men fører sjældent lange åbne interaktionsforløb med mange forskellige.
91

En entertainer er i nogle tilfælde også ”en grøn”, altså en privilegeret bruger, der skal opretholde netiketten i
chatrummet.
92
Dette kan ikke verificeres i mit datamateriale der kun er optaget i dagtimerne, men beror alene på chatternes
beretninger og egne observationer foretaget i feltstudiet.
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Ofte er deres interaktionsforløb dialogiske (modsat multilogiske) eller udformet som kortvarig
deltagelse i multiloger bestående af enkeltstående bemærkninger uden opfølgning. Den
kvantitative vurdering gør det dog ikke alene. For mere sikkert at kunne afgøre om der er tale
om en entertainer eller en dørmand, må man gå ind og se på den pågældende chatters
førsteindlæg (åbner) til en anden chatter og på udviklingen af deres interaktion (åbning) samt
den pågældende chatters deltagelse i multiloger.
En analyse af logfilen AS.31.3 (se bl.a. sociogram 7) kan vise to forskellige typer
entertainere: Quims og Blaze.

ICE_COOL

SannePigen
3
J.S
.

4

Fe
Søren29

7

søren36
3
3
Quims

25
GentleGeorgeKbh
10
0
Cooligan

4

6

Chick Lady
5

4 Kashmir
3

Blaze

10

Pigelil

5
21
4

6
DrSoftBone

11

3

17

4

8

10

3

3

17

5

halfblind

7

SNUS
7
5
4
8
10 6
marianne

6
4

4

9

7

JIK

3

Tulle28

4

18

5

37

6Zungate*depri*
5
rellut

5
DoktorChat
Spurven

20

10
venividivinc
i

Sociogram 7

Når man definerer en entertainer som en der samler opmærksomheden og fokuserer
interaktionen, er der en central måde at udføre det på i en chat – ved som Quims at inspirere
til og fortsætte deltagerrige og længerevarende multiloger. Således kan man i en konkret
analyse af AS.31.3 ud fra sociogram 7 betragte Quims som entertainer. En kvalitativ analyse
af de enkelte indlæg viser at JIK (13 hilsner), Blaze (10) og søren36 (12) hilser mange af de
nytilkomne. De deltager også i længerevarende interaktionsforløb. Quims derimod hilser stort
set ikke nogen af de nytilkomne, men formår til gengæld at tiltrække forskellige chattere (JIK,
DrSoftBone, Blaze, SNUS, søren36 og SannePigen) til en længerevarende multilog93. Blaze
viser i samme logfil en anden måde at være entertainer på idet hun ikke samler mange

93

Denne multilog er analyseret grundigt i kapitel V.3.3 om ordleg.

84

deltagere i en multilog, men gennemfører kortere og længere interaktionsforløb med flere
forskellige: halfblind, søren36, chicLady, DrSoftBone og Zungate*depri*. Sammen med JIK
er hun den chatter der har flest samtalepartnere i løbet af uddraget (14). Hun hilses desuden af
5 chattere da hun logger på hvad der er et kendetegn for en etableret og anerkendt chatter.
Mens entertainere ikke nødvendigvis gør meget ud af at hilse på de nypåloggede, er det
til gengæld karakteristisk for dørmændene. Sociogrammerne afspejler kun i ringe grad
dørmændenes funktion da mange hilsner ikke udvikler sig til interaktionsforløb, men man kan
alligevel antydningsvist i sociogram 7 se JIK og søren36 som dørmænd.

De hilser på

henholdsvis 13 og 12 forskellige nypåloggede deltagere. Men rollepostionerne er ikke stabile.
Specielt positionen som entertainer afhænger i høj grad af publikum. Man kan således
iagttage at samme deltager kan have forskellige positioner i forskellige logfiler. Mens JIK i
logfilen fra d. 31.3 markerer sig som dørmand, træder han i andre logfiler (24.5 og 12.5 i
bilagsdel A + B) frem som igangsætter og inspirator af flere forskellige multiloger – og
dermed som entertainer. Quims’ og Blaze’s entertainerrolle er heller ikke permanent. De kan
også spille en mindre fremtrædende rolle i andre logfiler som fx i henholdsvis AS.13.11 og
AS.24.5.
Mens termen entertainer udmærker sig ved at fremhæve at de pågældende chattere har
stor underholdningsværdi, kan termen dørmænd måske misforstås da den henleder tankerne
på udsmidere. Dørmændene i chat har ikke funktion som udsmidere (den funktion varetages
af udvalgte co-administratorer med teknisk mulighed for at smide en deltage ud af rummet).
Når jeg har valgt termen dørmænd, er det for at understrege at de billedligt talt ”står i døren”
og ønsker de nypåloggede velkommen.
De omtalte rollepositioner konstrueres ikke udelukkende af chatterne selv, men de
tildeles heller ikke af chatsystemet.94 Man kan nok være selvbestaltet dørmand, og nogen
bruger efter alt at dømme netop den rolle som en måde at synliggøre sig selv på, men rollen
som entertainer afhænger i høj grad af hvilken respons og opmærksomhed man får for sin
aktivitet. Betydningen og fordelingen af de forskellige rollepositioner på bestemte chattere
kan veksle meget fra chatrum til chatrum95, men det er tydeligt at det hænger nøje sammen
med at nogle chattere hyppigt markerer sig i bestemte roller i bestemte chatrum og på den
måde opbygger et bestemt sæt af forventninger til chatinteraktionen i netop i de chatrum. Dog
er det vigtigt at pointere at selv om en entertainer kan virke som en samlende figur for et
94

Jeg ser her bort fra rollen som coadministrator der netop tildeles den enkelte af chatadministratoren efter
ansøgning eller indstilling fra de andre deltagere.
95
Entertainere findes i begge de undersøgte chatrum selv om multilogerne ikke er nær så udbredte blandt de
unge som blandt seniorerne, men dørmænd ses til gengæld sjældent i Andre Unge hvad der højst sandsynligt
skyldes det store deltagergennemtræk.
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bestemt chatrum, er det ikke ensbetydende med at denne ønsker en sådan central placering i
netværket. Det kan være et resultat af gruppedynamik. Når jeg i næste afsnit undersøger
hvorvidt man kan tale om en form for gruppedynamik bliver chatrummet i overensstemmelse
med Goffmans terminologi forstået som en encounter.

IV.1.4 Chatrummet som en encounter
I kapitel II.3.3 beskrev jeg chatten vha. Goffmans begreb en ”encounter” og gav dermed mit
bud på en forståelse af chatten som en fokuseret forsamling, mere end som en gruppe eller et
fællesskab. Når jeg vælger dette begreb frem for begrebet gruppe, skyldes det at jeg ingen
belæg har for at deltagerne føler sig som tilhørende en bestemt gruppe afgrænset i forhold til
andre. Deltagerne anvender ganske vist sproglige træk der kunne markere ”solidaritet og
identitet, opposition og distance” (Kotsinas 1994:19), og en del af deltagerne vender tilbage
gang på gang og kan derfor beskrives som etablerede deltagere, men det at chatte ligner mere
det at lege hvor man for en stund beskæftiger sig med noget der ikke tæller som
konkurrerende aktivitet i forhold til resten af ens verden og ikke definerer en i forhold til
resten af verden. I chatten har alle ét bestemt fokus – det at chatte. Dermed oplever deltagerne
en art interessefællesskab. De reproducerer og forhandler chatmønstre så det passer til den
gældende norm og som funktion af deres fælles fokus eller fælles aktivitet (Eckert 2000:35),
men til forskel fra almindelige interessefællesskaber er der ingen form for medlemskab og
heller ikke meget der tyder på at deltagerne, som fx hackere, opfatter sig i opposition til andre
grupper eller kulturer i verden.
Hvad kendetegner da chatrummet som en encounter og som social kategori? Deltagerne
oplever et øjeblikkeligt nærvær og har ét fælles fokus og dermed en fælles relevans for deres
handlinger. En encounter skaber en verden for sine deltagere med bestemte regler og normer.
I modsætning til fx sociale eller regionale tilhørsforhold er chatencounteren i reglen kortvarig
og intens. Det er en meget foranderlig og uhåndgribelig størrelse eftersom samtalerummet i
chat er øjeblikkeligt og uden tilknytning til fysiske lokaliteter. Chattens samtalerum eksisterer
kun i tid og virtuelt rum. Det virtuelle rum (chatrummet) danner den teknologiske og stedlige
ramme for interaktionen der i kraft af at den ikke lagres centralt, og af at deltagernes
oprindelse ikke kan spores, kun kan danne baggrund for tilhørsforhold i kraft af mange
chatteres tilbagevenden til det samme chatrum mange gange på sammenfaldende
tidspunkter.96
96

Et tilhørsforhold kan naturligvis udbygges via e-mails eller fysiske møder, men det at få udvekslet e-mailadresser med henblik på venskab eller dates er i henhold til mine feltstudier ikke deltagernes umiddelbare mål.
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Chatrummet som encounter placerer sig skævt i forhold til begreberne fællesskab,
gruppe og tilhørsforhold, for som antydet i kapitel II.1.1 kan den fælles flytning af mødested
over til en anden chatudbyder som mange af de etablerede deltagere foretog i 2001, ses som et
udtryk for tilhørsforhold og fællesskab, men samtidig er det et flygtigt fællesskab der ikke
består af stabile og næsten universelle kategorier som fx ”Jocks” og ”Burnouts” (Eckert
1989:3). Deltagerne chatter anonymt eller pseudonymt (se min skelnen i kapitel II.2.3). Hvis
en deltager skifter chatrum eller blot holder op med komme i chatrummet, kan de dermed kun
spores hvis de har udleveret e-mailadresse eller har en HP under det samme pseudonym som
de chatter under. Chatencounteren er ikke forankret i den fysiske verden.
Det er dermed oplagt at se det som konsekvens af fællesskabets flygtige karakter at
deltagerne bruger mange kræfter på at bekræfte hinanden. I stil med den iagttagelse at jo
længere tid mennesker har været adskilt, jo længere eller mere intens er åbningen af deres
genforening, kan man iagttage at deltagerne i chat er meget intime og overstrømmende i deres
hilsner.
The enthusiasm of greetings compensates for the weakening of the relationship
caused by the absence just terminated (Goffman 1955:229).

En forklaring på de meget intense hilsner kan være at deltagerne dels forsøger at reducere den
fysiske afstand mellem dem, dels netop udnytter det at den fysiske distance gør handlingerne
toldfri som tanker, til at være mere intim end normalt. I mit arbejde med hilsnerne som sociale
handlinger har jeg valgt at kalde en sådan bekræftende hilsen for vidimation som oprindeligt
betyder at bekræfte rigtigheden af en afskrift. I chat er det ikke afskriften der skal bekræftes,
men det at man i stil med identifikation bekræfter rigtigheden af og kendskabet til at der i det
pågældende chatrum ofte deltager en chatter med det pågældende nick. Når man vidimerer (i
min terminologi), bekræfter man dermed eksplicit at man genkender og anerkender en chatter
via nick i forbindelse med dennes af- og pålogning.97 Når chatsystemet meddeler at en chatter
NN er logget på, eller chatteren selv annoncerer at denne nu vil til at logge af, kan de andre i
rummet eksplicit identificere denne deltager på en anerkendende måde, dvs. via en bifaldende
og ofte kærlig hilsen eller fiktionshandling, fx knus, gerne understøttet af en modificering af
nicket. Selv om chatterne kan være så optaget af interaktionen at de ikke opdager pålogningen
eller annonceringen af den snarlige aflogning, er det stadig den mest umiddelbare indikator
for hvor etableret den pågældende er i det pågældende chatrum, dvs. i hvor høj grad denne

97

I Andre Seniorer er jeg uden for det dokumenterede datamateriale stødt på ”undercover-legen” hvor en
etableret chatter logger sig på under navnet ”undercover” eller lignende for så at vente på at blive afsløret (ofte i
privat interaktion) på chatstilen.
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genkendes og anerkendes af de andre chattere. Rettesnoren er at jo flere der offentligt
vidimerer en chatter kort efter denne er logget på, jo mere central er chatteren i det
pågældende chatrum98. Bekræftende hilsner i forbindelse med aflogning kan dog også stamme
fra en aktuel og enkeltstående interaktion mellem de involverede og har dermed ikke
afgørende betydning for tilhørsforholdet. Der kan ligeledes være individuelle præferencer,
dvs. stærkere bånd mellem nogle chattere end andre.
Nicks
En kvalitativ analyse af hvordan og med hvilket navnevalg man hilser hinanden kan supplere
sondringen mellem nye og etablerede deltagere og karakteristikken af chatrummets sociale
karakter. Nickene spiller en central rolle i den gensidige anerkendelse. Som eksempel på en
sådan analyse kan man se på ændringen af adressatens nick (via reducering, forskydning eller
erstatning) hvor mulighederne naturligvis henholdsvis stimuleres eller begrænses af nickets
oprindelige ordstof, som karakteristisk for hilsner til regulære chattere. Nogle ord lægger
mere op til leg end andre, og nogle ordkombinationer bærer oplagte associationer i sig.
Således er det nærliggende at kalde DrSoftBone for doktoren og doc uden at det nødvendigvis
betyder at der er et nært bekendtskab mellem denne og den adresserende. For meget lange
nicks er en reduktion uundgåelig. Således forkortes GentleGeorgeKbh til Gentle eller GGK
simpelthen fordi det oprindelige nick tager lang tid at skrive. En udbredt måde at vise
genkendelse på er ved ekspressivt at lydforlænge dele af adressatens navn, fx
mariaaaaaanneee (se eksempel 5), som mimer en udtale af navnet i et ansigt til ansigt-møde.
Nogle nicks fordanskes, fx Blaze > Blæs, Blæsen. Andre nicks suppleres, fx Blazetøsen.
Chatterne har også individuelt bestemte hilsemønstre. JIK hilser til eksemplificering i
AS.31.3 (eksempel 5) på 13 chattere hvoraf han tydeligt markerer de syv (l. 580, 573, 399,
345, 309, 286, 188) som kvinder ved enten at give dem virtuelle kram og kys eller eksplicit at
beskrive kønnet eller deres skønhed. To markeres tydeligt som mænd ved en maskulin hilsen
H5 og eksplicit benævnelse af kønnet brother (l. 573 og 569). 6 ud af de 9 nicks ændres af
JIK der sammen med de i nogle tilfælde meget intime og intense virtuelle handlinger (fx l.
188) dermed både markerer anerkendelse af chatterne og af chatinteraktionen som en social,
nærmest følsom handling:
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Sekventielle faktorer som stor optagethed af mange samtidige interaktionsforløb eller det modsatte, dvs. meget
lidt interaktion, kan give et lidt skævt billede af tilhørsforholdet.
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Eksempel 5
58099 JIK : *goddag-og.farvel-kraaamser Ana_
573 JIK : *kraaammer Pigelil og H5'er Cool*
569 JIK : Snøre...my brother in crime *H5*
399 JIK : mariaaaaanneeee...søde...*kramser dig lige forsigtigt goddag*
345 JIK : WB Blazetøsen *kælekælekæle*
309 JIK : Snuuus...hej smukke telelirer *kramz*
286 JIK : *kraaaaaaaamser marianne f'vel og på gensyn*
188 JIK : SP...*gramsekramserodenussepillekælerageaekælekyssesugeslikke*
119 JIK : Hovsa...hej rellut...*kraaaammer dig vildt*

AS. 31.3

JIK der interagerer med 15 i alt, må siges at udfylde positionen dørmand godt idet han med
sine hilsner anerkender mange af de påloggede og tilmed guider et par stykker i hvordan man
får opmærksomhed i chatten.
Brugen af nicks tjener det formål at fungere som middel til identifikation og
adressering, men svarende til kalde- og kælenavne kan nicks tillige ses som udtryk for
identitet og position. Som jeg vil belyse det nærmere i kapitel VI.3.2 markerer siMz*KiCk
azZ* sig allerede med sit nick som en der ”sparker røv” hvad der kun understreges af hendes
engagerede og grænseafprøvende interaktionsstil. Forskellige nicks, som fx Pornstar 14 og
Maria!!, fremkalder forskellige associationer og indbyder til forskellige former for interaktion
hvad der oplagt kunne studeres i fremtidige undersøgelser.100
Dynamik i AU og AS
En chatencounter er en meget foranderlig og uhåndgribelig størrelse eftersom chatinteraktion
er så flygtig en interaktionsform. En chatter kan logge af og forsvinde for altid uden hverken
at møde repressalier eller have risiko for at blive genfundet. Den personlige gevinst ved at
chatte i det samme chatrum skal være temmelig høj for at chatteren ikke forsvinder hen til et
andet mere attraktivt chatrum eftersom denne ikke holdes tilbage af hverken nød eller
sociokulturelle faktorer (som fx tradition eller overleveret praksis). Meget tyder på at
tilhørsforholdet og den medfølgende anerkendelse af mange eller bestemte chattere betragtes
som en stor attraktion i begge de undersøgte chatrum. Datamaterialet rummer mange
eksempler på at chattere logger på, bliver vidimeret og dernæst logger af igen, evt. efter at
have bidraget med en personlig information el. lign. med efterfølgende reaktioner.
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De enkelte linjehenvisninger er medtaget fordi der er tale om en eksempelsamling.
Jeg henviser til Beisswenger (2000), Bechar-Israeli (1995), Runkehl (1998) og Danet, Ruedenberg-Wright &
Rosenbaum-Tamari (1997) for mere forskning i nicks.
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SannePigen er således i eksempel 6 blevet vidimeret af fire af de andre deltagere kort efter at
hun er logget på, og hun bringer derefter følgende bekendtgørelse:

Eksempel 6
122 SannePigen : ICE......DET går jo så godt at jeg skal giftes i morgen *Smiler
glad og lykkeligt til alle*

AS.31.3

En sådan meddelelse får naturligvis flere til at kommentere bekendtgørelsen samt at lykønske
hende. Kort efter logger hun af igen. Vidimation fylder meget i AS (på nær AS.18.10) mens
det i AU ikke er særlig udbredt i nogen af logfilerne hvad der sikkert skyldes den store andel
af nye chattere og den store gennemstrømning som omtalt i kapitel III.2.2.
Ud over at vidimation og imødekommende adfærd præger det sociale klima i et
chatrum, er dynamikken mellem deltagerne også en afgørende faktor når deltagerrige og
emnemæssigt komplekse multiloger opstår (se kapitel IV.2.4). Ikke alene skal mange chattere
være logget på chatrummet, disse chattere skal desuden enten kende hinanden fra forrige
chatinteraktioner (evt. også fra den fysiske virkelighed) eller hurtigt assimilere med den
herskende interaktionsstil. Mit feltarbejde viste at selv om en ny chatter velvilligt indordner
sig netiketten og forsøger at holde trit med interaktionsstilen i det pågældende rum, kan det
være vanskeligt at komme til at spille en afgørende rolle i en multilog hvis man ikke er en
etableret chatter. Et godt kendskab til hinanden øger som i andre interaktionsformer
mulighederne for at man kan designe sit indlæg så det indbyder de andre til at være med.
Netop de associationsspringende multiloger som jeg vil beskrive nærmere i kapitel IV.2.4, er
ofte præget af private associationer og tidligere interaktionsforløb.
I mit datamateriale tyder meget på at den grundlæggende forskel på de to undersøgte
rum netop ligger i dynamikken mellem deltagerne. AU-rummet er det meste af tiden præget
af stort deltagergennemtræk. Mange logger på og forsøger sig med en åbner uden held og
logger så af igen. Selv om dette rum også bliver besøgt af gengangere, er dynamikken ikke så
fremtrædende som i AS hvad der naturligvis kan hænge sammen med det tidspunkt på døgnet
hvor logningerne er foretaget (sen formiddag og tidlig eftermiddag hvor mange unge går i
skole og dermed ikke kan chatte, og mange voksne er på job hvad der for manges
vedkommende giver gratis og bekvem internetadgang). I AU kan man se deltagernes
tilhørsforhold idet nogle af de unge tydeligvis kender hinanden og mødes jævnligt. AUchatterne gennemspiller lige som deltagerne i AS forskellige rollelege og multiloger, men de
er hverken så hyppige eller komplekse som i AS.
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Sociogrammernes illustrering af interaktionsmønstrene i konkrete logfiler kan foruden
angivelser af relationerne og dynamik mellem deltagerne i logfilerne danne grundlag for at se
om disse mønstre i den sociale praksis følges af tilsvarende verbale mønstre.101 I kapitel VI
om responsfremkaldelse bruger jeg således sociogrammerne til at afgøre om det er de samme
personer der generelt har høj interaktionsintensitet der også er gode til at fremkalde
ekstrarespons. Den sociale praksis kommer ikke til udtryk på helt samme måde i de to rum. I
AU eksperimenteres der i modsætning til AS visuelt med farver og skrifttyper. Disse
eksperimenter diskuteres med samme intensitet som mobiltelefoner og udseende. Den
metakommunikative bevidsthed er høj, og de unge er bevidste om hvilke faktorer der har
betydning når man skal tage sig godt ud på chatten. Et andet træk ved de unges
chatinteraktion er den udvidede brug af homofoniforkortelser (se kapitel V.1.2). Brugen af r,
d, t, q, sq og v er meget udbredt blandt de etablerede AU-chattere hvad der tyder på at der
forekommer en afsmittende effekt fra deltager til deltager. Men om det forholder sig som hos
Paolillo (1999) at disse træk er så normale i chat at de også spredes gennem svage
forbindelser i gruppemønstrene, vil en nærmere undersøgelse kunne antyde.
En anden forskel på de to rum der sandsynligvis beror på dynamikken mellem
deltagerne, er forholdet mellem dialog og multilog. Der er procentvis flest offentlige dialoger
i AU. De offentlige dialoger har generelt set karakter af etablering eller udvidelse af en social
relation. Selv om der også findes dialoger af denne type i AS, er denne interaktionsform
meget mere udbredt i AU hvad der både kan skyldes at seniorerne måske snarere flytter den
slags chat over i private chatrum, eller at det ikke har deres primære interesse. I AS er
multilogerne til gengæld meget udbredte og deltagerrige hvad der tyder på at seniorerne i
højere grad føler sig som en stor gruppe med netop den interaktionsform som attraktion.
Hentydninger til det private rum ”i rødt” findes i begge rum, men bemærkninger som ”ikke i
rødt tak” eller ”kom ud i sort” er dog noget mere frekvente i AS. Det skyldes sandsynligvis at
accepten af at nogle chatter privat og dermed hemmeligholder noget for de andre ikke er så
høj i AS som i AU.102 Deltagerne i AS nyder tydeligvis den offentlige interaktionsform, men
det spiller også ind at de er ikke glade for at gå glip af noget.
Hvorvidt man regner chatrummet som et socialt netværk, en gruppe eller en encounter er dels
et definitionsspørgsmål, dels et spørgsmål om hvordan chatrummet forholder sig til andre
101

Se fx Kotsinas (1994) om ungdomssprog og gruppeidentitet, Eckert (2000) om sproglig variation som social
praksis eller Paolillo (1999) om sociale netværk og sproglig variation i IRC.
102
Der foregår i AS samtidig et spil mellem det private og det offentlige idet to kan chatte sammen både privat
og offentligt samtidig og dermed i den offentlige interaktion spille på hentydning og indforståethed.
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forsamlinger og til verden som sådan. Udgangspunktet for min undersøgelse har været at
chatrummet er en fokuseret forsamling, en encounter, der kan opløses når som helst, men
communityforskningen (se kapitel II.1.1) har vist at en sondring mellem fællesskaber eller
grupper og fokuserede forsamlinger ikke er ukompliceret og indiskutabel. I stedet for at
diskutere dette forhold indgående har jeg i dette afsnit vha. sociogrammer og kvalitative
analyser forsøgt at beskrive de relationer og dele af de dynamikker der eksisterer mellem
deltagerne i de to undersøgte chatrum idet jeg både har taget hensyn til rollepositioner, nye og
etablerede chattere og markering af gensidig anerkendelse via vidimation.

IV.2 Interaktionsstruktur
Interaktion er kendetegnet af at deltagerne forhandler og udveksler betydningen af deres
ytringer. Denne udveksling og forhandling følger i grove træk bestemte mønstre eller
strukturer for mulige handlinger. En måde at beskrive interaktionsstruktur på er som et
turtagningssystem (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Turtagningsreglerne handler kort
beskrevet om at man som taler i en samtale på tur skiftes til at have taleretten efter et relativt
enkelt system. Samtalepartnerne kan enten udpeges eller vælge sig selv. Tures og samtalers
varighed og orden varierer, men ikke vilkårligt. Det følger et overordnet mønster med
forskellige faktorer og sproglige størrelser der påvirker turkonstruktionen og turtildelingen, fx
talerudvælgelse, turkonstruktionsenheder og mulige færdiggørelsespunkter (Heritage 1984,
Femø Nielsen 1999, Steensig 2001). Udøvelsen af turtagningssystemet i samtaler er ud over
den overordnede systematik en kompleks affære hvor elementer som minimalrespons,
overlappende tale, afbrydelser, ophold, pauser, talehastighed og kropssprog kan have
afgørende betydning for forløbet og strukturen, men i chat eksisterer disse elementer ikke103.
En lignende måde at anskue interaktion på er at betragte en stor del af ytringerne som
koblet sammen i adjacency pairs (Schegloff & Sacks 1973), dvs. turpar eller nærhedspar
(Hutchby & Woofit 1998)104. Ifølge Schegloff og Sacks skal 5 basale kriterier være opfyldt
for at man kan tale om nærhedspar, sekvensen skal bestå af to ytringer der er placeret nær
hinanden og produceret af forskellige talere, og ytringerne optræder som første par-del (First
Pair Part) der kræver en eller flere anden par-dele (Second Pair Part) (Schegloff & Sacks
1973:296). Mellem første og anden par-del er der konditionel relevans (Heritage
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Forsinket minimalrespons kan forekomme – men det sker uhyre sjældent i datamaterialet og har ikke samme
øjeblikkelige understøttende funktion som fx små bekræftende nik eller jaer kan have i en samtale.
104
Schiffrin (1994) giver en glimrende sammenligning af forskellige tilgange til interaktionsstruktur.
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1984:249105), dvs. har man et bestemt initiativ, forventes også en bestemt form for respons.
Stiller man et spørgsmål, forventer man at få et svar på dette spørgsmål:

Eksempel 7
7 DK2day: hey MD*SS*....skal vi egentlig ikke kalde dig Arla nu?*GG*
13 MamaDevil: DK>> kald mig hvad du vil.....bare ikke tidligt op........*GGG*
18 DK2day: MD...AhrrrLa' vær'..*GG*
29 MamaDevil: DK>> hold da kæft du kører med klatten...............*GGGG*

AS.28.11

DK2day hilser i eksempel 7 på MamaDevil og stiller hende i den forbindelse et humoristisk
spørgsmål (l. 7) idet hun spiller på nickforkortelsen MDs lighed med forkortelsen for
”Mejeriselskabet Danmark” der et halvt år forinden var blevet omdøbt til Arla Foods. Selv om
spørgsmålet er humoristisk retorisk og dermed ikke nødvendigvis har en høj konditionel
relevans, dvs. krav om en respons (anden par-del), får DK2day alligevel svar. MamaDevil
griber i farten at Arla på svensk betyder årle, dvs. tidligt, og replicerer altså i linje 13 på
morsom og ordlegende vis DK2day der igen tilføjer en ny humoristisk vinkel til den
fortløbende interaktion (l. 18). MamaDevil vælger i linje 13 at svare på spørgsmålet frem for
at replicere den hilsen der også er i DK2days indlæg hvad der sandsynligvis hænger sammen
med at hun svarer på den sidste del af indlægget først (Sacks 1987) og at spørgsmålet har stor
humoristisk appel som hun forsøger at give igen på.
Kompleksiteten i chatinteraktion ligger i at chat realiseres som mange samtidige
samtaler og i grove træk med samme ensartede grafiske status og markering på interaktionseller brugergrænsefladen106. Som eksempel 7 via linjehenvisningerne indirekte angiver vises
indlæggene i de enkelte samtaler ikke som nærhedspar, dvs. grupperet sammen som de oftest
bliver i samtaler, men i den kronologi de er modtaget af chatserveren. Tempoet er trods
synkroniteten meget langsommere end i samtaler fordi indlæggene både skal skrives og læses.
Indlæggene sendes af sted som hele færdige enheder der først efterfølgende kan
kommenteres, så forhandlingen af betydning og turtagning sker ikke intrafrasalt, men på
ytringsniveau.

Den

strukturelle

mindsteenhed

i

chat

er

ikke

som

i

samtaler

turkonstruktionsenheden (Steensig 2003) eller intonationsenheden (Chafe 1994), men det
enkelte indlæg som helhed. Det er derfor relevant som udgangspunkt for en analyse af
interaktionsstrukturen at beskæftige sig med indlæggenes strukturelle funktion i chat, dvs. det
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Konditionel relevans er oprindeligt beskrevet i Schegloff (1968).
Anvendelse af forskellige farver og skrifttyper og markering med fed og kursiv kan få et indlæg til at skille
sig ud.
106
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enkelte indlægs funktion i en struktur af initiativer med bestemte præferencer og tilhørende
responser.
Selv om jeg i feltstudiet observerede en chatters monolog eller pseudo-dialog med sig
selv og eventuelt andre der kiggede på uden at deltage107, er chattens eksistensgrundlag at to
eller flere chatter med hinanden i en hurtigt skiftende vekselvirkning. Chatinteraktionen
fremstår i tidens og formatets enhed idet der normalt gives feedback på et indlæg inden for ½
til 1 minut, og idet feedbacken i reglen udformes som et chatindlæg. Der kan dog opstå
formatforskydninger eftersom en deltager kan vælge at give feedback i privat format, dvs. i
rødt, eller i form af en e-mail, en sms eller en telefonopringning108, men det hører til
sjældenhederne i offentlig chatinteraktion og er ikke en del af mit eksempelmateriale. Jeg vil i
det følgende afsnit derfor gennemgå denne tovejsstruktur i chatinteraktion uden at tage højde
for eventuel privat interaktion.

IV.2.1 Refleksiv struktur
Overordnet betragtet kan strukturen i chat karakteriseres som dialogisk eller refleksiv. Jeg
foretrækker termen refleksiv af to grunde. Dels anvender jeg termen dialog om
interaktionsforløb i chat mellem to deltager (i modsætning til multiloger om
interaktionsforløb mellem flere end to), dels understreger ordet refleksiv (”visende tilbage
til” 109 ) både det tilbagevisende og tilbagevirkende element i interaktion som allerede
diskuteret i kapitel II.2 under interaktivitet. Strukturen i chat udgøres af tre faktorer: de
enkelte indlægs afhængighed af det meningsmæssigt foregående indlæg, nærhed
(meningsnærhed 110 ) med det meningsmæssigt foregående indlæg og og responsivitet
(Steensig 1994:72) i forhold til det meningsmæssigt foregående indlæg. Det vil sige at det
enkelte indlæg (på nær åbnerne som jeg vil behandle nærmere senere) i sin responsivitet er
afhængig af og virker tilbage på de rammer som sproghandlingen og emnet i og formen på de
forrige indlæg har afstukket. De enkelte indlæg tolkes ind i en struktur af præference og
dispræference (Femø 1999:27, Pomerantz 1984:63) for hvilke responser der er inviterede og
hvilke der ikke er, og interaktionen kan hele tiden ændre retning fordi responserne virker
tilbage på de forrige indlæg. Kommer den foretrukne respons i en ansigt til ansigt-samtale
107

De fleste webchatrum giver mulighed for at andre kan ”peeke”, dvs. lidt i stil med som voyeur at kigge ind
gennem nøglehullet.
108
Man kan i yderste konsekvens også regne nogle af de kommentarer der findes i gæstebøgerne på nogle af
chatternes hjemmesider som feedback. Det indgår dog ikke i afhandlingens datamateriale.
109
Ifølge Ordbog over det Danske Sprog.
110
Jeg har konstrueret dette ord fordi indlæggene ikke rubriceres efter adressering eller lignende, men i
kronologisk rækkefølge.
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ikke øjeblikkeligt fordi den svarende tøver, vil den der har taget initiativet, fx en invitation,
forberede sig på den ikke-foretrukne respons, fx et afslag. Præferencemekanismen udfoldes
tydeligere i analyserne specielt i kapitel VI.
En måde at analysere den refleksive struktur på er at dele interaktionen op i initiativer
og responser og undersøge graden af styring mellem dem (Linell & Gustavsson 1987).
Initiativet er den meddelelse eller ytring der sætter interaktionen og de enkelte turpar i gang.
Nogle indlæg er dog så svagt eller diffust eliciterende at der snarere er tale om en form for
manifestation af afsenderen. Responsen er den meddelelse eller ytring der fordres af
initiativet, og hvis tilknytning er mere eller mindre umiddelbar og situationsbestemt (Linell &
Gustavsson 1987). Responsmuligheden afhænger af den konditionelle relevans, dvs. det
faktum at en bestemt handling (initiativ eller første par-del) gør en bestemt anden handling
relevant (respons eller anden par-del). Responsen kan være mere eller mindre ekspanderende
(Linell & Gustavsson 1987:58).
Chatinteraktion kan både analyseres intrafrasalt, dvs. med fokus på det enkelte indlæg
som sproglig størrelse, og interfrasalt eller interaktionelt, dvs. med fokus på dets placering i
forhold og relation til andre indlæg. Den intrafrasale analyse foretager jeg primært i kapitel V
om sproglige mekanismer, mens den interaktionelle analyse foretages i det umiddelbart
følgende med udgangspunkt i det enkelte indlæg som initiativ eller respons – i forskellige
former for afhængighed – og i dialoger og multiloger.

IV.2.2 Model over den dialogiske struktur
I et forsøg på at gøre den komplekse interaktionsstruktur i chat med mange forskellige
handlingsmuligheder forståelig og overskuelig har jeg fremstillet følgende model (model 9)
over mulige dialoger i chat. Modellen viser de forskellige udgange der kan være på en
tilfældig deltager A’s initiativ (markeret med den fede vandrette linje).
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A

B1

B2

B3

B4

Notationsforklaring:
A
= afsender
B
= forskellige mulige modtagere
= afsenders initiativ
= indlæg
= intet indlæg
Forskellige situationer:
1) A-B1: B1 svarer uden at få svar
2) A-B2: B2 svarer og får svar
3) A-B3: B3 svarer ikke > nyt initiativ
4) A-B4: B4 svarer ikke og udløser intet nyt initiativ

> ingen interaktion
> interaktion
> Bs reaktioner i 2, 3 eller 4
> ingen interaktion

Model 9

Modellen afspejler de fire forskellige situationer der forekommer i dialoger i chat og tager
således ikke højde for hvordan forholdet er mellem de forskellige mulige modtagere af A’s
indlæg. Den responderende deltager B kan svare A (markeret med ubrudt linje) uden at få
respons (situation 1 markeret med en stiplet linje), men B’s svar kan også udløse respons
(situation 2) og føre til videre interaktion. Begge situationer ses i eksempel 8 hvor A (Craig
David)s initiativ udløser hele tre responser (l. 497, 500 og 501) hvoraf han kun vælger at
svare på den ene 111 (situation 2) hvad jeg definerer som et interaktionsforløb. Et
interaktionsforløb forudsætter at A’s tredje indlæg (respons) forholder sig til A og B’s
forbundne indlæg (se kapitel II.1.2).

111

Muligheden for at han svarer privat foreligger.
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Eksempel 8
483
vil
486
498
490
495

Craig David: Hva` så, er der så nogle søde og lækkre poptøser på 14 eller 15 der
chatte med mig, så skriv 123!!!!!!!!!!!!
pornstar 14: 123
SWEET GIRL: 123
Maria!!: Hmmm...Craig David er sgi ik kun 14 eller 15..... 112
Craig David: Maria Luk

AU.18.10

Men B kan også vælge ikke at svare, hvad der kan foranledige A til at bringe endnu et
initiativ (situation 3) eller til at opgive at kommer i interaktion. Sidste situation viser sig i
eksempel 9 hvor Le@ forsøger at få respons uden held (situation 4) hvorefter hun dropper ud
af chatten:
Eksempel 9
Chatten : Le@ er logget på kl. 9:18
Le@ : Godmorgen alle sammen *V*
Chatten : Le@ er logget af kl. 9:21

AS.24.5. Linje 434-461.

Et stærkt eliciteringselement er adressering. Adresserede indlæg får i reglen respons hvad der
behandles mere udførligt i kapitel VI om responsfremkaldelse. Selv om responsen på et
adresseret initiativ normalt efterlyses hvis den udebliver, er den konditionelle relevans
svækket i chatinteraktion i forhold til fonetisk realiserede samtaler (ansigt til ansigt- og
telefonsamtaler). De kvalitative analyser af empirien viser at mange initiativer (primært de
ikke-adresserede) forbliver ubesvarede, også selv om de er udformet som spørgsmål. Ikkeadresserede indlæg kan være stærkt eliciterende, men det afhænger da af andre faktorer som
tilhørsforhold, sproghandling og leksikalske valg (yderligere behandlet i kapitel VI om
responsfremkaldelse).
Den svækkede konditionelle relevans påvirker også mekanismen reparatur som arter sig
anderledes end i samtaler:
Termen reparatur beskriver alle observerbare bestræbelser hos samtaledeltagere
som forholder sig til at noget er problematisk i talen (Steensig 2001:67).

I samtaler repareres der på problemer med at snakke, høre og forstå hinandens indlæg.
Reparatur bruges desuden desuden til at genetablere en fælles forståelse af verden (Schegloff,
Jefferson & Sacks 1977, Schegloff 1992). Reparatur i chatinteraktion sigter også på at højne
den fælles forståelse dels af det skrevne ved at rette skrivefejl, dels af verden ved at opklare
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Craig David er en engelsk farvet popsanger født i 1981.
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eventuelle misforståelser, men som man kan se i kapitel IV.2.4 gøres der ikke meget for at
fjerne potentielle tvetydigheder og dermed forstærke en entydig forståelse af interaktionen og
meddelelsen, snarere tværtimod. Tvetydighed afføder mulighed for flerforståelser og
misforståelser. Udnyttelse af manglende overordnet isotopi og af manglende interpersonelt
kendskab viser sig som interaktionel resurse. Den manglende dagsorden bevirker at
bemærkninger og handlinger ikke er ”forudbestemte”, dvs. inkluderet i en bestemt forståelse
eller en bestemt semantik.
Som de mig bekendt foreløbig eneste har Juliane Schönfeldt og Andrea Golato (2003)
specifikt undersøgt hvordan reparaturinitiering fungerer i chat, sammenlignet med hvordan
det fungerer i samtaler. De udpeger centrale forskelle på samtaler og chat der influerer på
reparaturens virkefelt. Chatindlæg modtages som hele indlæg hvad der gør at
turkonstruktionsenheder ingen rolle spiller, dvs. andre deltagere har ikke mulighed for at
afbryde, overlappe og påvirke den andens tur, mens denne produceres. Reparatur kan kun
foregå efter hvert indlæg hvad Schönfeldt og Golato kalder ”Next Opportunity Space Repair”
(Schönfeldt & Golato 2003:257). Tavshed kan heller ikke forstås intentionelt, men tolkes
snarere som teknologiforårsaget. I øvrigt minder reparatur i chat meget om reparatur i
samtaler, men der findes dog unikke fejlkilder i chatinteraktion der udløses af den fysiske
distance der gør at man ikke kan se hvad den adresserede foretager sig, og om denne
overhovedet er ved computeren. En høj interaktionsintensitet (mange aktive deltagere) kan
afstedkomme at indlæg bliver overset. En udbredt chatreparatur113 er derfor et mere eller
mindre direkte spørgsmål til hvorfor den forventede respons udeblev:
Eksempel 10
158 SannePigen : *Tænker om ICE_COOL har fortravlt til at hilse....*tsk-tsk*
454 Kashmir : søren...Hej igen..*SS*
435 Kashmir : søren....sover du..??
432 søren36 : Kash >> du vækkede mig*GGG*

AS.31.3

SannePigen er i eksempel 10 netop logget på og er blevet hilst af flere chattere, men forventer
tydeligvis at ICE_COOL også skulle hilse på, og hun sender derfor en reparatur af sted i form
af en art fiktionshandling. Kashmir derimod reparerer i samme logfil (eksempel 10) på det
forhold at hun har sendt en hilsen af sted til den nyligt påloggede søren36 der ikke har
reageret. Hendes spørgen til om han sover, er dermed et høfligt forsøg på både at komme i
kontakt med søren36. Hun fortæller ham implicit at han har overset noget.
113

Der er i dette tilfælde ikke tale om reparatur i klassisk forstand hvor problemkilden kun er en problemkilde
for de andre, og hvor der ikke er mulighed for selv-reparatur.
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Inden for den enkelte chatdialog følger forløbet oftest den initiativ-respons-struktur eller
struktur med adjacency pairs man ser for de fleste samtaler hvor man skiftes til at sige noget
og hele tiden orienterer sig imod det foregående indlæg og den forudgående samtale. Et
indlæg kan både indeholde initiativ og respons. Når initiativ og respons skrives i et indlæg,
dvs. i en tur, og ikke fordeles på flere indlæg, hænger det bl.a. sammen med at mediet er for
langsommeligt til at privilegere minimalrespons og pauser og gengive kropssprog der i
fonetisk realiserede samtaler er med til at organisere og styre både den enkeltes tur og
udvekslingen. Minimalrespons spiller ikke, som den kan i samtaler, en rolle for turtagningen
undervejs i produktionen af det enkelte indlæg, men er stadig en interaktionel mekanisme. I
eksempel 11 giver Blaze minimalrespons på det forudgående indlæg i form af en
alene-stående regibemærkning i form af signalforkortelser eller netkronymer.
Eksempel 11
Søren29: jeg vil gedaffen...er løbet tør for snotpapir....*GG*..ciao..*VVV*
Scarlet kort: *Sgu ikke nogen spøg... at løbe tør for snotpapir... *G*
Blaze: Scarlet>> *LOL*

AS.18.10. Linje 287-301

Scarlet korts indlæg sluttes af med punktummer og en regibemærkning som i fællesskab
fungerer som opfordring til også at grine med. Den opfordring følger Blaze op og sender en
alenestående minimalrespons i form af netkronymet *LOL*.
I stedet for at give hinanden plads til at yde minimalrespons chat gør deltagerne i stedet
brug af en anden interaktionel mekanisme der minder om ”post-completion stance markers”
(Schegloff citeret efter Steensig 2003:267=). I form af en regibemærkning, fx *G* eller
*smiler*, tilføjer afsenderen en kommentar om hvordan modtageren af indlægget skal
forestille sig at afsenderen ser ud eller om hvordan den pågældende ytring ifølge afsenderen
skal forstås. I eksempel 12 slutter MamaDevil sin implicitte selvkarakteristik som en der ikke
plejer at være sød, af med punktummer og en regibemærkning som i fællesskab fungerer som
opfordring til SannePigen om også at grine med hvad hun følgelig gør i næste indlæg.
Regibemærkningen er her med til at justere interaktionens indhold, nemlig SannePigens
opfattelse af hvorvidt MamaDevil eventuelle sødme skal tages for pålydende eller ej.
Eksempel 12
SannePigen Kort: mama.......hmmm...det plejer du jo at være.....*G*
MamaDevil: SP>> plejer jeg at være sød.........naaa....kan ikke passe......*GG*
SannePigen Kort: mama.......*LOL*......Tøsekrammer*

AS.13.11. Linje 12-16
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Regibemærkninger kan dermed være både selvrefererende, dvs. referere til eget indlæg og
anvise modtagerne om egen humoristiske eller opblødende opfattelse af indlægget, eller de
kan referere til et forudgående indlæg og tilkendegive morskab eller anden form for feedback
på det forudgående. Om en indlejret regibemærkning bliver opfattet som opfordring til
lignende respons eller som angivelse af hvordan det skrevne opfattes af afsenderen selv,
afhænger af den nære kontekst. Eftersom alenestående regibemærkninger er meget sjældne,
tyder meget på at deltagerne i et hurtigtskiftende interaktionsforløb, som fx en multilog med
mange deltagere som jeg efterfølgende vil beskrive, foretrækker at kommentere deres indlæg
selv frem for at afvente modtagerens respons. Deltagernes tilbøjelighed til at skrive
konative114 kommentarer og flere ytringer i et indlæg kan dermed ses som en rationalisering
af interaktionsstrukturen.

IV.2.3 Model over den multilogiske struktur
I chat kan man føre dialog med en enkelt deltager som vist i forrige afsnit, men som regel er
der logget mange deltagere på ad gangen der principielt har mulighed for at chatte med
hinanden alle sammen på samme tid. Billedet af den samlede interaktionsstruktur er derfor
noget mere kompleks end den dialogiske struktur. Selv om den form for interaktion man ser i
de undersøgte chatrum, er kendetegnet af at være næsten-synkron, kan man ikke skrive i
munden på hinanden, og man kan ikke overlappe hinandens indlæg som tilfældet er i ansigt til
ansigt-samtaler. 115 Chatsystemet opdaterer jævnligt den dynamiske webside som indlæggene
realiseres på, dvs. med ca. 6 sekunders mellemrum, men indlæggene skal stadig skrives og
læses hvad der kan foregå mere eller mindre hurtigt og dermed påvirke strukturen på
forskellig vis.
Skelettet for interaktion i chat er at hver deltager har mulighed for at sende et indlæg ad
gangen til chatrummet. Så snart en deltager A har sendt et indlæg af sted, kan A skrive og
sende et nyt indlæg, og det betyder at jo flere offentligt aktive deltagere der er i et chatrum, jo
flere indlæg kommer der til at stå på skærmen mellem A’s egne indlæg. A kan både vælge at
sende et nyt indlæg af sted til samme adressat igen eller til en ny adressat. Samme forhold gør
sig gældende for en eventuel respons på A’s indlæg der skal læses og forstås før en anden
deltager B kan skrive og sende sin respons på dette. Også for B (som er en samlebetegnelse
for forskellige mulige modtagere af A’s indlæg) eksisterer der hele tiden en mulighed for
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Den konative sprogfunktion implicerer at afsenderen instruerer og informerer modtageren.
Der findes split-screen-chatsystemer, hvor det skrevne optræder øjeblikkeligt bogstav for bogstav på
skærmen, og hvor man derfor kan respondere næsten samtidig.
115

100

enten at sende et adresseret eller ikke-adresseret indlæg af sted, samtidig med at B allerede
inden A’s henvendelse til B kan have etableret et interaktionsforløb med en anden hvad der
følgelig også fordrer respons. Denne chatinteraktionsstruktur kan opstilles i følgende model
(model 10) som mere skal ses som et forsøg på gøre det komplekse sæt af muligheder i den
samlede multilogiske struktur overskuelig end som et bud på en analysemodel.
RAB
PrA

(Skærmbillede)

PB
a

b
PrB
c
a

PA

b

PrA

c

a
PB
b

c

Notationsforklaring
Adresseret initiativ
Respons til respons, dvs. interaktion
Respons til initiativ
a
b
c

Adresseret initiativ
Respons
Ikke-adresseret initiativ

Model 10
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PrA: As produktion
RAB: Realisering for A og B
PB: Bs perception
PrB: Bs produktion
PA: As perception

De stiplede firkanter i modellen skal forstås som positioner for produktion og afsendelse (PrA
eller PrB) eller modtagelse og perception (PB eller PA) af et indlæg på deltagernes skærm,
mens figurerne inden i firkanterne symboliserer de forskellige indlægsmuligheder: respons,
adresseret eller ikke-adresseret indlæg. Modellen inkluderer et forløb i tid som er angivet både
vertikalt og horisontalt. De vandrette pile symboliserer dels retningen for interaktionen, dels
den teknologibaserede tid116, dvs. den tid det tager systemet at opdatere websiden og dermed
realisere det afsendte indlæg. De horisontale pile symboliserer ligeledes dels retningen for
interaktionen (det selvklare faktum at et indlæg skal perciperes før det kan besvares), dels den
biologisk individuelle tid, dvs. den tid det tager for den enkelte at percipere et indlæg og
producere en respons dertil eller et nyt initiativ.
A producerer og afsender sit indlæg (PrA) som kan være et adresseret initiativ, et ikkeadresseret initiativ eller en respons til et indlæg. I modeleksemplet producerer A et adresseret
initiativ som efter afsendelse realiseres på både A’s og B’s skærm (den midterste søjle) (RAB)
hvorefter B modtager og perciperer indlægget (PB). Dernæst producerer B en respons dertil
(PrB) som efter afsendelse realiseres på både A’s og B’s skærm (RAB) hvorefter den perciperes
af A (PA). A producerer en respons dertil (PrA) og sender den af sted, og sådan kan det
fortsætte.
Som man kan se på modellen har begge deltagere hele tiden tre indlægsmuligheder, og
disse muligheder eksisterer for den enkelte så snart denne har afsendt sit indlæg. Det er
således muligt for den enkelte deltager A at producere en respons til et initiativ fra enten B
eller en anden deltager (Ab), et ikke-adresseret initiativ (Ac) eller et nyt initiativ til B (Aa),
inden han har fået respons på sit første indlæg eller inden det ene interaktionsforløb er helt
afsluttet.
Den komplette model bliver som analysemodel hurtigt uoverskuelig hvis alle indlæg i et
chatrum føjes ind. Vælger man derimod en afgrænset multilog 117 ud, kan modellen i
modificeret udgave118 anvendes som analysemodel (model 11). Jeg vil som eksemplificering
vise en multilog der senere (i kapitel IV.3.2) bliver genstand for en mere mikrolingvistisk
analyse. Multilogen har i alt 7 deltagere der ikke bidrage lige meget, men alle orienterer sig
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Internettet fungerer ved at sende beskedbidder af sted ad forskellige veje i små pakker som samles ved
ankomsten, og denne procedure kan indimellem forsinke et indlæg.
117
En afgrænset multilog er et interaktionsforløb hvor alle øvrige indlæg der ikke hører sammen med forløbets
emne, udelades.
118
Modifikationen af den generelle model indebærer en visualisering udelukkende af de muligheder der
anvendes, dvs. der medtages kun implicerede indlæg og ikke alle deltagernes øvrige muligheder. Modellen
regner en respons og et initiativ i samme indlæg under et, og relationerne mellem indlæggene noteres som
responser tilbage til det indlæg der henvises til.
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mod samme emne som i dette tilfælde er en bestemt deltagers sproglige og interaktionelle
adfærd.

Craig David

Maria!!

4

1
5

6

8
10
12
Pia16

14

15
7
SWEET GIRL
Porn Star

11
TeChNoTøZeN

3

2
13
-=Furygan==Furygan=:=Furygan=9
:=Furygan=-:

16

Model 11

Ud over at give et strukturelt overblik og et mere visuelt indtryk af multilogen, viser
modellen også hvem der relaterer til hvem, og hvor mange responser de enkelte indlæg
fremkalder. Craigs åbningsindlæg fremkalder, hvad jeg vil gennemgå nærmere i IV.3.2.
(eksempel 48), ikke mindre end 4 responser, og han modtager respons fra 6 forskellige
deltager hvad der må siges at være en temmelig høj score i Andre Unge-chatten. Hvis man
ønsker at analysere de enkelte indlægs sproglige indhold, kan følgende modeltype (model 12)
anvendes:
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Craig David: Hva` så, er der så nogle søde og lækkre poptøser på 14 eller 15
der vil chatte med mig, så skriv 123!!!!!!!!!!!!
pornstar 14: 123
SWEET GIRL: 123
Maria!!: Hmmm...Craig David er sgi ik kun 14 eller
15.....
Craig David: Maria Luk
Maria!!: Craig<< hvad skal jeg lukke.... døren??
Fryser du?? *G*
Pia16: NEJ HAM NEGER SANGEREN ER IKKE 14 ELLER 15
Craig David: Maria>>>>>>>Luk røven og smut hjem hvor du høree til
-=Furygan=-: Craig...smut pomfrit !!
Maria!!: Craig<< jeg er hjemme... såååå og røven..
den er sgu lukket *G*
Pia16: Craig david du kan jo ikke engang stave hvad vil du så her
inde.????
Craig David: Maria>>>>>Luk munden, log af og smut ind i din seng og
sov!!!!!!!!!!!!!!!!
TeChNoTøZeN: Craig David>> LUK KEBABBEN !!!!!!!!!!!!!
Maria!!: Craig<< nopes.. der ligger hunden... den
fylder hele sengen.. og jeg kan ikke sove her
midt på dagen!
Craig David: TECTØZ>>>>>>Det har jeg gjort
TeChNoTøZeN: Craig David>> Det synes jeg oz var en go` idè

Model 12

Denne modeltype viser ligesom model 11 hvilke indlæg de enkelte indlæg viser tilbage til,
men i model 12 er indlæggene repræsenteret i deres fulde ordlyd, og man har dermed
mulighed for at se hvilke sproglige faktorer der har indflydelse på interaktionsstrukturen.
Strukturen kan, selv om den allerede kan være kompleks i dialogen, i multilogen antage
former der ikke er mulige i dialogen med kommentarer, tilskuertilråb og sammenfletninger af
flere dialoger som vist i model 12. Jeg har i dette afsnit om interaktionsstruktur valgt at skelne
mellem dialog og multilog, vel vidende at multilog dækker over udvekslinger både mellem 3
og mellem fx 10 deltagere. Antallet af deltagere er afgørende for interaktionelle mekanismer
og sociale strukturer (Egbert 1997:1). Når jeg har valgt at skelne præcist mellem 2 og 3
deltagere, hænger det sammen med at netop den tredje part gør interaktionen ”multiparty”,
dvs. interaktion med mange deltagere. Selv om to deltagere også kan føre to samtaler med
hinanden samtidig, sker dette så sjældent at det er mere relevant at se hvad der sker med
interaktionsstrukturen når der er 3 eller flere deltagere til stede. En anden vigtig begrundelse
er at længerevarende multiloger mellem tre deltagere ikke forekommer særskilt hyppigt.
Mønstrene i mit datamateriale tyder på at netop tre deltagere vanskeligt indgår i samme
interaktionsforløb eftersom de oftest hurtigt spalter sig ud i to samtidige dialoger eller mere
eller mindre indirekte inviterer flere deltagere ind i multilogen i stil med det Egbert under
henvisning til Sacks mfl. (1974) beskriver som ”schisming” (Egbert 1997). Kendetegnende
for en multilog er bl.a. at deltagerantallet kan svinge meget og ikke er så betydningsfuldt som
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det er i dialoger der påvirkes betragteligt hvis en ekstra blander sig i dialogen. Multilogen er i
sagens natur heller ikke så følsomme over for deltagerfrafald som dialogen. Dialogen og
multilogen orienterer sig forskelligt i forhold til den samlede interaktion og dynamik mellem
deltagerne. Multilogen er pr definition en åben foranderlig mængde hvor både deltagerantal
og emne hele tiden kan veksle, mens deltagerantallet i dialogen i sagens natur er begrænset til
to, og emneskiftene følgelig ikke er så springende og hyppige.
Eftersom dialogen i chat ofte følger en relativt streng initiativ-respons-struktur med
pingpong-turtagning, er den på det strukturelle niveau en mere lukket interaktionsform i
forhold til multilogen hvis turtagningssystem er langt mere åbent og komplekst (se fx Sacks
mfl. 1974 om multiparty conversation). I multilogen kan der både være initiativer der er
adresseret til en eller flere bestemte, og der kan være initiativer rettet mod alle eller det
ubestemte ”nogen”. Mange initiativer i en multilog er, selv om de måske er adresseret til en
bestemt person, skrevet for et større publikum og kan følgelig invitere flere til at deltage i
multilogen hvad der gør formen langt mere åben og fluktuerende. Publikumsbevidstheden er
høj i multilogerne – som i følgende uddrag af en længere sekvens hvor 4-5 deltagere
diskuterer alderens betydning for chatinteressen. RenHygge adresserer med sin kursivering af
gamle ingen bestemt, men regner sikkert med at ramme en del eftersom kvinders alder pr.
definition er et ømtåleligt emne. Indlægget har bred og let provokerende appel:
Eksempel 13
RenHygge: Oiiijjjjj, det vrimler squ snart med de gamle piger herinde *ggg*
Gitte38: RenHygge: hvornår kan du være logget af hvis du trykker på knappen
nu ???? *LOL*

AS.13.11. Linje 238-240

Chatdialogernes strukturelle lighed med almindelige ansigt til ansigt-samtaler er stor. De to
implicerede skiftes i reglen til at have turen. Det ses meget sjældent at en tredjeperson
uindbudt griber ind i en dialog. Det vil som regel være foranlediget af at en af de implicerede
direkte henvender sig til andre end de implicerede eller indirekte åbner forløbet for andre end
de implicerede (fx via faldende intensitet eller via indlæg med appellerende ekspressivitet
som i nedenstående eksempel 14 med McBitter).
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Eksempel 14
McBitter: Davs
MamaDevil: Davs McBitter.......
McBitter: Davs MamaDevil.........
MamaDevil: Hvad kan man så bruge bitterhed til ???___
McBitter: MamaDevil > Ikke til en skid! Det er noget man bliver!
MamaDevil: Bitter>> kun hvis man selv vil.........
McBitter: MamaDevil > Jeg er bitter fordi jeg åbenbart aldrig ikke får mig en pige
MamaDevil: Bitter>> og hvorfor gør det dig bitter ???
McBitter: MamaDevil > Fordi jeg ventet i 19 år!!!!!!!!!
MamaDevil: Bitter>> der er sgu ikke noget der bare kommer .........man
skal selv gøre noget.....og det hjælper not a snot at være bitter eller
spunk: mcbitter: det er vel ikke nok at sidde på venteposition – man skal vel være
lidt opsøgende?
McBitter: MamaDevil > Ih hvor ER du klog
MamaDevil: Bitter>> gu er jeg da så.........*GGGG*
McBitter: MamaDevil + spunk > Jeg gider ikke længere være opsøgende mere. Det
har jeg gjort nok af
McBitter: MamaDevil + spunk > Uden virkning
MamaDevil: Bitter>> jamen så sid da bare der og være et sur
gammelt løg......who cares........
McBitter: MamaDevil > Netop! I don't care about anybody!
McBitter: Søg....og bliv snydt!!!
Optimistin: Bitter...Det er maaske det, der er galt?*s*
Ruder Dame: McBitter.........du får lige præcis det du behøver*
MamaDevil: Bitter>> jamen godt for dig........vi er jo da heldigvis forskellige......
McBitter: Ruder Dame > Ja, nemlig ingenting
Ruder Dame: McBitter........så acceptere din skæbne!!

AS.28.11. Linje 218-386

McBitters forslag til emne og synsvinkel har tilstrækkelig bred appel til at mange vil
kommentere hans indlæg. Det der begynder som en dialog mellem MamaDevil og McBitter,
udvikler sig dermed til en længerevarende multilog med mange deltagere.
Dynamikken mellem deltagerne er en vigtig faktor i multilogerne, men som jeg vil vise
i næste afsnit om dynamik i de semantiske mønstre, er emneskift og associationsspring
yderligere en vigtig faktor i chatinteraktionen.

IV.2.4 Dynamik i de semantiske mønstre
Sammenligningen af chat med hverdagskommunikation mellem to eller flere personer er efter
min mening delvist forfejlet da den med inddragelsen af dagligdags konversation i reglen
sigter til meningsfuld og kohærent interaktion mellem mennesker der alle er interesserede i,
fokuserede på og bidragende til den samlede kommunikation. Chat er en alt for heterogen
interaktionsform til at kunne underlægges de samme krav til sammenhæng og relevans som
gælder for almindelige samtaler og andre skriftlige interaktionsformer, fx sms, e-mail og
brevudveksling. I chat er den topiske og semantiske struktur ifølge Susan Herring (1999:1b)
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fragmenteret og inkohærent. Fælles for mange af indlæggene i den offentlige chatinteraktion
er at de tilsammen udformer sig som multiloger hvor flere bidrager til samme topiske
konstruktion. Den topiske konstruktion kan, som jeg senere vil redegøre nærmere for, være
enstrenget eller flerstrenget, hvad der bl.a. hænger sammen med deltagernes antal og relation
og emnets, ordstoffets og deltagernes evne til at generere tangerende associationer. Denne
skelnen mellem en- og flerstrengsinteraktioner danner afsæt for min afprøvning af påstanden
om at chat er inkohærent.
Jeg ser semantikken som forholdet mellem ord i deres grundbetydning og i deres
kontekst (Gregersen 1996:53) og vil i det følgende præsentere mit bud på hvilke krav om
semantisk sammenhæng man kan stille til chatinteraktion, og følgelig hvilke analyseredskaber
der mest fornuftigt kan anvendes i den undersøgelse.
Et redskab der har været brugt til at analysere hvordan en interaktion kan udvikle sig til
to sideløbende interaktioner er ”schisming”. I tråd med Sacks mfl. (1974) og Goodwin (1987)
bruger Egbert begrebet schisming (splitning) om den transformation der ses når mindst 4
personer er til stede og en af deltagerne via tre måder, nonvokal modtagerpåkaldelse, skift af
emne eller handling og placering af splitnings-turen på et ikke-konkurrende sted, kortvarigt
splitter konversationen op i to konversationer, dvs. to samtidige turtagningssystemer.
Begrebet schisming kan ikke overføres direkte til chat eftersom man sjældent har en
semantisk enstrenget multilog mellem mindst fire personer, og eftersom man ikke man
anvende de to af egenskaberne ved splitningsturen, ”Schisming Inducing Turn”, fordi de
handler om deltagernes fysiske placering i forhold til hinanden, deres blikretning og
splitningsturens placering som ikke-konkurrerende turtagning. Chatinteraktion udspiller sig
virtuelt og med færdigkomponerede indlæg og udelukker dermed konkurrerende turtagning
og rumligt fysiske virkemidler. Men den sidste egenskab, emne- 119 eller handlingsskift viser
en lignende funktion som den kan have i chat.
Emneskift kan ifølge Egbert have to resultater, enten skifter samtalen emne eller
samtalen splittes kortvarigt op i to samtidige samtaler. Chatinteraktionen brydes ikke altid op i
to samtidige samtaler når et nyt emne introduceres, men kan udvides til en multilog med flere
deltageres kommentarer til samme emne. Emnerelateret schisming udspringer ofte af
deltagernes selvfremstilling og forhandling af deres indbyrdes relation som i det følgende
eksempel 15 hvor **Outlawz** (l. 651 og 656) præsenterer GFX og Solgud som århusianere.
Solgud reagerer negativt på den kategorisering (l. 662), men forinden har S@ndr@ (l. 659)
119

Idet hun citerer Schegloff (1990), gør Egbert (1997) opmærksom på risikoen ved at bruge emne, dvs. ”topic”
som analyseredskab idet man let kommer til at fokusere på hvad deltagerne snakker om frem for på hvad de
bruger sproget til.
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skiftet fokus i emnet til at gælde hendes og Solguds relation frem for en diskussion af
tilhørsforhold til en kategori eller ej.
Eksempel 15
646 @nneT: Nogen fyre fra Århus, der har lyst til at chatte med en sød pige på
17?
651 **Outlawz**: GFX<<<han er fra Århus ...
656 **Outlawz**: Solgud er også fra Århus ... ~~
659 S@ndr@: Sol...-er du fra Århus...-hmmm....
662 Solgud: Jeg er sq da ikke fra Århus, må jeg være her!!!!!
664 S@ndr@: sol...*HULK*SNØFT* har du fuppet ma??? *GG*
665 Zulati'n: < *Mener da ik Sol er fra Århus*
666 GFX: -)()()(- **Outlawz** – Hvorfor sagde du HAN?!?!
670 Solgud: Sandra.....jeg er stadig fra kbh *S
672 S@ndr@: sol...-dumme jyde...-ejjiiii, jyder er gode nok...-se bare på Kim fra
robinson...*G*
675 S@ndr@: Sol...*Sgg*
676Solgud: Sandra....jeg er ikke jyde Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
678 **Outlawz**: GFX<<< Der var ellers en tøs der søgte efter dig !!!~~
679 S@ndr@: *MøZ mØZ* sol...-ikke blive sur...*SXS*
681 Solgud: Sandra.........hmm *G*
683 GFX: -)()()(- **Outlawz** -hvad hedder hun?! Og jeg er ikke fra Århus!
687 S@ndr@: GFX...-det er det jeg sir...-du har fans...*Sgg*
690 S@ndr@: jeg sys alle er fra Århus...*GG* i Lawz øjne....*GG*
694 Zulati'n: <<<=== Er fra Århus og har det fint med det
699 GFX: -)()()(- Sandra-har lige sagt at jeg er ikke fra ÅRHUS!
701 **Outlawz**: GFX<< dET VAR @nneT..

AU.28.11

Mens det for schisming gælder at interaktionerne brydes op i to samtidige samtaler, er der for
chattens vedkommende snarere tale om en tilføjelse af endnu et emne end om en splitning af
fokus. Selv om S@ndr@ og Solgud i linje fortsætter med at klarlægge deres indbyrdes
relation, hindrer det dem ikke i at diskutere kategorierne. Schisming kan således mere
betragtes som inspiration til multiloger end som et regulært redskab i analyse af
chatinteraktion.
Mange chatrum har ingen overordnet dagsorden; oftest er rummenes eneste emnemæssige
orientering angivet i chatrummets navn som også virker regulerende på arten af deltagere.
Andre Seniorer og Andre Unge bevæger sig inden for betydningsfeltet alder, og selv om det
blot skal opfattes som rettesnor eller tilbud, viser det sig faktisk at have afgørende betydning
som etikette. I Andre Seniorer lå de etablerede deltageres alder med enkelte teenageres
afvigelse mellem 30 og 55120, og Andre Unge frekventeredes af unge mellem 12 og 25 at

120

Oplysningen kan ikke dokumenteres, men er udledt af uformel rundspørge i feltstudiet.
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dømme efter deres egne udsagn 121 . Alder var desuden noget som mange af chatterne
orienterede sig imod i form af udspørgning og nick hvad der ofte gav anledning til sjov og
godmodige drillerier:
Eksempel 16
'sus 37': Gitte> du af alle... må jo vide det.... er jo trods alt et år ældre end jeg...
*hø...hø...*
Gitte38:'sus': nej, nej søde IKKE ældre – mine sko er bare lidt større *GG*

AU.13.11. Linje 182-186

Den manglende overordnede dagsorden tillader mange former for chatsamvær. Ud over de
konkrete forsøg på at etablere sociale relationer (via kontaktåbninger, se IV.3.1) diskuteres,
fortælles, flirtes, drilles og leges der på livet løs. Den form for chatinteraktion jeg har
undersøgt, indeholder overvejende evaluerende og social interaktion. Saglig eller referentiel
kommunikation er ikke forbudt, men ikke just chattens attraktion eller trækplaster122. Når der
ræsonneres, forklares og begrundes, handler det oftest om at forhandle og korrelere
forståelsen eller opfattelsen af det skrevne, af relationen (eksempel 17), eller af hele
interaktionen som sådan (eksempel 18):
Eksempel 17
204 SNUS : ICE: Hmmmm – er du tættere på Tulle end jeg er?? *SS*

AS.31.3
Eksempel 18
413 JIK : *Er imponeret af at rellut kan hitte rede i 14 sessions*.

AS.24.5

Sjældent foregår der i de undersøgte chat decideret diskussion. Hvis der bliver udvekslet
meninger og erfaringer, handler det oftest om ungdoms- eller chatkulturelle fænomener som
mobiltelefoni, farver og skrifttyper, hvad der kan betegnes som en form for metainteraktion.
Der er dog eksempler på mere åndrige debatter som fx McBitter-multilogen (eksempel 14). I
beskrivelsen af hvordan chatinteraktion hænger sammen, giver det umiddelbart god mening at
skelne mellem enstrengede interaktioner hvor der kun er et overordnet emne i spil, fx
redegørelse, diskussion og meningsudveksling, og flerstrengede interaktioner der drejer sig
om flere emne eller emnefragmenter gennem associationsleg og sprogleg.

121
122

Henvisning til Sørensen, B.H. (2000) om at lyve sig lidt ældre
Denne beskrivelse beror foruden på de dokumenterede data også på iagttagelser foretaget i feltstudiet.
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Enstrengsinteraktioner
Der findes flere forskellige typer enstrengsinteraktioner hvor chatterne holder sig til et emne
uden afstikkere og hvor det semantiske felt er entydigt. Diskussioner kan i chatten forekomme
som fokuserede enstrengede debatter hvor et emne bliver vendt og drejet af to eller flere
chattere. Men de mest frekvente enstrengsinteraktioner er dem der drejer sig om etablering og
udbygning af interpersonelle relationer. Mange interaktionsforløb handler om at lære
hinanden (bedre) at kende.
Enstrengsinteraktion i chat skiller sig ikke specifikt ud fra ansigt til ansigt-samtaler med
ét bestemt emne. Som i samtaler skabes sammenhængen via kohæsion og kohærens.
Kohæsion virker via elementer som adressering og reference, mens kohærens er den relation
der eksisterer i en tekst mellem de semantiske indholdsstørrelser (leksemer) i en af deres
betydningsvarianter ved at disse tilhører samme semantiske felt eller kan indgå i den samme
situationstype (Cramer 1994).123 Ordenes rødder skal inden for tekstgrænsen (kan både være
en enkelt ytring eller en samling af ytringer) henvise til samme betydningsfelt for at der er
kohærens mellem disse. Tekstens sammensætning af ord (syntagmatisk) fra forskellige
ordklasser skal tilsammen give mening ved at alle ordene, i en af deres betydningsvarianter
alene og i sammensætning med et eller flere ord fra teksten, refererer til samme overordnede
betydningsfelt. Når SannePigen i følgende chatindlæg (eksempel 19) *Smiler glad og
lykkeligt til alle* er denne teksts kohærens etableret ved at verbalet ”smiler” i sin kulturelt
betingede grundbetydning kan referere til ”glæde og lykke”, dvs. glad og lykkeligt:
Eksempel 19
122 SannePigen : ICE......DET går jo så godt at jeg skal giftes i morgen *Smiler
glad og lykkeligt til alle*

AS.31.3

Årsagen til at SannePigen smiler, er at hun skal giftes hvad der af vittige sjæle hurtigt kunne
repliceres med følgende replik: ”Gift! Det er noget man tager for ikke at blive det”. Den
humoristiske replik anvender en anden betydningsvariant af roden ”gift” og gør dermed det
semantiske

betydningsfelt

usikkert

og

tvetydigt.

Næsten

alle

ord

har

flere

betydningsmuligheder (Togeby 2003:227) som brugerne kan vælge imellem, men det
konkrete ords aktuelle kontekst vil oftest vise hvilken betydningsvariant der er sat i spil i den
konkrete tekst. Det semantiske felt gøres entydigt ved den dominerende isotopi, det fælles
betydningsfelt eller den betydningstotalitet der eksisterer i de fleste tekster.

123

Se også Togeby (2003) og Gregersen (1996).
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Allerede nu er man i stand til at sige, at en hvilken som helst meddelelse eller
sekvens i sprogforløbet ikke kan betragtes som isotopisk, hvis ikke den har et eller
flere ens klassemer124 (Greimas 1966:105-106).

Det globale indhold af teksten kan tilføres samme entydige betydningsfelt, i dette tilfælde
denne at et giftermål fremkalder glæde og lykke. Isotopi er at tekster der er sammensat af
umiddelbart heterogene enheder, er placeret i homogene semantiske områder og dermed
udgør en betydningsenhed (Kallmeyer, Klain, Meyer-Hermann, Netzer, Siebert1974:147).
En enstrenget interaktion i chat er kendetegnet ved at centrere sig om et dominerende
emne og vil således have en entydig isotopi fordi alle ordene i interaktionen henviser til én
type situation som alle deltagerne er bekendt med. I følgende uddrag fra AU.28.11 (eksempel
20) følger vi en diskussion om lagring af informationer på mobiltelefoner og simkort mellem
4 chattere:
Eksempel 20
1 Solgud: Sandra......jeg har ikke nogen mobil så du kan ikke skrive tilbage til mig *S
2 S@ndr@: hmm....-okeys sol...-så dropper vi det...*Sg*
3 GFX: -)()()(- alle - Er der nogen der ved om der er simkort med flere end 120 tel.
numbers?!
5 S@ndr@: GFX...-det er der...*Ss*
6 GFX: -)()()(- Sandra - okey... hvilken TeleSelskab?
7 G@rfield: GFX : -)()()(- alle ....mener at min 3210 kan have 199 numre på kortet _
8 S@ndr@: *tænke* sonofon...-det havde jeg, da jeg havd e mobillen 8210...*Ss*
9 Zulati'n: Garfield... Nej en 3210 kan have 120 numre *S*
10 GFX: -)()()(- G@rfield - jeg har ikke set simkort med flere end 120 :(
11 S@ndr@: Hmm...-min 3210 kan kun ha 100....-skoood!!!!!
12 G@rfield: GFX : -)..er du sikker ......jeg ved det nemlig i kke ..har 15-20 numre i min
_
14 GFX: -)()()(- Zulati\'n - det er ikke tlf vi snakker om! det er SIMKORT!
15 Zulati\'n: *Ka gemme 120 på simkortet og 150 på fonen*
16 GFX: -)()()(- Zulati\'n - hvilken fone har du?
17 S@ndr@: men GFX det kommer oxe an på, hvad for en mob du har. ..*Ss*
18 Zulati'n: GFX... Nokia 6150
19 S@ndr@: GFX tror det er næmest at spørge en forhandler...*G *
20 GFX: -)()()(-Sandra - næh... for det er SimKort man gemmer nummere på!
21 Zulati\'n: Sandra... har du brug for flere end 100??
22 S@ndr@: nei GFX, for du kan oxe få mober hvor du gemmer på moben...
23 S@ndr@: nevermind...-kedeligt emne...-og jeg skal gå!!!
24 S@ndr@: hi hi....-det har jeg bare sagt mer end 20 gange...*G*
25 GFX: -)()()(- Sandra - skal ikke gemme på mobilen! vil genmme på kortet! :)
26 Zulati\'n: Det er dumt at gemme på mobilen, sæt nu den går i stykker så har man
ingen numre
28 S@ndr@: Zorry GFX er ikke nogen ekspert i mober...*tsk*
29 GFX: -)()()(- Sandra - Det er i orden! :)
30 S@ndr@: tak GFX...*Sg* *nUz*

AU.28.11. Linje 774-845125

124

Klassemer bruges af Greimas om ”kommunikationsenheder, enten syntagmer eller sætninger, der er mere
omfattende end lexemerne” (Greimas 1966:105).
125
Den oprindelige linjenummerering er her erstattet med nummerering fra 1-30.
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Uddraget består af 27 indlæg, og sammenhængen i diskussionen skabes bl.a. af
kohæsionsmekanismen adressering. Ud af de 27 indlæg er 6 ikke-adresserede: To indlæg
fungerer som annoncering af snarlig aflogning (l. 23-24) der ofte er henvendt til mere end en
person, et indlæg fungerer eksplicit som svar på et spørgsmål og har dermed også
adressatrelevans (l. 8), og de resterende tre fungerer via kohærens som generelle kommentarer
til emnet frem for til en bestemt person (l. 11, 15 og 26). Adressering giver dog ikke
sammenhæng i sig selv og fungerer i lige så høj grad som navigationsmiddel. Deltagerne i
dette uddrag sender indlæg til hinanden på kryds og tværs og får dermed interaktionen til at
virke meget uoverskuelig og måske ligefrem usammenhængende, men det der holder
diskussionen sammen, er isotopien, dvs. det at alle betydningsvarianter af de frie morfemer
tilhører det samme betydningsfelt: lagring på mobiltelefoner og simkort. Isotopien for
diskussionen realiseres med følgende overordnede frie morfemer: simkort, telefon og
nummer. I 21 af 27 indlæg realiseres isotopien eksplicit om end i form af metonymiske
afledninger (3210, 6150, teleselskab, sonofon), forkortelser (tlf, mob, mober, fon) og
underforståelser (forhandler, 100 [numre]).
Isotopien entydiggør ordstoffet og forebygger eventuelle misforståelser og bevæger
deltagerne til at forstå alle indlæggene som tilhørende samme diskussion ang. mulighed for
lagring på mobiltelefoner selv om de enkelte indlæg er præget af underforståelser og
udeladelser. Det er således et samvirke af kohærens og kohæsion der muliggør at indlægget,
Sandra… har du brug for flere end 100?? (l. 21) kan fungere som en forståelig del af forløbet.
Adresseringen henviser til en bestemt persons indlæg (l. 11) hvor kun 100 henvises til via
flere end 100?? Kohærensen hjælper os til at vide at det handler om telefonnumre. Når der
alligevel viser sig at opstå en uklarhed om genstanden for diskussionen, mobiltelefoner eller
simkort, kan det forklares i forhold til isotopien fordi der undervejs sker en semantisk
glidning (metonymisk udvidelse) for navnet 3210 der både kan henvise til en mobiltelefon og
til simkortet i en mobiltelefon. Usikkerheden kan derfor ligeså passende forstås som en form
for løbende justering af isotopien.
Analysen viser klart isotopien som styrende element i skabelsen af overordnet kohærens
i en chatinteraktion. Isotopien entydiggør brug af eventuelle polysemiske ord eller angivelser,
fx 100, eller forkortelser og slang, fx mob, fon og kort. Isotopien knytter også ikkeadresserede indlæg til det samlede interaktionsforløb, netop fordi enkeltdele i indlæggene
indordner sig det overordnede betydningsfelt.
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Flerstrengsinteraktioner
Mange af interaktionsforløbene i chatinteraktion fremstår langt mere inkohærente end den
førnævnte diskussion. Disse interaktionsforløb har jeg kaldet flerstrengsinteraktioner fordi
deltagerne bringer mere end et tema i spil ad gangen. Deltagerne kan ikke kun deltage
samtidig i flere forskellige interaktionsforløb der har forskellige temaer, de kan også foretage
emnespring inden for samme forløb hvad der umiddelbart kan synes temmelig broget, ja,
ligefrem usammenhængende. Susan Herring (1999) beskæftiger sig netop med inkohærens i
CMC og betoner den topiske fragmentering som problematisk. Både turtagning, reference og
emnestyring er ifølge Susan Herring forhindret eller hæmmet i de Inter Relay Chat hun har
undersøgt idet der mangler simultan feedback og turnærhed. Susan Herring ser netop den løse
kohærens som hun vælger at betegne fænomenet frem for inkohærens, som frigørende og
attraktivt for chatterne idet det fremmer sprogleg.
I mit datamateriale kan man mange steder iagttage flerstrengsinteraktioner der i
modsætning til enstrengsinteraktionerne rummer mere end et emne og en isotopi. Hvorfor
isotopien brydes er svært at afgøre. Er det den løse kohærens i form af svækket konditionel
relevans mange samtidige samtaler der fremmer isotopisk brydning, er det det sociale element
og den uforpligtende omgangsform i interaktionen der udløser emnernes digression og
interaktionsforløbenes diffusitet, eller ligger det i selve sprogets evne til at frembringe
associationer?
Selv om jeg i det følgende vil argumentere for det sidste forslag, mener jeg at der er tale
om samvirke af flere forskellige faktorer, bl.a. svækket konditionel relevans og manglende
dagsorden. Jeg mener desuden at personlige relationer i form af kendskab til de andres
handle- og interaktionsmønstre, herunder lyst til og mulighed for at indgå i en associativ
samtale, udgør forudsætningerne for at flerstrengsinteraktioner overhovedet kan forekomme.
En eventuel inkohærens er kun umiddelbart verificerbar på det sekventielle niveau fordi
initiativ og respons ikke står strukturelt som nærhedspar, mens der på det semantiske niveau
mere er tale om en frigørelse fra streng og stram kohærens over mod topisk spredning. Jeg vil
i det følgende argumentere for at de associationsspring og -lege der kan iagttages på chatten,
ikke er umotiverede, men kan forklares ud fra to begreber: ”monosemiering” (Togeby 1993,
2003; Kallmeyer mfl.1974, Greimas 1966):
Ved aktualiseringen (afsendelse eller modtagelse af en tekst) entydiggøres alle de
polyseme ord ved (entydiggørelses)isotopi, dvs. korrespondancen mellem ét af de
divergerende semer i ét ord og et sem […] i et andet ord i sætningen som er ytret i
en situation (Togeby 1993:195).

og ”sammenhængsisotopi” (Togeby 1993, Kallmayer 1974:145):
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To ord kan indgå semantisk forbindelse i en sætning hvis et latent sem fra et ord
korrelerer med (er identisk med) et sem […] i et andet ord når sætningen ytres i en
situation. Ved denne korrespondens mellem semerne gøres det latente sem
manifest, og det kaldes sammenhængsisotopi (Togeby 1993:217).

I alle tekster og dermed også i de interaktionelle hersker isotopi hvis egenskab er at udradere
eventuel polysemi, dvs. ordenens evne til at betyde flere forskellige beslægtede ting. Ordenes
mangetydighed gøres entydig idet de optræder i en bestemt sammenhæng126. Derved skabes
der korrespondance mellem divergerende semer. Hvis denne monosemiering ikke fungerer,
opstår flertydigheder og teksten bryder sammen som i følgende uddrag af en grammatisk
korrekt, men semantisk (og syntaktisk) usammenhængende tekst, skrevet af en skizofren
person:
Kære Tjenere
Jeg kan ikke få Fred her i denne Anstalt paa Grund af Søster A…s milde Pleje. De
milde Øjne forfølger mig Dag og Nat. Kan I ikke bringe mig til et barsk Sted. Helst
gik jeg følgende Vej: Tyvestik i Maven (stort og lille), Klinikbehandling hos
Doctor Brünnicke (Selvmord (antiklinisk) Krigstjeneste, Gennemboring af Sabel
fra Endehullet opefter ud gennem Forvejen, dernæst Korsfæstelse til Træ… (Sonne
og Rosenbaum 1979:86).

Teksten bryder sammen allerede i begyndelsen fordi det ”ikke at kunne få fred for” normalt
ikke korrelerer med Søster A…s milde Pleje. Det kan kun med stor velvilje monosemieres; og
eftersom teksten fortsættes af en opremsning af ”barske” metoder til aflivning eller pinsel som
skulle følge kronologisk efter hinanden, er monosemiering umulig.
Der kan også opstå situationer med to forskellige isotopier som entydiggør ordene på to
forskellige måder – således opstår bestemte typer vittigheder som den følgende vittighed (i
eksempel 21) der er grebet i flugten (Togeby 1986):
Eksempel 21
SannePigen : Quims.......hvad hjerne er fuldt af...................*G*
JIK : SP << Løber lemmet over med??

AS.31.3. Linje 132-123

Foruden monosemieringen skabes teksters sammenhæng ved at et latent sem fra et realiseret
ord korrelerer med et sem fra et andet realiseret ord. Latente, dvs. skjulte og degraderede, men
eksisterende betydninger af et bestemt ord kan etablere sammenhæng mellem tilsyneladende
ikke-korrelerende ord, fx ”dreng løber”, hvor det latente sem ”med ben” i ”dreng”
126

Betydning kan dog også betragtes som noget man forhandler sig frem til i fællesskab idet man forlader sig på
det Garfinkel har kaldt "the documentary method of interpretation", dvs. at man er åben for at revidere sin
kontekstuelle forståelse af mangetydigheder lige så snart der kommer dokumentation der foranlediger en revision
(Garfinkel 1967).
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korresponderer med ordet ”løber” og derved skaber sammenhæng mellem de to ord (Togeby
1993:217f).

Dette

kaldes

sammenhængsisotopi

(Togeby

1993:217),

semantiske

selektionsregler eller ”Merkmallatenz” (Kallmeyer 1997:145). Denne form for isotopi kan
ifølge Ole Togeby ses som dybdestrukturen i ”forstenede ord” (Togeby 1993:217) og
vendinger. Det er muligt via en netværksstruktur, kaldet semkonfiguration, at finde de latente
elementer i ordene i en aktualiseret ytring og derved se sammenhængen mellem to
manifesterede, men tilsyneladende usammenhængende ord.
I den sociale chat hvor der ingen dominerende og styrende dagsorden er, og hvor det i
høj grad er lyst og leg der sætter normen, kan associationerne til tider blive meget springende
og abrupte. For udenforstående og nypåloggede kan associationsspringene måske ligefrem
synes uforståelige og meningsløse, men jeg vil i den følgende eksemplariske analyse af et
uddrag fra AS.24.5 på 25 minutter (pga. eksemplets længde findes det udelukkende i bilagsdel
C) vise hvordan mange af associationerne kan begrundes vha. sammenhængsisotopi. Ved at
udføre semkonfigurationer på de realiserede centrale ord som associationerne bindes op på, er
det muligt at finde dybdesemantikken, dvs. de latente semer der bringes i spil og muliggør
associationen og bevirker at interaktionen for de implicerede ikke opfattes som
usammenhængende eller forstyrrende og nedbrydende. Analysen viser at associationerne
bunder i en dybdesemantisk almentilgængelig kohærens, samtidig med at de er udfordrende
fordi

de

spiller

på

den

enkeltes

evne

til

at

bruge

sammenhængsisotopiens

korrespondensmekanisme med at finde latente semers korrelerende semer i et andet ord når
ytringen aktualiseres. Når der tilsyneladende er tale om meget store associationsspring hvis
kohærens umiddelbart kan være af privat art, fortsætter chatterne alligevel med at brygge
videre på associationsstrengen fordi de mestrer sammenhængsisotopiens proces med at bygge
videre på latente betydninger, og efter al sandsynlighed også fordi de har viljen til at
opretholde interaktionen og til som før omtalt at afvente dokumentation for hvilken betydning
der er i spil. Via analyse af uddraget med adskillige associationsspring vil jeg hævde at der i
chatten ikke er tale om inkohærens, men snarere om latensbetydninger der aktualiseres og
indordnes den overordnede associationsisotopi samtidig med at begreberne monosemieres i få
overordnede isotopier. Den tilsyneladende umiddelbare adgang til fælles latensbetydning
gøres sandsynligvis mulig af forudgående kendskab til formen og de andre aktøreres tankeog handlesæt. Pga. uddragets længde citerer jeg kun brudstykkevis127.

127

Denne associationschat ligner en situation de fleste sandsynligvis kender hvor man forsøger (ofte i festligt
lag) at overgå hinanden i vilde associationer og morsomheder.
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Uddragets egentlige begyndelse er linje 221 hvor rellut forestiller at synge en
drikkevise. Kort fortalt bevæger associationsrækken sig således: drikkevise → jul/højtid/bål
→ stavefejl/besættelse. De andre chattere bryder sig ikke om at rellut synger drikkeviser så
tidligt på dagen (kl. 9.10) og opfordrer hende til at finde på noget andet. En foreslår at hun
vasker vinduer i chatten (l.180), hvad der får rellut til komme op med noget der at dømme
efter de andre chatteres reaktion er hendes yndlingstema: jul og julepynt. Dette
associationsspring, der er første reelle spring, kan opløses vha. følgende semkonfiguration128:
vaske vinduer: + subjekt til udførsel + kropslig handling med objekt + resultat: rent
pynt: + semantisk rolle: at pynte: + subjekt til udførsel + kropslig handling med objekt +
resultat: pænt.
Efter at have konstateret at der til pynt kan knyttes den semantiske rolle at pynte, dvs. at der
kræves en handling for at komme til resultatet pynt, viser de to bagvedliggende verber sig at
have mange beslægtede latente semer. Handlingernes resultat er ikke ens, men dog beslægtet
og at opfatte næsten som et idiom129 eller fast vending i dansk: rent og pænt. Forskellen på de
latente semer til de to ord er en værdinorm. Noget kan være rent og derfor pænt, men ikke
omvendt: rent – værdinorm >< pænt + værdinorm, men rent bliver tilskrevet en værdinorm
ved en næsten selvfølgelig tilføjelse af pænt i ”rent og pænt”. Så hvis man regner med det
latente sem pænt findes i rent, er sammenhængen umiddelbar. At der dog er forskel på at
pynte og gøre rent, nemlig idet der ligger en umiddelbar tilfredsstillelse (værdinormering) i at
pynte som skal findes sekundært i at gøre rent, spiller rellut faktisk på i sit evaluerende
indlæg: så heller pynt (l. 176).
Rellut fortsætter og hiver de store kasser med julepynt frem (l. 175) hvorefter JIK
resolut sætter virtuel ild til dem (l. 174). Det er en handling der efter andres lignende
reaktioner at dømme er motiveret af at rellut har gjort noget lignende før, og af at de andre
chattere egentlig ikke gider snakke om jul på dette tidspunkt af året (i maj måned). De to
ytringer kædes umiddelbart sammen af kohæsionen i genitiven rellut’s kasser (l. 174) der
sammen med JIK’s udformning af sit indlæg som en fiktionshandling klart tilkendegiver at
JIK spiller med på den rolleleg som rellut lægger op til. En acceptabel kohærens mellem de to
indlæg ligger dermed først og fremmest i anerkendelsen af rollespillet, det virtuelle og
performative aktionsniveau, som afstikker grænserne for mulige aktioner. Det er ikke muligt

128

"Semkonfiguration" defineres i PRAXT (Togeby 1993:170ff) som de indholdskomponenter der i en bestemt
ordning udgør notationen (her angivet med +) af betydningen af en leksikalsk størrelse.
129
”Rent og pænt” er ikke et ægte idiom, der er karakteriseret ved at have en anden betydning end den der
fremgår af de enkelte ords grundbetydninger (Gregersen 1996:51).
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på rollespilsniveau for JIK at sige at han ikke gider, så den relevante semkonfiguration for
dette associationsspring kan se ud som følger:
de store kasser: indeholder julepynt som er lavet af brændbart materiale + kan antændes
(objekt)
tændstikker: + kan antænde (aktør).
Nu følger en lang passage med to sideløbende temaer, jul (højtid) og bål, der hele tiden
monosemierer de forskellige leksemer. Båltemaet er en udløber af juletemaet, som vist
ovenfor, og de to temaer griber konstant ind i hinanden som når Blaze med en
fiktionshandling smider julenissen ind i de knitrende flammer (l. 161), og Valentins Day
ønsker at gøre det samme med Påskehanekylling (l. 107) som efter al sandsynlighed styres af
samme person der styrer rellut. Begge temaer udvikler sig glidende idet højtidstemaet udvides
med påskekyllinger, påskehanekylling, Valentins Day og Himmelfartskylling, og båltemaet
udvides med snobrød, pølser og bacon, he(k)s, SanktHans, rister, Gui(t)ar, fællessang, stegt
kylling, IIIIIILLLLLLLLDEEEBRAAAAAAND! og en bunke vand som alle monosemieres.
Næste associationsspring hænger sammen med et tema der tilsyneladende løber som
evigt potentielt tema for chatterne i dette rum (og sandsynligvis også i andre), nemlig
stavefejl. Emnet berøres flere gange i optakten til associationsspringet, domonere (l. 197, 193
og 183) og tastatur med stavefejl (l. 187, 139, 111 og 53), men bliver først central del af et
tema med JIK’s stavefejl kuld (32). JIK prøver med en fiktionshandling at stoppe relluts
fortsatte strøm af indlæg under jule-højtidstemaet:
Eksempel 22
32 JIK : *propper en kuld i gabet på rellutten*.

AS.24.5

Han når at bringe en reparatur (l. 29) hvormed han klart forsøger at afværge den forventede
”lytterstorm” hvad der ikke lykkes (l. 28, 24 og 22). Associationsspringet kommer med
Mermaid34s sidste kommentar til JIK’s stavefejl idet hun foreslår at JIK har stjålet hendes
tastatur (det med alle stavefejlene). Semkonfigurationen for dette spring er som følger:
kuld: kan ikke optræde som intetkøn (en), figurerer og behandles dermed som ufrivillig
substitut for klud, dvs. som en stavefejl + udføres via tastatur
mit tastatur: + tastatur.
Dette associationsspring er ikke så vidtløftigt, men det efterfølges af et indlæg fra JIK som
også har rod i stavefejlen, men fører over i et tema om kropsbesættelse:
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Eksempel 23
20 JIK : *Er plusli bange for at Merm har besat JIK's krop* *GGGGG*.

AS.24.5

Springet kan analyseres på følgende vis med brug af lokal dybdesemantik:
Merm: eksplicit selvkommentar til egen staveformåen (dvs. til tastatur med stavefejl) +
stavefejl
Merm har besat JIK’s krop: - egenkontrol + en andens (dvs. Mermaids) kontrol over
skrivning og stavning + stavefejl
Sidste indlæg i dette flerstrengsinteraktionsforløb er Mermaids34s mere eller mindre direkte
rettede kommentarer til henholdsvis JIK og til rummet:
Eksempel 24
320 Mermaid34 : Konfigurer lige et og andet hos.....JIK*en
310 Mermaid34 : BLACK POWDER to the......Tjatter's

AS.24.5

Her spiller hun tydeligvis med på besættelsestanken idet hun i en fiktionshandling foregiver at
ændre på opsætningen hos JIK (uden at det dog får betydning for JIK’s efterfølgende indlæg,
hvad der sandsynligvis er betinget af at kropsbesætteren, Mermaid34, logger af). I sit sidste
indlæg hentyder hun både til sort magi (black power) og til heksekunst (black powder – sort
krudt) som hun også tidligere har antydet (l. 145 og 139).
Undervejs i forløbet har der været flere forsøg på topisk spredning som ikke rigtig er
blevet fulgt op af de andre chattere, eller som kun tematiseres meget kort og ikke eksplicit
medvirker i den fortsatte interaktion. JIK giver moppedreng en seksuel drejning (l 209),
morgenkvalme associeres med gravididitet (l. 193) Mermaid34 adresserer Blaze med Pustetøs
og Mermaid associerer relluts side (på snobrødet) med hjemmeside (l. 86). Nogle af de
implicerede (JIK, Blaze, Ana, Dominamand og Mermaid34) leger desuden i begyndelsen af
forløbet for sjov med tanken om herre-slave/tjener-forhold som også udfoldes associativt (l.
218, 214, 213, 212, 211, 207-205, 203, 200, 197, 194, 191-189, 183, 181, 178, 170, 144, 120,
112, 105 og 99). Disse associationer kunne ligeledes analyseres via dybdesemantik
(moppedreng, pustetøs) eller polysemi (morgenkvalme, side).
Jeg har i ovenstående analyse vist hvor meget associationer fylder i det tilsyneladende
inkohærente uddrag fra AS.24.5, og jeg har gennemgået alle associationsspring, både dem der
bringer interaktionsforløbet videre og de lokalt og hurtigt afsluttede. Jeg har vist hvordan
associationerne kunne opløses via dybdesemantisk analyse og foreløbig kun givet en sproglig
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begrundelse for deres tilstedeværelse. Associationerne gør interaktionen springende og delvis
uforudsigelig, men via dybdesemantikken kan sammenhængen genetableres. Det er ikke
psykotisk tale, men meningsfuld interaktion hvis sammenhæng snarere kan karakteriseres
som løs kohærens (Herring 1999:16) end inkohærens.
En anden mulig tilgang til uddraget hvis potentiale jeg her kun vil skitsere, er at se på
om deltagerne med deres indlæg beskriver sig selv som tilhørende en bestemt kategori af
mennesker eller aktiviteter:
a semantic structure bridging discourse and context, and emerging with the
unfolding verbal interaction, ”as a developing and developed event over the course
of action that produced it” (Garfinkel 1967:40). Topics are being “constituted and
transformed” as part of the discursive practices […] We can talk about the dynamic
process of topic progression, rather than about static textual structures. (Linell
1998:181)

Når Mermaid34 foreslår rellut at vaske vinduer og rellut i stedet vælge at pynte er begge
handlinger hentet fra den huslige sfære, og når JIK formmæssigt matcher relluts
fiktionshandling, skriver de sig begge ind i en sfære med rolleleg og forestillede fiktioner som
egentlig allerede er antydet af Mermaid34s forslag om at vaske virtuelle vinduer. Sluttelig
spiller Mermaid34 og JIK på en forestilling om at et menneskes krop og handlinger kan
overtages og styres af et andet menneske hvad der bringer mindelser om forskellige science
fiction-scener. I stedet for at se associationsspring som udløst af et enkelt ords latente
semantik kan man se deltagerne orientere sig imod bestemte sociale kategorier eller
handlingskategorier hvor der eksisterer lighed mellem de forskellige handlinger, beskrivelser
eller roller. De chattere der deltager i flerstrengsforløbet i uddraget fra AS.24.5, er alle
etablerede chatter der kender til chattens sproglige praksis- eller handlerum. De ved hvad de
enkelte koder tæller som og kender også til deres virkningsfelt. De opererer inden for en
maksime om at en chatter samtidig med at denne tilpasser sig situationen og netiketten, stadig
skal virke inspirerende og inciterende, hvad der kan lignes med at sige at indlæg ikke må
blive for forudsigelige og mekaniske.
Det sproglige element i chatinteraktion er indiskutabelt, men hvor stor en rolle de
enkelte ord og indlæg spiller i fx associationsspring, er mere usikkert. Kan springene alene
begrundes sprogligt eller er sproget en sekundær resurse? Selv om associationsspringene kan
forklares sprogligt og opløses dybdesemantisk, tyder meget på at alle de efterfølgende
associationer er sprogligt begrundet i langt højere grad end netop associationsspringene der
synes at udspringe af interpersonelle anliggender. Når rellut kommer fra drikkeviser over
rengøring til julepynt, beror det, frem for på sproglige faktorer, på spillet mellem rellut, Blaze
og Mermaid34 som udspringer af den aldersmæssige forskel på den efter eget udsagn 19-årige
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rellut og de to andre. De gennemspiller en typisk mor datter-scene med den utilfredse datter
og de henholdsvis fornuftige og let drillende voksne. Næste associationsspring fra jul til bål
kan dels forklares ud fra interpersonelle relationer, dels chatstilistisk. rellut foreslår en
bestemt sproghandlingsmodus, nemlig fiktionshandlingen, som JIK stiller sig helt på linje
med i sin formmæssige gentagelse. JIK accepterer relluts fiktionshandling som en gyldig
handling hvis objekt, julepynt, han blot ønsker at uskadeliggøre, brænde. JIK indleder en
modoffensiv mod det arsenal af julepynt, julemennesker og juleindfald som han forventer
rellut øjeblikkeligt bringer på banen hvad der tydeligvis er sket før. Det sproglige element er
tydeligst i det sidste associationsspring hvis direkte foranledning er JIK’s stavefejl kuld, men
grunden til at det tematiseres og ikke bare ignoreres som mange andre stavefejl vanligt bliver
i chatinteraktion, er netop personlige forventninger til JIK da JIK egentlig med stavefejlen
kompromitterer sit ethos som en fejlfri og højtkvalificeret sprogbruger. Associationen til
kropsbesættelse beror i samme stil snarere på et kendskab til Mermaid34s knap så fejlfri
skriftsproglige kompetence og på et internt spil mellem JIK og Mermaid34 end på konkrete
ord i interaktionen, dvs. ”[E]pisodes, rather than single utterances, support topics” (Linell
1998:182).
Ovenstående analyser tyder på at associationerne i uddraget er sprogligt funderede idet de
indordnes under og udbygger den gældende isotopi, mens associationsspringene som også kan
opløses sprogligt dybdesemantisk, indtræder, når andre faktorer, som interpersonelle
relationer og en underlæggende chat-maksime om uforudsigelighed, eksperimentering og leg,
kommer til at spille en afgørende rolle i interaktionen. Jeg håber dermed med ovenstående
analyser at have vist at associationer og associationsspring bedst forklares i en analytisk
bevægelse der kombinerer det at se på aktiviteter (episodes) og det at se på de ord som
aktiviteterne skabes igennem.
Hele dette afsnit om interaktionsstruktur har således været koncentreret om at begribe
chatinteraktionens refleksive struktur og konstruktion som en blanding af dialoger og
multiloger. Jeg har forsøgt at anskueliggøre de forskellige strukturer vha. forskellige modeller
og forsøgt at omsætte dem i analytisk praksis. Sluttelig har jeg vist at den løse kohærens kan
forklares som vha. en analyse af dybdesemantisk og interpersonelle relationer.

IV.3 Åbner og respons
Åbningssekvensen har stor betydning i al form for interaktion, og i fri social chat mellem
mange deltagere som ikke alle kender hinanden i forvejen, har åbningssekvensen også
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afgørende betydning for det videre forløb for den enkelte deltager. Jeg har derfor valgt at
fokusere på den første åbningsreplik i åbningssekvenserne i chat, her kaldet åbnere.
Åbneren er en type initiativ der foruden at angive formålet med pålogningen, giver et
signalement af hvilken relation afsenderen har til rummet og til de andre deltagere. Relationen
mellem den der producerer åbneren, og rummet består i om vedkommende er fortrolig både
med netiketten og med hvilken chatstil der er kendetegnende for det pågældende rum. Som
eksemplificering forklarer Heidi Falck, daværende chatadministrator for Opasiachat.dk, i et
mundtligt interview at brugen af signalforkortelser og smileys varierer meget mellem IRCchat og webchat. Relationen mellem den der producerer åbneren, og de andre deltagere i
rummet kommer til udtryk på to måder, gennem markering af tilhørsforhold og gennem
markering af personlig relation. Tilhørsforholdet kan som nævnt i forrige afsnit markeres via
specifikke handlinger som fx åbning af rolleleg via fiktionshandling i Andre Seniorer, eller
leg med og omtale af farver i Andre Unge. I begge rum signalerer det ligeledes tilhørsforhold
hvis man refererer til tidligere interaktionsforløb eller til bestemte anerkendte chatrelationer
mellem andre deltagere. Endelig kan en chatter som i eksempel 25 i sin åbner markere en
personlig relation til en eller flere deltagere og dermed indikere at denne har været i rummet
før:
Eksempel 25
Gitte38: sir' lie pænt god dag til chatten og lutten *SS*
'sus 37': Daaaavser Gitte.. *SS*
~*ReLLuT*~: Gitte..yo girl..*GG*
'sus 37': Gitte> taaaaak for sidst, var smadder hyggeligt... og hils Lars og sig ditto..
*SS*
Gitte38: 'sus': ville ikke forstyrre – så lige brugerlisten *GGG* __ tøzeknuzer

AS.13.11. Linje 79-84

Gitte38 markerer i sin åbner en relation til ~*ReLLuT*~ som replicerer genkendende. Gitte38
hilses endvidere genkendende af ’sus37’ der desuden refererer til et tidligere møde mellem de
to. Åbnere er på den måde at forstå som udpræget refleksive indlæg idet de viser tilbage til
den chatter der har produceret indlægget og sætter ham i et helt bestemt lys i forhold til den
videre chatinteraktion. En åbner er således ikke kun startskuddet for den der producerer den,
men også for dem der læser og fortolker den som ramme og grundlag for den videre
interaktion. En åbner viser på den måde en stor del af den producerendes egen forståelse af
sin rolle i chatten. Ud over at en åbner konkret har strukturel funktion som igangsætter af en
interaktion, bruges den som selvfremstillende redskab. Da interaktionen i de fleste chatrum er
hurtig og meget omskiftelig med stor udskiftning af deltagerne, har åbneren sammen med
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deltagerens valg af nick afgørende betydning for den enkelte deltagers mulighed for at
markere sig og for at blive en aktiv deltager.
Eftersom der er mange deltagere i chat (ofte omkring 20 i Andre Seniorer og næsten 40 i
Andre Unge), og mange af deltagerne kommer og går hele tiden, er der mange
åbningssekvenser i en chat. Åbninger i chat analyseres grundigt af Rintel, Mulholland &
Pittam (2001). De afgrænser åbninger til at opstå i ankomstfasen ”the Channel Entry Phase”
som er tiden der går fra en chatter har logget sig på og til denne bidrager med sit første indlæg
(Rintel, Mulholland & Pittam mfl. 2001:3). Åbninger er afgørende for etablering og
vedligeholdelse af relationer både i det første og i de følgende møder. Åbninger ses ifølge
Rintel, Mulholland & Pittam i bestemte mønstre for hvilke typer indlæg der følger efter
annoncering af pålogning, dvs. efter Joining Announcement. De redegør meget detaljeret for
strukturen i åbningssekvensen ved at se på fatiske tegn og progressionsmekanismer i
åbninger, men de beskæftiger sig ikke meget med indholdet af åbningerne. I forlængelse af
deres arbejde med kortlægningen af strukturerne og de enkelte organiserende mekanismer vil
jeg beskæftige mig med åbnere, dvs. enkeltstående indlæg hvis funktion i chatinteraktion er at
sætte et eller flere interaktionsforløb i gang. Mens Rintel, Mulholland & Pittam arbejder med
hele sekvenser, dvs. med både initiativer og responser, og kalder det åbninger, vil jeg isolere
de enkelte indlæg og nøjere studere åbnerens indhold som resurse for interaktionen, hvad jeg
følgelig vil sammenholde med hvordan åbneren fungerer sekventielt. Det følgende kan
dermed betragtes som en udbygning af Rintel, Mulholland & Pittams strukturelle
kategorisering med en funktionel og indholdsmæssig beskrivelse og rubricering
Åbnere findes ikke kun i ankomstfasen, men kan også forekomme senere hvis en
deltager ikke fik held til at komme i kontakt med nogen fra starten, hvis et interaktionsforløb
er afsluttet, eller hvis en deltager ønsker at begynde et nyt interaktionsforløb, evt. som
parallelinteraktion. Det er ikke nær alle åbnere der munder ud i et interaktionsforløb. Rintel,
Mulholland & Pittam skriver om dette til slut i deres artikel
Users who manage to ratify dyadic interaction on a public IRC channel have
accomplished quite a difficult interactional and relational task (Rintel, Mulholland
& Pittam2001:26)

Åbnere kan rubriceres ved at skelne mellem åbnere, genåbnere og fremkaldere idet man
dermed fokuserer på om der er forskel på åbnere lige efter pålogning, efter en mislykket
åbning eller blot senere i interaktionen. Men eftersom jeg finder det mere relevant i
chatkonteksten at undersøge i en sekventiel ramme hvad de forskellige åbnere gør, dvs. deres
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funktion, og hvordan der reageres på dem, har jeg valgt at skelne mellem to forskellige slags
åbnere:
1. den konventionelle åbner
2. den påfaldende åbner
Både ordene konventionel og påfaldende skal ses i forhold til chatkonteksten. Det der ville
virke påfaldende i andre sammenhænge, kan i chatkonteksten være en del af normen – af de
konventionelle træk. Når jeg hermed undersøger konventionen og sædvanens rolle, er det
fordi interaktioner i vid udstrækning er at regne som ritualiserede mønstre specielt omkring
begyndelse og slutning af interaktionsforløb (Sacks 1998). Jeg vil i det følgende gennemgå de
konventionelle og påfaldende åbnere som mere eller mindre ritualiserede handlinger.

IV.3.1 Den konventionelle åbner
I min kategorisering findes der tre typer konventionelle åbnere i chat:
-

hilsner og deltagerannonceringer

-

appelåbnere

-

kontaktåbnere

Hilsner og deltagerorganiseringer
Hilsner er allerede kort berørt i forrige kapitel under dørmandsfunktionen hvor jeg lagde vægt
på det at hilse på nypåloggede chattere, etablerede som ukendte chattere. Men hilsner består i
høj grad også af de nypåloggedes første indlæg til rummet. Der ses både traditionelle
kollektive hilsner (ritualiserede fraser) og individuelle hilsner som indeholder forskellige
former for interjektioner som hej og hejsa og goddag i varierende grad af lydstavning:
Eksempel 26
22 mig19: hejsa til all
279 Troldmanden: dav dav :)
694 Solskikke: Hejza alle sammen!!*VVV*Hilser pænt.*SSS*

AU.18.10

Mig19 bringer en temmelig almindelig chathilsen som er henvendt til alle i chatrummet, men
Troldmanden supplerer sin forkortede interjektion (eller diakronisk ellipse: Jespersen
1969:153) med en smiley som indikerer at han i chatkonteksten smiler eller er venligt
indstillet. Hilsnen i linje 694 både udstyret med signalforkortelserne *VVV* og *SSS* der står
for Vinker og Smiler, og en attitudeangivelse Hilser pænt i form af en regibemærkning, også
kaldet en emote (Cherny 1999:19) eller ”conventional nonverbal contact gestures of
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greetings” (Rintel. mfl. 2001:4). Solskikke fordobler sin hilsen og udtrykker den som en
performativ hvorved hun både forstærker og dramatiserer den. Virtuelle performativer udgør
en stor del af hilsnerne og har meget til fælles med almindelig performativer (behandlet
nærmere i kapitel V.2.2 om kompensation som sproglig mekanisme). Solskikkes hilsen kunne
synes påfaldende, men eftersom både signalforkortelser og virtuelle performativer af de
etablerede chattere opfattes som en del af chatkonventionen, signalerer deltagernes brug af
disse koder blot kendskab til de stilistiske træk ved chatinteraktionen. Rintel, Mulholland &
Pittam fremhæver ganske vist brugen af hej eller hallo som distancerende, dvs. som udtryk for
at deltagerne ikke kender hinanden i forvejen (Rintel, Mulholland & Pittam 2001:20), men de
optræder så ofte at de ikke virker påfaldende.
Den konventionelle hilsen har en annoncerende funktion, dvs. man stiller sit nick og en
påkaldende hilsen til skue og håber på den måde at kunne tiltrække et bredt udsnit af
deltagerne. Hvor valg af hilsen ifølge Rintel, Mulholland & Pittam i andre sammenhænge kan
rumme en høj grad af social information om fx klassetilhørsforhold, er der i chat mere fokus
på relationer end klasse hvad der også kan ses i analyserne af vidimation (se kapitel IV.1.4)
der udelukkende angiver relationer og kendskab og ikke anerkendelse af klassetilhørsforhold.
Klasse og race kan dog i visse sammenhænge spille en rolle (se Kroløkke 2002), men i dansk
webchat tematiseres det sjældent.
Hvis deltagerne ønsker at markere deres indbyrdes kendskab, bruger de ifølge Rintel,
Mulholland & Pittam modtagerens nick i ”nick-only-greetings” (eksempel 27) eller
nickbaserede hilsner (eksempel 28 og 29):
Eksempel 27
Finidi: wups.. Back *Sg*
C@sino: Hejsa 'nidi...Sku' du ikk' såve?..*SS*
Salem: NIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Finidi: Cas... har da lige sovet i næsten en time *SGG*
Finidi: Salami *SSS*

AU.13.11. Linje 29-40
Eksempel 28
SNUS : spørger lige henkastet, om der er nogen, der har set Tulle28?? *S*
Chatten : Tulle28 er logget på kl. 11:39
Tulle28 : Æløøøøøøøw!!!
SNUS : Dér var hun jo *SSS*
SNUS : Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuulle: *knuuuz*
Tulle28 : SNUUUUUUUSke... haaarj pusser!!!

AS.31.3. Linje 337-230
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Eksempel 29
C@sino: Hejsa Baddie.. *KramZ*
Salem: Heyyyyyyyyyy Baddieeeeeeeeee
Baddie: Cas.. Daw daw!! *GaBeR 4di HuN IkKe GiDdEr HaVe TySk!*
Baddie: Kiss.. Heey! *TøZeKrAmMeR!*
Baddie: Salem.. HeeeeeeeeeeeeeeeeyZaNeR!!! *TøZeNuZeR*
Smartoz: [] Heyzan Baddie *SV* []
Baddie: Smartoz… Hey! Long time nå c! *G**NuZ*

AU.13.11. Linje 319-339

Finidi tilkendegiver i eksempel 27 med sin selvproducerede deltagerannoncering eller
”Rejoining Announcement” (Rintel, Mulholland & Pittam 2001) at han er tilbage på chatten
og klar til at chatte. Dette udløser i første omgang to hilsner der begge indeholder vidimation
af den forkortede udgave af nicket ”nidi” som denne deltager formodentlig hedder i daglige
tale. Salems vidimation er en nick-only udgave hvor forlængelsen af nicket udtrykker
genkendelse. Salems hilsen udløser en lignende nick-modificering i Finidis indlæg i
adresseringen, Salami, krydret med signalforkortelsen *SSS* som enten kan læses Smiler
Sødt Smil eller som et ekstra stort smil (se mere under kapitel V). At der alene er tale om
vidimation ses i at de to ikke fører interaktionen længere end det. Salems meget entusiastiske
genkendelse kan også tolkes som et ikke helt reelt udtryk for deres relation idet C@sino ikke
matcher Salems hilsen, men snarere nedtoner sin hilsen. C@sino vidimerer også Finidi, men
spørger desuden indforstået til Finidis intentioner hvad der fører til at interaktionen mellem de
to fortsættes lidt ud over vidimationsstadiet.
I eksempel 28 har SNUS, kort efter at hun er logget på, efterlyst Tulle28 uden held, og
hun udtrykker derfor højlydt sin begejstring da Tulle28 endelig logger på. Denne begejstring
og anerkendelse udtrykkes i en nickbaseret hilsen som i matchende omfang og glæde
repliceres af Tulle28 der tilmed kalder SNUS for snuske og pusser og dermed indikerer en
nær relation mellem de to.
Salem har i eksempel 29 set annonceringen af Baddies deltagelse, og inden Baddie selv
når at producere en åbner, modtager hun Salems nickbaserede og forlængede hilsen som tegn
på genkendelse og vidimation. Returneringen består i dette tilfælde dog ikke af et modificeret
nick, men af en hilsen som matcher Salems ekspressive tegnforlængelse, efterfulgt af et
tøseknus *TøZeNuZeR* der markerer intimitet og samfølelse. Baddie kender Salems køn og
markerer det som noget betydningsfuldt. Matching fungerer her som en demonstration af et
dyadisk forhold.
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At vidimation er vigtig, ses bl.a. i følgende eksempel hvor SyQuezt efterlyser respons
sandsynligvis fordi han endnu ikke har modtaget vidimation130:
Eksempel 30
15 SyQuezt: :o)Er jeg usynlig ????? (o:
24 S@ndr@: SyQuezt....ja...*G*
25 Solgud: SyQuest.......nix
176 SyQuezt: :o)Salem…… Se lige din mail senere!!
200 SyQuezt: :o)*Føler man er blevet LIDT udenfor her i chatten* (o:
205 daniel.k: (Elsker)SYQ.........det er vidst din egen skyld (SALEM)
209 SyQuezt: :o(*Snøft*)o:
212 Solgud: SyQuest....skal vi være LIDT udenfor sammen?
214 SyQuezt: :o) Hvad har jeg I himlens skyld gjort !!! (o:

AU.28.11

Selv om han får hele to responser – hvad der faktisk er rimelig meget i chatinteraktion (se
kapitel VI om responsfremkaldelse) – også selv om han har produceret en reparatur i form af
en genåbner og tilkendegivet at interaktionen ikke er optimal, fortsætter han med at efterlyse
respons (linje 176). Han markerer åbenlyst sin utilfredsfred med den respons han allerede har
fået, hvad der sikkert skyldes at den dels var negativ (linje 24), dels ikke umiddelbart førte til
et interaktionsforløb eftersom der efter linje 25 ikke sker noget i lang tid. Heller ikke hans
åbner til Salem fører respons med sig, og SyQuezt beskriver helt eksplicit sine følelser
angående den manglende vidimation i linje 200, men bevarer dog et element af optimisme
angivet med de glade smileys. Men efter i linje 205 at have modtaget daniel.ks mening om
sagen vender han helt konkret mundvigene nedad og udtrykker sin skuffelse over at føle sig
uden for det fællesskab der eksisterer i chatten.
Når man logger på et chatrum, producerer programmet en besked til alle andre i chatrummet
om hvem der er logget på og hvornår. Denne deltagerannoncering skal forstås som en besked
om hvem der nu er tilgængelig i chatrummet, men i modsætning til en ”summons” (Schegloff
1979) som desuden har til formål at undersøge og få bekræftet om interaktion er mulig eller
ej, informerer en deltagerannoncering blot og kræver ikke normativt en respons. Det er derfor
problematisk at kategorisere den som en åbner, det er snarere en del af en åbner hvor
deltagerannonceringen fungerer som en måde at tiltrække opmærksomhed på. Den indikerer
at interaktion nu sandsynligvis131 er mulig, men lægger ikke så eksplicit op til interaktion som
en åbner. Når jeg alligevel tager den med her, skyldes det at en del etablerede chattere får en
eller flere hilsner foranlediget af deltagerannonceringen før de selv når at producere en åbner.
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Eksemplet er taget fra de første 5 min. i et chatuddrag, og det kan derfor ikke siges med sikkerhed om han
lige er logget på. Han kan også have sendt en åbner der blot ikke fik respons.
131
Med det forbehold at chatinteraktion ikke rummer samme konditionelle relevans som fx en samtale eller
telefonsamtale hvor det præfererede svar er ventet med det samme.
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CYBERBOB får således i eksempel 31 hele tre hilsner lige efter hinanden før han selv når at
reagere:
Eksempel 31
~*MBO*~: Cyberbob…WB! *SS*
~*T!Tã*~: CBOB:o) heysa søde *KnuZZa* skulle hilse fra Mars
^Kiss^: Cyber…..Heeey….*QnuZ*
CYBERBOB: MBO....ThanX!!*S*
CYBERBOB: TiTa......Takker, hils lige igen!!*KRamZ*
~*MBO*~: Cyberbob...Det var så lidt *S*
CYBERBOB: Heeey Kiss....*KramZ*

AU.13.11. Linje 1200-1208

Igen spiller vidimation tydeligvis en central rolle eftersom der ikke meddeles anden
information end relation i form af nickmodificering og virtuelle kram og knus udformet som
performativer. En forklaring på fænomenet kan være at deltagerannonceringen forsyner de
andre deltagere med mere information end fx en telefons ringen gør, nemlig nicket som
interaktionel resurse. Et lignende mønster genkendes ved telefonopkald til mobiltelefoner
eller fastnettelefoner med nummerviser hvor den modtagende, inden vedkommende tager
røret, ved hvem der har ringet op132 og derfor kan komme denne i forkøbet ved at sige dennes
navn som hilsen i stedet for normale responser til en ”summons”. I modsætning til
telefonsamtalen hvor stemmegenkendelse hører til i åbningssekvensen, må genkendelsen i
chat alene bero på genkendelse af nicket. De fleste chatsystemer tilbyder den enkelte chatter
at få sit nick registreret med tilhørende password hvad der sikrer at man som modtager ved at
et bestemt nick dækker over en bestemt person og ikke en tilfældig, ukendt person som har
”hugget” nicket. De fleste etablerede chattere bruger desuden ofte et let genkendeligt nick.
Når en deltagerannoncering kan udløse en hilsen før den påloggende selv når at komme
med et indlæg, hænger det dels sammen med at de andre i rummet ser beskeden et par
sekunder før den påloggende (se kapitel IV.2), dels at denne ikke altid er lige
interaktionsparat og måske først vil se hvem der generelt er aktiv, og hvem der chatter med
hvem, før vedkommende selv bidrager 133 . Der ligger ganske givet også et spil gemt i
pålogningssituationen om hvor længe man kan vente på at blive vidimeret før man selv bliver
nødt til at komme med en åbner for at undgå at det bliver påfaldende. Der er sikkert også
forskel på hvordan man ønsker sin entré i chatten skal være, altså om man vil være den
udfarende der sætter normen, eller om man ønsker rollen som modtagende.
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Hvis telefonnummeret er genkendeligt eller afsenderne er i kartoteket.
Inden man loggede på et rum i OpasiaChat.dk, kunne man se hvem der var logget på vha. en deltagerliste.
Nogle chatsystemer tillader endog at man kan peeke, dvs. smugkigge på den offentlige interaktion udefra, dvs.
uden at være logget på rummet.
133
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Den systemgenererede deltagerannoncering kan suppleres med chatterens egen
bekendtgørelse. Et eksempel er de rituelle formula-indlæg som chatterne skriver efter de er
logget på (eksempel 32), eller lige før de skal logge af som lukker (eksempel 33):

Eksempel 32
321 Mr–NiceGuy: (¯`·._ (¯`·._--={ Mr – NiceGuy }=--_.·`¯) _.·`¯) In ThE HoUzE
!!

AU.18.10
Eksempel 33
2 JIK : Vinker HANW til alle...og så har JIK left the building

AS.31.3

Mr-NiceGuy manifesterer sig selv ved på smagfuld vis at ornamentere sit nick. Han har gjort
noget ud af sit indlæg og er tydeligvis fokuseret på at det ser godt ud og lyder godt. Frasen at
være ”in the house” bruges af flere forskellige chattere og implicerer en forestilling om at
chatteren var ventet og endelig er nået frem. Frasen kendes fra hip hop og ungdomssproget134.
JIK har lånt en exit-bemærkning fra de store Elvis-shows, ”Elvis has left the building”, som
han bruger hver gang han forlader chatrummet. Det forlener hans indlæg og chatperson med
ekstra status og fynd fordi det implicerer ”king of rock” og performance135.
Sluttelig kan man supplere deltagerannonceringerne med chatternes egne meddelser om
at de nu er tilbage i rummet, via forskellige udgaver af meddelelsen back:
Eksempel 34
Blaze : Back splat
søren36 : _WB Blaze
ChicLady : Wb ......Blaze

AS.31.3. Linje 275-266

Back-meddelelsen indikerer, idet den refererer til BRB eller BBL, at afsenderen havde lovet
at vende tilbage og har en forventning om at der er noget at vende tilbage til hvad de andre
deltagere bekræfter med deres WB (Welcome Back). Ifølge min sociogrammer og feltstudier
er disse meddelelser produceret af etablerede chattere. De får af den grund næsten altid
respons og kan dermed sammenlignes med ”summons”.

134
135

Se fx følgende webside http://www.msn.co.uk/specials/alig/Default.asp?Ath=f
Det er dog ikke sandsynligt at alle de andre deltagere kender bemærkningens herkomst.
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Appelåbnere
Appelåbnere er indlæg der appellerer direkte til en eller flere modtagere ved at anvende et
konkret ordvalg og beskrive et konkret emne. De indeholder implicit en forventning om at
modtageren har en personlig holdning til eller oplevelse med det omtalte. Appelåbnere er
oftest udformet som spørgsmål:
Eksempel 35
Matt: NOGEN DER SÅ \”ALI G”\ I GÅR ????
LINDRUP#24: ALI G ROCKS
Matt: YA MAN RESPECT TO ALI G !!!
LINDRUP#24: DET ER NOGLE FEDE FILM HAN HAR LAVET

AU.18.10. Linje 636-652
Eksempel 36
D-GenerationX: Hvordan sriver i alle de farver og alt det der mærkelig Tekst ???????
Mars: DGX>> Læs under hjælp. Mener jeg det er. *S*

AU.18.10. Linje 925-931
Eksempel 37
**Outlawz**: hAR NOGEN set noget til Mean Green ~**~
^MiZz^Chri$tin@^: |~| Outlawz....Ikke siden i går, desværre... |~|
S@ndr@: Lawz...nopa...*S*
Solgud: OutLawz...det er et par dage siden jeg har set ham
**Outlawz**: Jeg har ikke set noget til ham i 2 måneder nu . ~**~

AU.28.11. Linje 544-555
Eksempel 38
GFX: -)()()(- alle -Er der nogen der ved om der er simkort med flere end 120
tel. numbers?!
S@ndra: GFX...-det er der...*Ss*
GFX: -)()()(- Sanne -okey... hvilken TeleSelskab?
G@rfield: GFX : -)()()(- alle ....mener at min 3210 kan have 199 numre på kortet
S@ndra: *tænke* sonofon...-det havde jeg, da jeg havde mobillen 8210...*Ss*

AU.28.11. Linje 785-798

Fælles for disse spørgsmål er den kollektive henvendelse i pronominet ”nogen” eller ”I”
koblet med en konkret genstand eller person som disse nogen forudsættes at have kendskab til
idet de henvises til med minimal beskrivelse. Det forudsættes at de andre deltagere ved at Ali
G er en komedieserie (eksempel 35), at de kender og har set chatteren Mean Green (eksempel
37), og at de ved at simkort hører til en mobiltelefon og ikke en fastnettelefon (eksempel 38).
Det uproblematiske i at gøre dette hænger sammen med at der er tale om ungdomskulturelle
eller chatspecifikke fænomener som deltagerne i et chatrum for unge antages at kende til. Det
appellerende ligger desuden i det at afsenderen opfordrer de andre til ikke kun at besvare
spørgsmålet, men også konsensussøgende at bekræfte dette kendskab og vigtigheden af det,
som LINDRUP#24 (eksempel 35) og ^MiZz^Chri$tin@^ (eksempel 37) meget direkte gør.
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Appelåbnere kan også være udformet som en oplysende eller vurderende
bekendtgørelse. De kan være emotive og personlige indlæg hvor følelser og meninger er
udtrykt og reageret på:
Eksempel 39
SannePigen : ICE......DET går jo så godt at jeg skal giftes i morgen *Smiler glad
og lykkeligt til alle*
søren36 : SannePigen >>tillykke
ICE_COOL : Sannepigen>>EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
AMOOOOOOOOOOKKKKKKKKK TILLYKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Tulle28 : SannePigen>> TILLYKKE...... der er nogen, der kan hva´!!???
SannePigen : Søren...Takker *rødmer af alt den opmærksomhed*
Blaze : Sanne>> Teeeeeløk *SS*
SannePigen : ICE.....Takker *S*
SannePigen : Tulle.......Hiiiiahhhhhhh jeps *S*
SannePigen : Blaze....tusinde tak *S*
ICE_COOL : Sannepigen>>jamen kæreste dog hvordan har du så tid til at chatte....
*SMS*.
JIK : SP << Til lyyyyyyyyyyykkeeeeee...er man nervøs? *SS*
SannePigen : ICE......nerver søde nerver *GGGG* skal tænke på noget andet
*GGGGG*
SannePigen : JIK.........*ryste skælve* nejjjj ik' spor *GGGG*

AS.31.3. Linje 122-81
Eksempel 40
Chatten: Panic er logget på
Panic: Chatten r af lave, tror snart jeg dropper d helt!
~*MBO*~: Panic...Hey *VV*
~*T!Tã*~: Panic :o) skal hilse fra Mars
~BlackGodess~: Panic.......så er jeg sq oxo her!!!
Panic: Hilser rundt på dem alle sammen, *SV*

AU.13.11. Linje 958-969

Efter at være blevet vidimeret af 5 deltagere i chatten bringer SannePigen i eksempel 39 en
bekendtgørelse hvis indhold er for personligt og skelsættende til at de andre deltagere kan
sidde den overhørig. Hun annoncerer sit giftermål dagen efter og viser tilmed sin glæde og
lykke i en regibemærkning og appellerer på den måde stærkt til de andres følelser og empati.
Det skorter da heller ikke på positiv og lykønskende tilbagemelding.
Panic kaster i eksempel 40 sig selv i spil idet han indirekte opfordrer de andre deltagere
til at reagere på hans snarlige udtræden af fællesskabet. Hans status som etableret deltager i
Andre Unge er en forudsætning for at et indlæg af den karakter overhovedet har relevans.
Alligevel er der ingen der tematiserer hans appel; de overdøver det med deres store lyst til at
hilse på Panic der på den måde overtales til at hilse tilbage og dermed indirekte til ikke at
droppe chatten.
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Appelåbnernes dobbelte funktion gør dem en anelse svære at behandle som gruppe idet
de både kan føre til længere interaktionsforløb (se eksempel 20 med mobiltelefonerne) og kan
afsluttes med det samme (se eksempel 36 med farvekoder). Fælles for mange af dem er at de
med spørgsmålsformatet "(er der/har) nogen der (ved/så/set)" lægger op til at man erklærer
sig som medlem af gruppen. Igen tyder gennemgangen af eksemplerne på at
responsfremkaldelse afhænger af de impliceredes relation og emne-præferencer. Nogle emner
er dog mere ”sikre” end andre fx giftemål i Andre Seniorer, og populærkultur i Andre Unge.
Kontaktåbnere
Kontaktåbnere sigter på dyadisk interaktion, privat eller offentlig. De er metaanmodninger der
benævner det der skal gøres, frem for at gøre det. De er meget direkte og eksplicitte i deres
udtryksform og kan derfor for det utrænede øje virke påfaldende og bramfrie. Men eftersom
de i hvert fald i Andre Unge forekommer ofte (14 % af indlæggene) og for det meste ikke
kolliderer med chatternes opfattelse af normal chatinteraktion, behandler jeg dem som en type
af konventionelle åbnere. Når en kontaktåbner en sjælden gang kommenteres, sker det som i
eksempel 41 ofte som en reaktion netop på det metasproglige i åbneren, altså at
interaktionsformen foreskrives og derfor forekommer unaturlig:
Eksempel 41
Angel Girl: Alle der vil chatte skriv hej
Ravens: Angel... det var dog det dummeste at skrive, alle der er her vil jo sjatte

AU.13.11. Linje 211-217

Hvis de andre deltagere i chatrummet eksplicit markerer et indlæg som påfaldende og
faldende uden for chatkonventionen for hvad der er normalt og acceptabelt, må det også i
analysen behandles som sådan. Normerne og rammerne afstikkes i chatrummet af de konkrete
deltagere. I Andre Unge er tolerancen for hvad man kan skrive temmelig høj, så følgende
kontaktåbnere vækker ikke umiddelbart opsigt som overskridende en tærskel for det
acceptable:

Eksempel 42
SWEET GIRL: er der en dreng der vil chatte med en frisk pige på 15?
SWEET GIRL: fra lolland (nakskov)

AU.18.10.549-553
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Eksempel 43
Fyr17: ½ØJZ@ ALLESAMMEN ::::::::::::ER DER NOGLE SØDE PIGER DER ER MED PÅ
EN CHATTER ??????????
Fyr17: HOW
Fyr17: ups
Fyr17: fuck det

AU.28.11. Linje 280-291

De får ingen offentlig respons, hvad der naturligvis også kan skyldes at de er blevet overset,
men eftersom SWEET GIRLs to indlæg kommer lige efter hinanden, og Fyr17 i eksempel 43
bringer sine indlæg i løbet af et minut, må begge indlæg have fyldt tilstrækkeligt i
chatinteraktionen til at andre har læst dem. Selv om kontaktåbnernes lighed med
kontaktannoncer er slående idet afsenderne i et offentligt forum med ukendte modtagere
stiller sig til skue som kontaktsøgende, er der ingen i Andre Unge der reagerer på den slags
indlæg som påfaldende, intimiderende eller grænseoverskridende. Anderledes er det i Andre
Seniorer hvor kontaktåbnerne kun fylder 1,5% og ofte får en kommentar med på vejen:
Eksempel 44
102 Voksen Q søges: Hej, er der en frisk voksen kvinde *S* ?
104 Gitte38: Voksen Q søges: jah,,,,,,,,,,,,,,,, prøv 'sus' hun er voksen *SSS*

AS.13.11

Langt de fleste dialoger foregår i privat interaktion, men om en deltager med sin kontaktåbner
sigter til privat eller offentlig interaktion, kan nogle gange være svært at afgøre. Meget tyder
dog på at størsteparten af de dialogiske interaktionsforløb i Andre Unge ender i privat
interaktion før eller siden eftersom 78-80% af den samlede interaktion er privat. En del
kommer sandsynligvis136 aldrig frem i offentlighedens lys. Man kan dog ikke tage det for
givet at en kontaktåbner sigter på privat interaktion medmindre det er markeret eksplicit som i
eksempel 45:
Eksempel 45
730 Christian28Aalb..: Hej er her en sød pige fra omkring aalborg til en lille chat
en med en sød fyr i rødt*SMMS*

AU.18.10

Orienteringen mod kønnet er til gengæld tydelig i mange af eksemplerne på kontaktåbnere.
Mens det i de øvrige konventionelle åbnere er vigtigt at markere relation og tilhørsforhold, er
det i kontaktåbnerne tilsyneladende mere vigtigt at markere kønnet, også selv om det som i
eksempel 45 allerede er implicit angivet i nicket. Det hænger sammen med at de fleste
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I min feltstudietid fik jeg til eksempel en del henvendelser direkte i det private rum.
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kontaktåbnere produceres af ikke-etablerede chattere og understøtter tesen om at afsenderne
med deres appelåbner sigter på dyadisk chat med henblik på at få en date eller en kæreste.
Nogle kontaktåbnere er dog mere normbrydende end andre og ligger dermed på grænsen
mellem det konventionelle og det påfaldende. De ligner kontaktannoncerne idet de ofte ud
over at beskrive afsenderen også beskriver objektet for deres kontaktsøgning direkte og
konkret. De er altså meget målrettede og funktionelt indrettede og ofte meget eksplicitte
omkring formålet, fx cybersex som i eksempel 46:
Eksempel 46
254 Thomas 17cybersex: er der nogen der er liderlige

AU.18.10
Eksempel 47
Chatten : Dominamand er logget på kl. 9:10
Dominamand : Dominerende mand søger kontakt med tjenerinde
JIK : Dominamand << Prøv med Blaze....
JIK : oO(Så er han færdig med at lede herinde...*GGGG*)
Ana : Éj hvor ville jeg ønske at jeg egnede mig til den slags....
Ana : Bare sådan at der var en der bestemte alt hvad jeg skulle, så jeg slet ikke skulle
tænke selv......wow
Blaze : JIK>> ligner jeg måske en man kan slave med? *GG*
Ana : Blazie......JA......GGG
Blaze : Vil sg hellere domonere
Blaze : *doooooo'h*
JIK : Blaze << Yep....altså hvis man sæl' vil være slaven *GGG*
Chatten : Dominamand er logget af kl. 9:13

AS.24.5. Linje 522-495

Formuleringerne i disse åbnere er meget direkte og beskrivende. Der er en vis umiddelbarhed
at spore i Thomas 17cybersex’ indlæg hvad der sikkert kunne fremkalde visse former for
feedback hos nogle af chatterne idet netop synkroniteten og interaktiviteten åbner for en ny
form for spontanskrift hvor ord er direkte påvirkningsmekanismer. Disse åbnere sigter uden
tvivl på privat chat. Intentionerne bag ønsket om privat chat er sandsynligvis mange og
forskellige idet der både kan være bekymring for offentlig genkendelse eller for emnets
beskaffenhed, fx dating eller cybersex, eller det kan være for at muliggøre intimitet,
fortrolighed og intensitet der øges betragteligt i et ”rum” for to uden nysgerrige blikke eller
kommentarer.
Kontaktåbnere får af og til offentlig respons, men det fører meget sjældent til et
offentligt interaktionsforløb som i følgende eksempel med Craig David:
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Eksempel 48
483 Craig David: Hva` så, er der så nogle søde og lækkre poptøser på 14 eller 15 der
vil chatte med mig, så skriv 123!!!!!!!!!!!!
486 pornstar 14: 123
489 SWEET GIRL: 123
490 Maria!!: Hmmm...Craig David er sgi ik kun 14 eller 15..... 137
495 Craig David: Maria Luk
498Maria!!: Craig<< hvad skal jeg lukke.... døren?? Fryser du?? *G*
499 Pia16: NEJ HAM NEGER SANGEREN ER IKKE 14 ELLER 15
500 Craig David: Maria>>>>>>>Luk røven og smut hjem hvor du høree til
501 -=Furygan=-: Craig...smut pomfrit !!
503 Maria!!: Craig<< jeg er hjemme... såååå og røven.. den er sgu lukket *G*
506 Pia16: Craig david du kan jo ikke engang stave hvad vil du så her inde.????
512 Craig David: Maria>>>>>Luk munden, log af og smut ind i din seng og
sov!!!!!!!!!!!!!!!!
517 TeChNoTøZeN: Craig David>> LUK KEBABBEN !!!!!!!!!!!!!
518 Maria!!: Craig<< nopes.. der ligger hunden... den fylder hele sengen.. og
jeg kan ikke sove her midt på dagen!
523 Craig David: TECTØZ>>>>>>Det har jeg gjort
527 TeChNoTøZeN: Craig David>> Det synes jeg oz var en go` idè

AU.18.10

Kontaktåbneren følges i første omgang samstemmende op af pornstar14 og SWEET GIRL der
anerkender Craig Davids forslag til kontaktmodel, dvs. offentlig tilkendegivelse af interesse i
form af kodesprog. Men at en sådan fremgangsmåde ikke anerkendes af alle i chatrummet,
kan læses ud af Maria!!s (l. 490) og Pia16s kommentarer (l. 499). I første omgang
kommenterer de den implicitte antagelse at afsenderen af kontaktåbneren sammenligner sig
med sangeren Craig David samtidig med at han gerne vil have fat i poptøser på 14 eller 15 år.
Med deres kommentarer forsøger de at latterliggøre afsenderens efter deres mening
hjælpeløse (du kan jo ikke engang stave) og groteske forsøg på at koble et smart nick med en
klodset handling (skriv 123). Åbneren kommer i første omgang til at indlede en verbal
slåskamp (også kaldet ”flaming”) mellem Craig David og Maria!!. Maria!! udmanøvrerer
Craig David verbalt og eksponerer sig selv som mester udi et af ironiens redskaber, den
bevidste misforståelse. Maria!! støttes desuden af to andre chattere der giver deres besyv med
i den verbale strid. Hvis man kan tage den umiddelbare intention i Craig Davids åbning for
pålydende, opnår han ikke det han kom efter. Han bliver udstillet som dårligt stavende og
taber i verbale dueller og får eksplicit besked om at forsvinde ud af rummet. Hans store
interesse i at give svar på tiltale tyder dog på at devisen ”hellere dårlig omtale end ingen
omtale” også gælder i chatten. Og om han fortsætter interaktionen med pornstar14 og SWEET
GIRL i et privat rum, ved vi ikke.
Selv om mange mennesker søger lykken i forskellige chatrum og på datingwebsteder,
enten for at få en kæreste eller en date, eller for at afprøve den nye verden med cybersex, er
137

Craig David er en engelsk farvet popsanger født i 1981.
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sådanne meget direkte og konkrete forespørgsler efter en helt bestemt form for interaktion
stadige relativt sjældne i almindelige chatrum uden netop den dagsorden. Der er stadig stor
forskel på privat og offentlig chat og på at hyggesnakke og dyrke cybersex. Nogle af
kontaktåbnerne er derfor påfaldende fordi de går på tværs af det offentlige og private og stiller
et privat behov offentligt til skue, jf. eksempel 46-48.
Sammenfattende om de konventionelle åbnere kan man fremhæve at de alle mere elle
mindre direkte markerer afsendernes relation til chatten. De fungerer alle i forskellig grad som
fatisk kommunikation idet de enten har til formål at bestyrke fællesskabet og den personlige
relation (primært hilsner og appelåbnere) eller at angive arten af og mulighederne og
grænserne for en ny interaktion (primært kontaktåbnere og deltagerannoncering).

IV.3.2 Den påfaldende åbner
Med det forbehold at det afhænger meget af de konkrete deltagere og chatrum hvad der
opfattes som konventionelt og påfaldende, har jeg valgt at gruppere følgende to typer åbnere
som påfaldende idet begge typer bevæger sig på grænsen af det tilladelige. Følgelig markeres
de af deltagerne næsten konsekvent som upassende eller ekstra interessante:
-

brydere

-

fiktionshandlinger

Begge typer produceres meget bevidst og med et bestemt formål for øje, nemlig at vække
opsigt via provokation eller abnormitet eller som iscenesættelse af samværet og
chatpersonerne gennem fiktionslege.
Brydere
Bruddet med det reglementerede ses mest konkret i åbnere der bryder med de skrevne og
uskrevne regler. En oplagt måde at lave en påfaldende åbner på er ved at bryde med andres
forventninger og normer for hvordan man opfører sig i et chatrum. Normerne for chatten er
ofte beskrevet i netiketten som i Opasia.dk kaldes ”God tone” (se bilagsdel D), men
derudover eksisterer der også uskrevne love for hvad man gør, og ikke mindst for hvad man
ikke gør i et chatrum. Netiketten forbyder bl.a. flaming og flooding. Flaming er ”ubehøvlet
opførsel, uanstændig sprogbrug og ondskabsfuldheder” (se bilagsdel D). Eksempel 49 viser
uanstændig sprogbrug:
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Eksempel 49
emma* : Tornerose..hvem er Grøn Gummihest????
TORNEROSE*kort : Emma,,,,,,,,,*LOL*,hvor skulle jeg vide det fra,,,,,,min hest er hvid
emma* : GrønGummiHest : (til emma*) jeg er en grøn gummi hest hop bare op..er der
nogen der vil kendes ved dette dyr???
GrønGummiHest : Emma.......*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*
emma* : grøn......*LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL*
GrønGummiHest : Jeg gik mig over sø og land og spillede på min tissemand
*SF*
TORNEROSE*kort : Først smider hun ham ud,,,,,,,,,og så griner hun hjertensglad til
ham ?????
emma* : Tornerose,..deter fordi jeg er lidt i tvivl om..hvem det er.......
GrønGummiHest : 27 Bøsser i en barnevogn lå og pullede en gammel klovn så
kom en dame hen og hun fik også masser af lem
TORNEROSE*kort : Emma,,,,,,,VI kender ingen, der ville finde på at synge noget om
*tissemand*

GrønGummiHest : Kusse
GrønGummiHest : Pik

(…)
emma* : tornerose...nej det er også lige gået op for mig...at det IKKE er nogen
VI kender..........
Quinde : GGH..kan du ikke noget mere sjofelt ??
Se®iøsM46 : Hvem henter lige en grøn?
Chatten : GrønGummiHest er logget af kl. 18:18

AS.5.5. Linje 228-81

GrønGummiHest (GGH) bryder i eksempel 49 klart med normen for anstændig opførsel og
sprogbrug i sin opremsning af kønsdele. I første omgang virker GGH ganske uskyldig i et
chatrum der i forvejen har besøg af Nickene: Jeg er en Lampe, Jeg er et Modem,
Telefonbogen, Glad i låget og Lam i hovedet. De opfører sig godt nok underligt, men ikke
direkte anstødeligt. Emma er da også i tvivl om hvem der egentlig gemmer sig bag dette nick,
men eftersom der af og til leges med Nickene i Andre Seniorer, er det ikke alarmerende i sig
selv at underlige ukendte nicks blander sig i samtalen. Først da GGH for alvor går over i
vulgærsprog, ringer alarmklokkerne hos de andre deltagere der på forskellig vis tager afstand
fra GGHs indlæg og sluttelig med SeriøsM46s indlæg opfordrer til at GGH bliver smidt af
chatten (se netikettens 10. paragraf)138. Hvilken intention GGH har med at opføre sig på
chatten som vedkommende gør, er ikke til at vide, men GGH får mange direkte og indirekte
responser. GGHs optræden i chatrummet går på ingen måde upåagtet hen.
Flaming ses også som ondskabsfuldheder som i følgende eksempel hvor SWEET GIRL
bidrager til en form for hooligan-duel mellem tilhængere af Brøndby og Lyngby. SWEET
GIRL og M.R.M er fra starten både vulgære og provokerende i deres ordvalg, men går i løbet
af den korte konfrontation over i direkte tilsvining af hinanden:
138

Se®iøsM46 hentyder med ”en grøn” til farven på de indlæg der stammer fra co-administrerende chattere der
bl.a. har beføjelse til at smide netikettebrydende deltagere af chatten.
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Eksempel 50
641
644
650
654
658
660

SWEET GIRL: BRØNDBY STINKER
M.R.M: HOLD SÅ KÆFT MED DET FODBOLD PIS DET ER DA LATTERLIGT
SWEET GIRL: M.R.M......... FUCK DIG
M.R.M: SWEET GIRL FUCK DIG SELV DIN LILLE HORE UNGE
SWEET GIRL: M.R.M ........... FUCK DIG DU KENDER MIG KKE
M.R.M: DET SKAL DU IKKE VÆRE SIKKER PÅ

AU.18.10

Interessant ved dette eksempel er tematiseringen af de personlige relationer. Det skifter fra at
være fodboldklub-rivalisering til ”gå-efter-manden-duel”. Dette skift indebærer at SWEET
GIRL finder det nødvendigt at betone at et eventuelt kendskab ville forandre
interaktionssituationen betydeligt. SWEET GIRLs indlæg linje 658 kan enten sigte på at alt er
tilladt når man ikke kender hinanden, eller på at M.R.M ikke kan tillade sig at komme med
den slags udtalelser når han ikke kender hende. M.R.Ms afsluttende trussellignende indlæg
står tilbage som en markør for anonymitetens dobbelthed. Det at anonymiteten fritstiller
brugerne i deres interpersonelle relationer og deres adfærd, udfordrer det faktum at indbyrdes
kendskab ofte stiller betingelserne for informelle relationer.
Eftersom flaming også kan beskrives som ”ubehøvlet opførsel”, kan de mange
indtrængninger i et privat rum uden invitation også indregnes herunder (direkte omtalt i
paragraf 3 i God tone):
Eksempel 51
Quinde : Aalborgfyr...nix..aldeles ikke..har min egen *S*
emma* : Aalborgfyren : (til emma*) Hejsa *SF* Jeg er 190cm 83kg pæn og muskuløs,
mørkt kort hår, vild i varmen *SF* Er du bare lidt fristet?_næ (min kursivering)

AS.5.5. Linje 100-103

Eksemplet viser hvordan chatterne i Andre Seniorer ofte håndterer en sådan uindbudt
indtrængen, nemlig ved at offentliggøre det private indlæg. Det der i eksempel 51 er farvet
rødt [her kursiveret], er det oprindelige private indlæg. Chatterne takker også af og til nej i det
offentlige rum uden offentliggørelse af det private indlæg som Quinde i eksempel 51 hvad der
må siges at overholde reglerne for god opførsel, mens offentliggørelse minder om at give igen
af samme skuffe fordi det handler om overskridelse af grænsen for privat og offentlig
interaktion.
Netiketten beskriver også flooding som forulempelse af chatten (paragraf 6) og angiver
at systemet er gearet til automatisk at smide chattere af nettet der flooder eller gør
”overdreven brug af store bogstaver og farver”. At det generer de andre chattere kan se af
følgende indlæg:
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Eksempel 52
LINDRUP#24: BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY
STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER .
LINDRUP#24: BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY
STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER
Lopke: FUCK BRØNDBY
LINDRUP#24: BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY
STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER
LINDRUP#24: BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY
STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER BRØNDBY STYRER .
-=Furygan=-: Lopke...hold kæft og hent en grøn !

AU.18.10. Linje 596-607

Kort efter at LINDRUP#24 er loggetpå, begynder han eller hun at floode via overdreven brug
af store bogstaver. Det får Lopke til at reagere med en fjendtlig modkommentar hvad der dog
ikke får LINDRUP#24 til at stoppe med at floode. -=Furygan=- der må betegnes som en
etableret chatter, kender tydeligvis gangen i dette spil og hentyder til muligheden for at udøve
chat-represalier ved at lade ”en grøn”, dvs. en superbruger, smide flooderen ud af rummet i
stedet for at svare igen med netikette-brydende midler139. LINDRUP#24 får dog respons fra
en del andre, og der udvikler sig en kort fodbolddiskussion eller -dyst inden LINDRUP#24
flooder endnu et par gange og logger af.
Det kan diskuteres om alle former for brydere er modtagerdesignede eftersom de ofte
mangler vigtige elementer som adressering og adressatrelevans. Hvem er det, og er der
overhovedet nogen der skal provokeres når der fx floodes? Er det ikke snarere
grænseoverskridende eksperimenter med hvad man i GrønGummiHests tilfælde tør formulere
på skrift eller for LINDRUP#24s vedkommende med at komme til at fylde hele skærmfladen
og dermed føle et element af dominans? Eller som for Aalborgfyren et spil om hvor mange
man kan score i privat chat140? Eftersom normsættet i chatinteraktion er meget overordnet og i
mild grad til forhandling hele tiden, kan det være svært at skelne mellem konventionelle
kontaktåbnere og påfaldende brydere. Grænsen for hvornår noget kun er appellerende, og
hvornår det bryder med deltagernes forventninger om netikette, afhænger i høj grad af hvem
der er logget på, og hvor aktive i det offentlige rum de er.
Fiktionshandlinger
Fiktionshandlinger fungerer som åbnere af rolleleg og er dermed et eksplicit brud med
almindelig samtale mellem unge og voksne:

139

I stedet har hver deltager teknisk mulighed for ved et tryk på knappen ”Ignorer” at indstille chatprogrammet
til ikke at vise dennes indlæg på den ignorerendes skærm.
140
Se fx Sørensen, Olesen & Audon (2000) om leg med at score.
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Eksempel 53
116 S@ndr@: *sparker sol i poolen*GG*
121 Manthey: Sandra... Håber poolen var løbet tør.....*gg*
126 S@ndr@: Manthey...*Gg*
128 solgud: Sandra.......vil du ikke selv med i poolen *SF*
141 S@ndr@: med dig sol??? hmmm......-næ...*G*
144 Manthey: Solgud... Nej, så slår stakkels Sandra sig.... Det var intet nede i
poolen......*lol*
151 Solgud: Sandra.......Grrrrrrr, som om jeg gad ha dig.....(snøft)
156 Solgud: Manthey.....gider slet ikke snakke med dig, er fornærmet
162 S@ndr@: Sol......-*GG* ejiii, ikke blive ked...*TrØsteR*
167 Manthey: Solgud.... Jeg elsker da oxo dig, skømnne...*sf*
171 Solgud: Manthey...din kærlighed er ikke gengældt
177 Solgud: Sandra.....aaaargh, bare la mig være
179 Salem: (Er) Sol...hvor er du dum!!! (GrAvId)
182 Manthey: Solgud....... VVVVRRRRÆÆÆÆÆÆLLLLL!!!!!!!
183 S@ndr@: sol.....-okey....
189 Salem: (Er) *GÅR OVER OG GIVER MANTHEY ET KÆMPE NUZ OG SRYTTER
EFTER SOLGUD!!* (GrAvId)
197 Solgud: hrmmpf!!!

AU.28.11

Uden at de i forvejen har chattet sammen i dette uddrag, udfører Sandra uden forvarsel en
fiktionshandling der implicerer solgud: Hun sparker ham i en imaginær pool og initierer
derved en rolleleg. Hvorfor Sandra lige vælger solgud som objekt, kan ikke siges med
sikkerhed, men det kan have noget at gøre med at solgud forinden har flirtet med Salem og
Manthey og i øvrigt er en etableret og aktiv chatter. Sandras fiktionshandling fremkalder to
forskellige former for respons der begge spiller med på rollelegen og elaborerer
fiktionaliseringen. Manthey er i linje 121 straks med på at udsætte solgud for noget
ubehageligt, nemlig at slå sig på bunden af den tørre pool, og solgud udnytter i linje 128
chancen for at flirte med Sandra som dog hurtigt afslår. Da Salem også kommer til, står
solgud pludselig alene mod tre piger der skifter mellem at smile frækt (l. 167), trøste (l. 162)
og spytte (l. 189) efter solgud der forståeligt nok vælger at trække sig tilbage – dog ikke uden
højlydt utilfredshed med pigernes behandling af ham. Pigerne har fået en lejlighed til i
fællesskab at demonstrere deres overlegenhed i fiktionsspillet som de har brugt til at
udmanøvrere den flirtende solgud og sætte ham ud i mørket.
Fiktionshandlinger adskiller sig meget fra andre åbnere i chatinteraktion. For det meste
er de markeret med asterisker og udformet som virtuelle performativer (se kapitel V.2), og
ofte bruges de som kickstarter af interaktionen pga. deres appellerende, legende og
fantasifulde natur. Fiktionshandlinger blander elementer af fiktion, humor og leg. De giver
deltagerne en lejlighed til at lege med imaginære verdner og en chance for at vise deres flair
for associativ tænkning og rolle- og sprogleg; jf. også nedenstående eksempel:
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Eksempel 54
320 Ana : Sætter mig lige lidt hen i krogen og venter på en lægemand der kommer og
ordner....GG
315 JIK : *hiver lige kitlen på og hOpPeR over til Ana*
306 Ana : Heiiiiii Lægedims.....ej hvor er det en flot .....øøøh kittel du har.....GG
301 JIK : Ana << *ser meget lægeagtig ud*..Hvor har vi ondt i dag??
296 SNUS : Ana: Prøv lige at se dén pandelampe, han render rundt med *GGG*
289 Ana : Åhhhhh Hr. Doktor....sådan bare jævnt over det hele.....SSGG
287 JIK : Snus << Du sku' bare vide....hehehe...60 watt
280 JIK : Ana << *trykker rundt omkring på din Ana-tomi*...Her??
272 Ana : JIK...ej lidt mere til den ene side....og så lidt ned....GG
265 JIK : Ana << Her?...oO(Her føles det som om der er noget, der godt ku'
være ømt..eller sart)
253 Ana : Meget sart Hr. Doktor.....blid massage tak.....GG
247 JIK : Ana << Hehehehehe...skal nok være meeeeget blid...*B*
242 Ana : JIK.....det glæder mig.....GG
241 JIK : *griber blidt om patientens sarte....steder...nulrer mææægtig
forsigtigt*

AS.12.5

Ana der kort forinden har fået et tip fra SNUS om hvordan man kan indlede en bestemt
rolleleg, sætter sig med en fiktionshandling til at vente på at der kommer en lægemand. Ana
åbner for rollelegen ”lege doktor” som alle kender og derfor kan spille med på. Arenaen er
åben for alle. JIK er da heller ikke sen til at iføre sig en imaginær kittel (l. 315), og så er der
gang i en rolleleg fuld af associationer, sprogleg og hentydninger.
Fiktionshandlinger udføres oftest af en etableret chatter der på den måde udviser
tilhørsforhold og udbygger deltagernes fællesskab ved som i eksempel 53 og 54 at få flere til
at lege med. Kravene om vederhæftighed og realitetssans er suspenderet i rollelegene, og
fiktionaliseringerne er ikke bundet til virkeligheden eller til en bestemt genre. De er. som jeg
vil uddybe i kapitel V.3.3, uforudsigelige, improviserede og ekvilibristiske.
Åbnere bruges til at starte og strukturere interaktionen og til at få opmærksomhed i en
deltagerrig, ofte inkohærent og uoverskuelig interaktionssituation. Åbnere kan bruges som en
form for navigation idet de både informerer om deltagernes position og relation til de andre
deltagere og til rummet som social sfære, og om deltagernes ønsker og præferencer.
Forskellige åbnere har forskellig dominerende funktion. Hilsner og nogle appelåbnere bruges
til at etablere kontakt med bestemte deltagere mens kontaktåbnere, nogle appelåbnere og
fiktionshandlinger bruges til at etablere en bestemt kontakt med interesserede vilkårlige
deltagere. Bryderne (fraregnet de uindbudte indtrængninger i det private rum) sigter derimod
snarere på at provokere og få opmærksomhed end på at skabe kontakt. Alle typer åbnere er
tilgængelige for alle deltagere, men en ny og en etableret chatter får i reglen ikke samme form
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for respons selv om de bruger samme form for åbner. Mens hilsner og fiktionshandlinger i høj
grad er en måde at udvise tilhørsforhold på, er bryderne ofte en form for provokation af
fællesskabet og udføres derfor uhyre sjældent af de etablerede.141
De forskellige typer åbnere viser at de specielle teknologiske vilkår for interaktionen
medfører et stort behov for respons og bekræftelse, men også at der eksisterer en høj grad af
frihed til at gøre som man vil, og afprøve forskellige strategier fordi der ingen absolutte
genrekrav eller sanktioner mod alvorlige afvigelser findes. Tolerancen er høj i chat, men den
høje frekvens af ubesvarede indlæg142 viser også at der i reglen skal ydes meget hvis man vil
undgå at blive negligeret.

IV.3.3 Respons
Hvad er det så man gør når man giver respons? Man viser at man
- har set den andens indlæg, dvs. anerkendt chatterens tilstedeværelse og indlægget som
en del af interaktionen
- tilkendegiver at respons er relevant
- placerer sig i interaktionssituationen
Præference
I konversationsanalysen analyserer man tures præfererede og dispræfererede responser hvad
der minder noget om Watzlawicks benægtelse og bekræftelse af relation (Watzlawick m.fl.
1967:85), med det forbehold at Watzlawick taler om relation mellem mennesker og CA om
relationen mellem indlæg. Taletures forhold til hinanden er præget af “a strong preference for
contiguity between question and answer, and for agreement between question and answer.
(Sacks 1987:58), dvs. af ”en påviselig, strukturel tilbøjelighed uafhængig af deltagernes
personlige relationer eller private lyster” (Steensig 2001:42). Ture der udtrykker uenighed, og
ture der bryder med strukturen ”adjacency pairs” eller nærhedspar, er specielt markerede.
Præferenceprincippet kan bl.a. bruges til at forklare fx fejlplaceringsmarkør og nogle former
for reparatur idet man som taler må markere når man gør noget andet end det strukturelt
forventede.
I chat er den sekventielle implikativitet svækket i forhold til ansigt til ansigt-samtaler,
dvs. at de betingelser det enkelte indlæg stiller for de efterfølgende er svagere, mindre klart
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I mine feltstudier har jeg dog mødt etablerede chattere der var røget uklar med de andre deltagere i
chatrummet og derfor udviste netikettebrydende adfærd.
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Jeg har ikke nogen præcis opgørelse over antallet af ubesvarede indlæg, men skemaerne til sociogrammerne
giver et indtryk.
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definerede og knap så tvungne som i ansigt til ansigt-samtalen. Når Juliane Schönfeldt og
Andrea Golato skriver det modsatte i deres artikel om reparatur i chat, hænger det øjensynligt
sammen med at de ikke regner alle de forsøg på kontakt med der ingen respons får
(Schönfeldt & Golato 2003). Schönfeldt og Golato koncentrerer sig i artiklen om turpar og
mener at forpligtelsen til at besvare et initiativ (eller en første par-del) er lige så stærk som i
samtalen (Schönfeldt & Golato 2003:252) idet udeblevne responser efterlyses og markeres
som påfaldende. Men i mit datamateriale viser der sig en klart større tolerance over for
udeblevne responser. Selve det ikke at svare er ikke nær så påfaldende som det er i ansigt til
ansigt-samtalen eftersom modtageren kan være forhindret i at svare af flere sandsynlige og
acceptable årsager. Modtageren kan være så engageret i andre aktiviteter (både net-aktiviteter
og fysiske aktiviteter) at vedkommende har overset indlægget. Indlæggets adressering og
adressatrelevans kan desuden være uigennemskuelig eller mangelfuld. Mange af
chatindlæggene har ingen eller kollektiv adressat hvad der gør kravet om respons mere diffust
og uforpligtende og placerer disse indlæg uden for nærhedsparstrukturen.
Princippet om strukturel nærhed i ”adjacency pairs” fungerer slet ikke i chatinteraktion
hvor indlæggene præsenteres på skærmen i den rækkefølge de modtages af serveren og ikke i
forhold til hvad de responderer på hvad der nemt kan forvirre de nytilkomne. I stedet for at
tale om regulære nærhedspar er det derfor mere oplagt at tale om meningsnærhedspar eller
”virtuel adjacency” (Schönfeldt og Golato 2002:251). Indlæggene i chatinteraktion hænger
stadig sammen som turpar med den udvidede tolerance for tidsforskydning og dermed
nærhedsforskydning som systemet indebærer.
Adressatrelevans
Der er også i chatinteraktionen præference for enighed og for kontiguitet, blot skabes
sammenhængen ikke via strukturel nærhed, men primært via kohærens og kohæsion, hvad der
hovedsageligt kommer til udtryk via semantisk sammenhæng (behandlet i kapitel IV.2.4),
adressering og adressatrelevans. Adressatrelevans er hos Andersson og Furberg defineret som
det der interesserer adressaten udtrykt med ord ”som passer til adressatens kundskaber og
intelligens” (Andersson & Furberg 1979:15) 143 . Ifølge Andersson og Furberg skal
oplysningerne være informationsrige og sande, og der må ikke udelades informationer som
adressaten ville opleve som relevante. Adressatrelevans kan derfor kortes ned til at dække
over det billede afsenderen har af adressatens interesse og sprogligt-kognitive formåen.
Ligheden med Grices maksimer er slående, evt. blot med den forskydning at Furberg og
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En lignende opfattelse ligger i ”recipient design” som indbærer at et indlæg er ”designet til at behandles af
dem [bestemte modtagere] på bestemte måder i den konkrete istuation” (Steensig 2003:42).
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Andersson fokuserer eksplicit på adressatens interesse og kundskaber som afgørende for om
en meddelelse har relevans. Andersson og Furberg ekspliciterer ikke om begrebet
adressatrelevans inkluderer det Carol Henriksen i sin ”dragemodel” (Henriksen 2001:55)
betegner image-relationen, nemlig det at der er en gensidig forståelse mellem afsender og
modtager (at modtagerens holdninger har betydning for afsenderens meddelelse), og
hensigtsforståelsen, dvs. det at modtageren har forstået hvad afsenderen vil med sit indlæg.
Specielt hensigtsforståelsen virker meget vigtig i chat eftersom afsenderens intention og
modtagerens forståelse af den kan være udslagsgivende i forhold til humor og ironi som
fylder en del i chatinteraktion. Mange af de eksempler på reparatur som er i datamaterialet,
handler netop om hensigtsforståelsen som, viser det sig i reparaturen, har været utilstrækkelig
og derfor skal udredes eller bekræftes i reparatur-indlægget. Det kan bl.a. ses i eksempel 15
hvor chatternes diskussion af geografiske tilhørsforhold faktisk er en lang reparatur på
tidligere misforståelser.
Adressatrelevans afhænger ikke af adressering, tværtimod kan der være diskrepans
mellem de to instanser, og adressatrelevansen kan dermed sløres som i følgende uddrag af en
længerevarende multilog hvor deltagerne spiller på associationer fra rå medister og pølse til
penis:
Eksempel 55
148 Quims : Sidder med noget uendeligt blødt i hånden?????????......rå
medister?
141 Quims : Shit.det skrev jeg ikke?????????.*rødmer*
90 DrSoftBone : Hmmm......venner....skal vi ikke gi' Quims...alt det pølse hun går og
drømmer om???*LOL*
82 Quims : Dr.*FASAG*.tror hellere jeg må gå inden det bliver til et NightMare
*G*
75 Blaze : gang bang in da sjat?
67 Quims : Skal sq ikke ha' banget noget her *G*

AS.31.03

DrSoftBone adresserer eksplicit sit indlæg til de andre implicerede venner og opfordrer dem
til at være med i legen, men indlægget er i lige så høj grad skrevet med henblik på at blive
læst af Quims fordi det giver en beskrivelse af hende som hun måske nok har antydet, men
bestemt ikke ekspliciteret. Quims svarer da også afværgende, men netop ikke benægtende idet
hun accepterer DrSoftBones fortsættelse af spillet og tolker indlægget som en vits der dog
efter hendes mening ikke skal føres længere. Blazes følgende ikke-adresserede indlæg kan
læses som en respons på DrSoftBones indlæg idet det viderefører tankegangen i retning af
gruppesex (gang bang) som hun spørger til eksistensen af i chatrummet. Den tanke
skrinlægges dog hurtigt af Quims i hendes efterfølgende indlæg. Sammenhængen i dette
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uddrag skabes dels via kohæsion, fx gang bang > banget, kohærens, fx skal vi gi’ Quims
…pølse > gang bang, og via adressering og adressatrelevans, fx DrSoftBones implicitte
antagelse at Quims er med på at føre leg in absurdum, eller hensigtsforståelse idet Blaze
antager at det må være i Quims’ interesse at få afklaret om der er tale om gruppesex eller ej.
Adressatrelevans kan også bruges analytisk som modtagerens redskab til at afgøre om et
indlæg er rettet mod en selv eller andre modtagere idet vedkommende kan sammenligne det
billede af modtageren der tegnes i det pågældende indlæg med det billede modtageren har af
sig selv som modtager i den givne situation. Det hænder at mangelfuld eller indforstået
adressering kan føre til misforståelser:
Eksempel 56
Zungate *depri* : Dav cool!
Cooligan : Hey there Zungate
ICE_COOL : Zungate>>hvis det er mig....... så skåååååålllllllllll
Zungate *depri* : Jamen zkål Ice_cool..... men det var nu ikke dig.. *gG*

AS. 31.3. Linje 15-3

Den forkortede adressering kunne i princippet gælde både ICE_COOL og Cooligan eftersom
der ikke altid skelnes med fuld nøjagtighed mellem store og små bogstaver. ICE_COOL
antyder at han er usikker på adressatrelevansen hvad der sandsynligvis bunder i at de to ikke
normalt chatter sammen.
Format
Den enighed der er præference for i chatinteraktion, omfatter også sproghandlingens enhed,
dvs. enighed om hvilken form for interaktion der bedrives. Deltagerne markerer ofte om de
eksempelvis taler eller tænker (markeret som tankeboble), og om det skrevne skal forstås som
en beskrivelse eller en handling (markeret med asterisker uden agens). Enighed i formatet ses
konkret i valg af fx fiktionshandling og virtuel performativ hvor man vanligt konvergerer med
udtryksformen som i følgende eksempel:
Eksempel 57
rellut : *hiver de store kasser med julepynt frem*
JIK : *smider tændstikker i rellut's kasser*

AS.24.5. Linje 472-471

rellut indleder en rolleleg og lægger op til virtuelt at julepynte i chatten. Der er altså ikke tale
om en handling hun har tænkt sig at udføre i virkeligheden. JIK anerkender
fiktionshandlingens format, dvs. det at rellut har sat en rolleleg i gang. Han spiller med på
disse præmisser samtidig med at han inden for rammerne forsøger at standse legen ved at
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udslette den virtuelle julepynt. Hvis man derimod føler sig ude af stand til eller har manglende
lyst til at konvergere med formen, kan det fx udtrykkes på følgende måde:
Eksempel 58
Mermaid34 : YAAAKKKKKKKKKKKK.................HADER kulstegt
snobrød...........smider det ovepå Lutten's bord
rellut : Havfrue.hva ska jeg med det....*kyler det i skalden på JIK*
JIK : rellut << Bland lige JIK udenom doooo...

AS.24.5. Linje 374-368

JIK, der tilsyneladende ikke længere ønsker at deltage i rollelegen, accepterer dog dens
eksistens og sikkert også kraft144 så meget at han føler sig foranlediget til at ikke blot at
ignorere fiktionshandlingen, men udtrykkeligt at bede sig fritaget.
I modsætning til samtaler hvor en tur bliver til bid for bid og dermed hele tiden kan
justeres i forhold til modtagerens respons, fx minimalrespons, optræder chatindlæg i
interaktionen som hele, afsluttede enheder. Når man en sjælden gang ser en ”kollaborativ
færdiggørelse”, er det ikke som i samtale hvor modtageren overtager afsenderens tur og gør
det færdig som denne ville sige, men snarere stillet op som en gådelignende opfordring til selv
at tænke afslutningen på indlægget der i nedenstående eksempel sikkert var en anden end
JIK’s forslag:
Eksempel 59
SannePigen : Quims.......hvad hjerne er fuldt af...................*G*
JIK : SP << Løber lemmet over med??
SannePigen : JIK......Måske *GGG*

AS.31.3. Linje 132-111

Eksempel 59 viser at der i responserne i chat i reglen er stor velvilje over for at leve med og
udvikle potentialet i hinandens indlæg.

IV.3.4 Responstyper
De fleste af indlæggene i chatinteraktion er skrevet med henblik på at fremkalde en form for
respons. Elementer som vidimation viser at respons kan være overordentligt vigtig. De fleste
indlæg er modtagerdesignede (Jakob Steensig 2001:42), dvs. henvendt til en eller flere
bestemte modtagere og formuleret med henblik på at blive behandlet på en bestemt måde,
dvs. at generere en bestemt form for respons. Chatinteraktionens samspil mellem initiativ og
respons afhænger dermed af:
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Sherry Turkle (1995) berører kort fiktionshandlingernes (her emote) magt i beretningen om personen der ikke
kunne få en fiktionshandling (et uønsket knus) gjort ugjort og betydningsløst.
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-

adressatrelevans (hvilke indlæg har relevans for hvilke modtagere?)

-

hensigtsforståelse

-

sammenhæng (kohæsion og kohærens)

-

præference

Det er disse fire elementer jeg i det følgende vil undersøge i de forskellige typer af responser.
Konkret respons
Respons kan være udformet som konkret respons:
Eksempel 60
SyQuezt: :o)Er jeg usynlig ????? (o:
S@ndr@: SyQuezt....ja...*G*
Solgud: SyQuest.......nix

AU.28.11. Linje 15-25

Konkret respons er det der tydeligst lægger sig i forlængelse af teorien om turpar og
præference. I eksempel 60 ses turparret lukket spørgsmål og tilhørende ja/nej-svar hvor
SyQuezt spørger om han er blevet usynlig. Eftersom man ikke kan være usynlig når man
bidrager med et indlæg, kan SyQuezts indlæg forstås som et retorisk spørgsmål, og den
præfererede respons dertil er det nix som solgud leverer. Men eftersom chatinteraktion er
forbundet med en vis fare for at blive overset, og SyQuezt kort forinden ikke har deltaget
aktivt i nogen form for udveksling, kan hans spørgsmål være ærligt ment og dermed rumme
implikaturerne: Overser og undgår I mig med vilje, eller jeg bare forsvundet i mængden af
indlæg? Til det spørgsmål er der en præfereret respons, nemlig solguds nix som implicerer en
tilkendegivelse af han er parat til at chatte med SyQuezt. Men den dispræfererede respons,
nemlig ja (underforstået: vi gider ikke se dig og snakke med dig), kommer først. Det leveres
af Sandra som dog opbløder det kontante udsagn med et *G* der signalerer at udsagnet skal
forstås ironisk. Hun lader som om hun enten svarer på det retoriske spørgsmål, ja, du er
usynlig, (underforstået: nej, selvfølgelig er du ikke det), eller på den oprigtige bekymring, ja,
vi overser dig med vilje, (underforstået: nej, selvfølgelig gør vi ikke det). Begge responser
markerer sammenhæng via adressat, passende responsformat og præference. Den lidt diffuse
adressatrelevans gælder alle der har en holdning til SyQuezts spørgsmål.
Foranlediget respons udformet som initiativ
Respons kan være foranlediget af et indlæg, men udformet som et initiativ:
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Eksempel 61
Se®iøsM46 : Quinde>>Tak for det! Men pas på! Om lidt kan jeg begynde at synge! *S*
Quinde : Seriøs..lyder du som en elskovssyg hankat ??
Se®iøsM46 : Quinde>>Det var nu ikke sådan en sang, jeg havde i tankerne! *S*
Quinde : Seriøs..nå...hvilken én så ?

AS.5.5. Linje 279-250

Også respons udformet som et initiativ indgår i et forståelsesforhold med et initiativ, men
mens der i konkrete responser er tale om konkrete turparkonstruktioner, skal sammenhængen
mellem det der reageres på, og responsen udformet som initiativ snarere ses som en
foranledning. I forhold til præferencebegrebet vil man i eksempel 61 hvor SeriøsM46’s
bekendtgør at han snart bryder ud i sang, kunne se Quindes indlæg som en præfereret
anerkendelsesrespons på SeriøsM46’s indlæg. Sammenhængen mellem de to første indlæg i
eksemplet findes desuden i Quindes forsøg på at få hensigtsforståelsen afklaret. Quinde giver
et bud på hvordan denne sang kunne lyde og forsøger samtidig at dreje samtalen i en bestemt
retning. Eftersom der er tale om et associationsspring, kan indlægget læses som et forsøg på
få interaktionsforløbet til at sprede sig ud i andre isotopier, men denne mulighed lukker
SeriøsM46 øjeblikkeligt. Quindes respons kommer til at fremstå som en sidesekvens med det
formål at få klarlagt SeriøsM46’s hensigt med at synge og ikke for at få snakken flyttet i en
anden retning.
Indirekte respons
Responsen i chat er ofte udformet som en indirekte respons, dvs. som en omgåelse af det
pågældende initiativs præference, jf. eksempel 62:
Eksempel 62
483
vil
486
490
498
499

Craig David: Hva` så, er der så nogle søde og lækkre poptøser på 14 eller 15 der
chatte med mig, så skriv 123!!!!!!!!!!!!
pornstar 14: 123
Maria!!: Hmmm...Craig David er sgi ik kun 14 eller 15..... 145
SWEET GIRL: 123
Pia16: NEJ HAM NEGER SANGEREN ER IKKE 14 ELLER 15

AU.18.10. Linje 483-490

Den indirekte respons i eksempel 62 kan ikke forstås som tilhørende en genkendelig
turparkonstruktion idet Maria!!s indlæg hverken er et tilsagn, dvs. en præfereret respons, eller
et afslag, dvs. en dispræfereret respons. Craig David producerer en kontaktåbner i håb om at
komme i kontakt med det han beskriver som poptøser på 14 eller 15. Craig David foreskriver
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dermed et bestemt format for den præfererede respons, og responsen kommer øjeblikkeligt fra
to andre chattere: pornstar 14 og SWEET GIRL. Hvorvidt de to selv mener at de svarer til det
efterspurgte eller ironiserer over det ”at gøre noget 123”, dvs. øjeblikkeligt, er svært at afgøre.
Hvis Craig Davids skriv 123 skal tages bogstaveligt, er både Maria!!’s og Pia16’s responser
dispræfererede, men skal det forstås ironisk, er de til gengæld præfererede. Men eftersom de
kun indirekte svarer på åbneren, er der efter alt at dømme mere sofistikerede ting på færde end
det at gøre det præfererede eller dispræfererede. Maria!! og Pia16 kommunikerer på et andet
plan – de metakommunikerer med deres kommentar og beskæftiger sig dermed ikke eksplicit
med om de har lyst til at følge opfordringen eller ej. Maria!! og Pia16 angriber nemlig Craig
Davids fremgangsmåde og dermed hans attitude og eksistensberettigelse i chatrummet. Men i
stedet for at benytte den meget direkte facon som Craig David flere gange stiller til skue,
udnytter de det sproglige middel præsupposition. De præsupponerer med deres indlæg for det
første at Craig David er 14 eller 15, for det andet at han ikke er den samme som sangeren
Craig David, og for det tredje at han udgiver sig for at være sangeren af samme navn. Uden at
levne chatteren Craig David en chance for at benægte får de på indirekte vis udstillet ham som
en primitiv og klodset chatter der ikke formår at spille en rolle overbevisende og med
situationsfornemmelse. Maria!! udnytter reglen om ”metasprogets forrang” (Togeby 1981)
som ifølge Togeby gælder i alle samtaler og går ud på at metasproglige handlinger der i stil
med reparatur søger at tyde og forklare forrige indlæg, kan placeres på et hvilket som helst
sted i en samtale. Hendes metasproglige tvivl om hvorvidt Craig Davids indlæg fungerer
tilfredsstillende som sproghandlingstype, eksisterer på et andet plan end det konkrete
interaktionsforløb fordi det netop behandler præmisserne for interaktionsforløbet.
Det er dog ikke kun metakommunikation der kan fungere som indirekte respons eller
indskud. Den indirekte respons kan som vist i kapitel IV.2.4 også udvikle sig til en
interaktionsform hvor alle deltagere bidrager med antydninger og flerforståelser af indlæg og
dermed sammen skaber en form for underholdning:
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Eksempel 63
188 Pop tøs: hej er der en lækker fyr der vil snakke
190 Ren Hygge: *kikker rundt…….Nope…ingen lækre fyre*
191 Laban: RenHygge….fjols, hvad med at frekventere optikere snarest?
192 Jønne: RH>>hov hov du…tal for dig sæl *G*
193 ’sus 37: Laban> er optikeren da en lækker fyr? *GG*
195 RenHygge: *Shit……skule have været den andet køn…..MEN…så havde der jo
ikke være nogen lækre kvinder ….hmmmmmm*
197 Jønne: sus>> vi …er nogle lækre fyre *G*
200 Gitte38: ’sus 37: er Laban???? *LOOOOOOOL*
201 Laban: Nej, Laban er ikke optiker
203 Laban: Laban er skorstensfejer
204 Jønne: Laban>> swort arbejde
206 Gitte38: Laban: hmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrr *LOL*

AS.13.11

Pop tøs som ikke er en etableret chatter i Andre Seniorer, efterlyser en lækker fyr, og disse to
ord genererer lynhurtigt en masse indlæg fra de etablerede chattere. Ren Hygge konstaterer i
linje 190 med en tør virtuel performativ at hun i hvert fald ikke kan få øje på nogen lækre
fyre. Denne indirekte respons til Pop tøs’ efterspørgsel får både Laban (l.191) og Jønne (l.
192) ud af starthullerne idet de begge indirekte giver udtryk for at Ren Hygge ikke har set
ordentligt efter. Labans indlæg er en improvisation over frasen ”puds lige brillerne”, men
hans inddragelse af optikeren som person får straks ’sus37 til bevidst at misforstå indlægget i
retning af at pege på optikeren som en lækker fyr. Derefter springer de en efter en ud af
associationslegen mens Laban fortsætter med at forstå indlæggene anderledes end det var
meningen: Nej, Laban er ikke optiker, underforstået Laban er en lækker fyr, og optikeren er
ikke en lækker fyr, ergo er Laban ikke optiker. At det nærmer sig sort snak, understreger
Laban med sit sidste indlæg (l. 203). Den indirekte respons har så tilpas en løs tilknytning til
det foregående indlæg at mulighederne for flerforståelser og leg med antydninger og
præsuppositioner er mange og med til at gøre interaktionen spidsfindig og underholdende.
Eftersom respons er foranlediget af en form for initiativ, er det relevant at undersøge
hvordan den svækkede konditionelle relevans har betydning for om et initiativ får respons
eller ej, altså hvilke sproglige midler der højner muligheden for at et initiativ får respons. Det
undersøger jeg i kapitel VI under begrebet responsfremkaldelse. På samme måde har jeg i
første omgang fravalgt kvalitative kriterier for grupperingen af responser idet jeg her har ladet
dels responsens udformning, dels responsens relation til initiativet i form af præference været
det styrende princip. Der er således tale om at præfererede responser og dispræfererede
responser som kan knytte mere eller mindre løst an til initiativet. Tilknytningen kan markeres
med adressatrelevans, adressering, kohæsion og kohærens. Men de metakommunikerende
responstyper går på tværs af dette præferencesystem idet de ikke konvergerer med initiativets
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format og formål, men i stedet kommenterer dette. Det er dog ikke ensbetydende med at
deltagerne dermed placerer sig uden for normerne for interaktion.
Jeg har i dette store afsnit analyseret og grupperet forskellige typer åbnere og responser.
Kriterierne for rubriceringen har ikke været de samme for åbnere og responser idet jeg har
valgt at inddele åbnerne efter om de er konventionelle eller påfaldende i forhold til
chatkonventionen, og responser i forhold til principper om præference og sammenhæng. Den
konditionelle relevans er diskuteret i forhold til hver type åbnere i en afsluttende kommentar
til den pågældende type åbners evne til at fremkalde respons ligesom det også lejlighedsvis
analyseres hvilken type respons de forskellige typer fremkalder i henhold til præferencen for
enighed og kontiguitet. Jeg har undersøgt 5 typer åbnere: tre typer konventionelle åbnere,
nemlig hilsner og deltagerannonceringer, appelåbnere og kontaktåbnere, og to typer
påfaldende åbnere, nemlig brydere og fiktionshandlinger. Rubriceringen understøttes ikke
umiddelbart af den konditionelle relevans eftersom den generelt er svækket og afhænger
meget af deltagernes personlige relationer. I min undersøgelse af responserne har
præferencebegrebet vist sig meget anvendeligt idet deltagerne i vid udstrækning holder sig til
præfererede og dispræfererede responser. Men den foranledigede respons der placerer sig
skævt i forhold til præferencebegrebet fordi den hverken er præfereret eller dispræfereret, er
meget udbredt i chat og skal ses i forbindelse med den svage konditionelle relevans og den
løse kohærens som jeg undersøgte i kapitel IV.2.4. Eftersom en del indlæg i chat af
forskellige årsager ikke eksplicit kræver respons, fremstår chattens sammenhængsstruktur
svag og løs. Det bevirker at man i vid udstrækning kan respondere inden for vide rammer, og
at strukturen bliver springende og associativ.

IV.4 Opsamling
I dette kapitel om interaktion på Opasiachat.dk har jeg undersøgt den konkrete aktivitet i de
undersøgte chatrum. Den analyserende bevægelse er gået fra helhed til del idet jeg i første
afsnit vha. både kvantitative og kvalitative analyser af sociogrammer over deltagernes indlæg
i de to undersøgte rum fik karakteriseret dynamikken og mønstrene i deltagernes udnyttelse af
forskellige rollepositioner og i deres indbyrdes relationer. Til slut i første afsnit
karakteriserede jeg deltagernes forhold til chatten vha. Goffmans begreb ”en encounter” fordi
deltagerne i chat oplever et øjeblikkeligt nærvær og har ét fælles fokus. De etablerede chattere
markerer et tilhørsforhold til chatrummet dels ved i hilsner og forskellige modificeringer af
hinandens nicks at bekræfte hinanden, dels ved at anvende bestemte chatstilistiske faktorer,
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som fx homofoniforkortelser (uddybes i kapitel V.1.2) og ved hurtighed og associationsevne i
multiloger.
I det følgende afsnit præsenterede jeg interaktionsstrukturen i chat i form af to modeller:
en model over dialoger og en over multiloger. I den forbindelse undersøgte jeg relationen
mellem initiativer og responser og så på fænomener som adressering, reparatur og schisming i
relation til chatinteraktion. Jeg gav desuden et forslag til hvordan modellen over multiloger
kan omsættes i analytisk praksis og på den vis understøtte den analyse af responsfremkaldelse
jeg vil foretage i kapitel VI. Sluttelig undersøgte jeg påstanden om at chat er inkohærent og
fandt i den forbindelse ud af hvordan man vha. dybdesemantik kan beskrive chat som en
associativ, men kohærent interaktion. Kohærensen er ganske vist løs, men det generer ikke
deltagerne der tilsyneladende ser den associative og legende struktur som en attraktion.
Kapitlets sidste afsnit fokuserede på nogle af interaktionernes enkeltdele: åbnere og
responser, som jeg grupperede og analyserede ud fra en bedømmelse af deres funktion og
status i chatrummet. Åbnere i chat kan altså i en grov skitsering enten være konventionelle
eller påfaldende, og responser kan være mere eller mindre nært knyttet til et initiativ. Som
omtalt i kapitel II.3.1 er den konditionelle relevans svækket i chat, og en manglende respons
behandles derfor sjældent problematisk. De etablerede deltageres forventning om respons er
dog noget højere end de nye chatteres, og hilsner og fiktionshandlinger er tilsyneladende
bedre til at fremkalde respons end kontaktåbnere. Denne diskussion tager jeg op igen i
forbindelse med min behandling af begrebet responsfremkaldelse i kapitel VI.
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V. SPROGLIGE MEKANISMER PÅ
OPASIACHAT.DK

Når man logger på et chatrum, forundres man som det første over den til tider meget
særprægede, ja, næsten uforståelige sprogbrug der viser sig i chatindlæggene. Normen for
dansk retskrivning udfordres på flere forskellige niveauer idet der både eksperimenteres med
brugen af små og store bogstaver, med stavning og forkortelser og med sætningernes syntaks
og informationsstruktur. Disse eksperimenter med skriftsproget og dets normerede udtryk kan
umiddelbart virke umotiverede og direkte forstyrrende for læseprocessen og læseoplevelsen.
Nogle stavemåder og bøjningsformer ligner retskrivningsfejl, og nogle indlæg forekommer
kodificerede og ikke-dechifrerbare, og man fristes til at stemple forekomsterne og dermed
chatsproget som mangelfuldt og fejlfuldt. Dette er formodentlig en af årsagerne til den
bekymring der er blandt journalister, lærere og forældre der iagttager fænomenet chat på
afstand146, og det er følgelig også blevet tematiseret af forskellige forskere147. Nedenstående
beskrivelse og analyse af sprogbrugen på Opasiachat.dk skulle gerne mane de fleste
bekymringer i jorden, men temaet vil blive taget op igen og diskuteret i afhandlingens
slutning.
I stedet for at gennemføre en slavisk sprogbrugsanalyse gående fra fonologi til
pragmatik har jeg valgt at analysere sprogbrugen på Opasiachat.dk ud fra tre overordnede
principper: økonomisering, kompensation og ekspressivitet148. Den følgende analyse af disse
principper undersøger på hvilke områder de konkret kommer til udtryk (som vist i model 13):

146

Se fx http://www.endrupskolen.dk/undersider/Nyheder/7b.PDF,
http://www.lak.hk.dk/frameSet.asp?pageToLoad=visNyhed%2Easp%3FartikelID%3D1859 eller
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=11217 (alle konsulteret d. 10. maj 2004).
147
Se fx Hård av Segersted (2003), Hentschel (1998) og Burri (2003), Rathje & Ravnholt (2003) eller Toft
(2003).
148
De kvalitative analyser vil undervejs blive suppleret med kvantitative analyser hvor jeg finder det
formålstjenligt.
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Ellipser
Økonomisering
Forkortelser
Lydefterligning
Kompensation
Regibemærkninger
Grafik
Ekspressivitet

Krop
Leg

Model 13

Alle tre principper er i divergerende grad foranlediget af de vilkår den ny teknik giver
interaktionsformen i form af anonymitet og begrænsningen på 140 tegn i et indlæg. De
teknologiske vilkår gør at chat kommer til at fungere som interaktion mellem pseudonyme
deltagere der ikke kan se hinanden og aflæse nonverbale signaler. For at kunne kommunikere
tilstrækkelig hurtigt og nærværende må deltagerne økonomisere med deres sprog og forkorte
og udelade hele eller dele af ord og sætninger. Nærværet skabes desuden gennem
kompensation for det som skriftsproget ikke umiddelbart formidler, såsom øjenkontakt, gestik
og mimik der ekstralingvistisk giver parallelinformation og vejleder modtageren i forståelsen
af det enkelte chatindlæg. Endelig benyttes ekspressive virkemidler af den enkelte chatter for
dels at skabe opmærksomhed om egen person i en anonym sfære, dels at dramatisere
chatinteraktionen og gøre den nærværende og underholdende.

V.1 Økonomisering
Økonomisering er et centralt sprogbrugsprincip i chatinteraktion eftersom chatsystemet
afstikker bestemte indskrænkende rammer for interaktionen i form af begrænsning på
mængden af tegn i et indlæg (maks.140) og på antallet af på hinanden følgende indlæg fra
samme afsender 149 . Chatsystemet lægger med andre ord op til korte indlæg og hurtig
vekselvirkning mellem deltagerne, men for at kunne honorere det må sprogbrugeren
økonomisere med sit skriftsprog i form af forkortelser og ellipser. I forhold til
sætningsstrukturen betyder det økonomiserende princip at:
149

Restriktionerne er øjensynligt indført for at undgå flooding (oversvømmelse) og lange monologer og dermed
fremme interaktivitet.
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[a]fsenderen skal formulere sig så økonomisk som muligt, dvs. henvise (benævne
ting og forhold) med de svageste (mest abstrakte og generelle) formuleringer som
sikrer genkendelighed, og meddele (fokusere) med den stærkeste formulering som
er sand, således at der til den meddelte information underforstås og kun det (Togeby
1993(a):273).

Økonomisering kommer til udtryk på to måder i chatinteraktion:
1. i valget af den svageste form der stadig sikrer genkendelse
2. i placeringen af flere ytringer i samme indlæg.
Det økonomiske princip gælder for chatsyntaksen som for teksters syntaks generelt, men kan
også føres over på det morfologiske og interaktionelle niveau. I chatsproget gælder det
dermed for morfologiøkonomisering at et morfem og et ord skal skrives så forkortet som
muligt uden at miste kontekstuel genkendelighed og uden at kunne forveksles med andre ord i
retning af meningsforstyrrelse. Leddet ”en mob” som forkortelse for ”en mobiltelefon” er i
konteksten identificerbar og eksklusiv idet bestemmeren udelukker udsagnsordet ”at mobbe”
og stavningen med b i stedet for p udelukker substantivet ”en mop”, dvs. et redskab til
rengøring. Interaktionel økonomisering opnås ved at afsenderen, under hensyntagen til
modtagerens forhåndsviden, i indlæggets emne, det vil ofte sige i indlæggets responsdel150,
knytter an til modtagerens forhåndsviden og evt. til dennes forrige indlæg. Tilknytningen skal
ske med den svageste og korteste formulering der sikrer genkendelse, og indlægget skal slutte
med det stærkest mulige initiativ. Henvisningen til det forrige indlæg eller til en bestemt
modtager består i reglen i forkortet adressering som kan ses i eksempel 64 og 65. Den
svageste respons er den kortest mulige inden for interaktionens grænser, dvs. lukkede
spørgsmål får som i alle andre kommunikationsformer kortere respons end åbne:
Eksempel 64
-=Blak=-*BhC*: []Salem : Jeanette Kommer hun fra Nakskov ?? []
Salem: bLAK...jaaaaaahhhhhh HUN HAR LIGE FÅET EN UNGE*SS* OG
HUNKOMMER SAMMEN MED TOPPER

AU.13.11. Linje 11-16
Eksempel 65
Tulle28 : ICE my man ø long time no see.........
ICE_COOL : Tulle28>>ja fandme... how goes... *SMS'..
Tulle28 : ICE>> Skidegodt du!!! *SSSS* Hva´ med dig... er du blevet gift??? *GGGG*

AS.31.3. Linje 237-214

150

Interaktionel økonomisering ses ikke kun i responser, men kan også findes i initiativer der således nemt
forekommer indforståede.
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Chattens næsten-synkrone og dermed forskudte interaktionstid bevirker dog at et svar på et
lukket spørgsmål sjældent nøjes med at af- eller bekræfte. Ofte tilføjes yderligere information
som i eksempel 64 eller også bringes et nyt initiativ til at pejle det videre interaktionsforløb
som i eksempel 65. Eksemplerne viser at chatinteraktion i vid udstrækning er symmetrisk
interaktion, dvs. at deltagerne forsøger at tilpasse sig hinandens informations- og
formalitetsgrad. Når ICE_COOL således på Tulle28’s hilsen svarer med eftertryk fandme,
vælger Tulle28 den kortest mulige respons der samtidig reflekterer ICE_COOLs engagement
skidegodt du!!!.
En anden måde at udøve indlægsøkonomisering på er ved at komprimere sine indlæg så
de kommer til at indeholde flere ytringer og sproghandlinger. De fleste indlæg består af en
eller to ytringer, men datamaterialet rummer også eksempler på 5 ytringer i et indlæg som i
DrSoftBones indlæg i eksempel 66:
Eksempel 66
Cooligan : Doc>>hmm....tror det ikke......jeg må vist kværne en pizza i dag....*GG*
DrSoftBone : Cool>>.....ja....adrrr for den da......Pizza er sku det værste man kan
æde......NOT...*GG*

AS.31.3. Linje 474-469

En ytring i chat defineres her som et udsagn eller et udråb med selvstændig meddelelsesværdi,
dvs. ”den mindste bærer af kommunikativ mening” (Togeby 2003), eller det der er afgrænset
af det eller de punkter i et indlæg hvor der i mundtlig kommunikation er et muligt
færdiggørelsespunkt (Steensig 2001, Femø Nielsen 1999). Det kan således diskuteres om
*GG*’erne151 i eksempel 66 er en ytring. De kan have meddelelsesværdi af konativ art, dvs.
fungerer som anvisning til modtageren om hvordan et indlæg eller en ytring skal forstås, og
dermed forstås som en del af en ytring, men *GG* kan også stå alene i et indlæg som
minimalrespons og dermed forstås som selvstændig ytring afgrænset vha. talerskift (Togeby
2003:2). Hvis man forstår *GG* som virtuelle performativer, dvs. ikke som beskrivelser af
handlinger, men som performative handlinger, vil man kunne plædere for ikke at forstå
signalerne som ytringer. Men det at de er verbaliseret og dermed står som verbal information,
bidrager dog efter min mening til forståelsen af dem som ytringer hvis meddelelsesværdi er af
fatisk og konativ art mere end referentiel. Hvis man sammenligner brugen af
signalforkortelserne, fx *GG*, og netkronymerne, fx *LOL*, ser netkronymerne ud til at have
mere selvstændig meddelelsesværdi end signalforkortelserne. Netkronymerne optræder oftere
selvstændigt eller først i et indlæg og skal dermed ses som en selvstændig respons på det
151

*G* er en signalforkortelse (se næste afsnit) der står for griner.
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forrige indlæg. Signalforkortelserne står derimod oftest midt i eller til slut i et indlæg. De er
mindre fokuserede og har, når de står efter en ytring, ekstralingvistisk konativ sprogfunktion
og dermed ingen selvstændig meddelelses- eller ytringsværdi.
Økonomisering i chat kommer til udtryk som ellipser og forskellige former for
forkortelser, og begge dele vil jeg gennemgå i det følgende.

V.1.1 Ellipser
Muligheden for at udelade information afhænger i høj grad af kendskabet til modtageren og
dennes viden og interesse. Som allerede beskrevet i kapitel IV under interaktionsmønstre
danner afsenderen sig et billede af modtageren som afspejles i indlæggets adressatrelevans.
Dette kendskab til modtageren indebærer ifølge Grices maksimer (Grice 1975) at indlægget
skal tilpasses modtageren i informationsgrad. For at opnå den mest effektive form for
interaktion må indlægget hverken informere for lidt eller for meget da begge dele virker
forstyrrende og forsinkende på interaktionen og efterlader en utilfredsstillende relation
mellem de interagerende.
Et af fikspunkterne i en analyse af ellipse er informationsstruktur. For at kunne afgøre
hvad der kan udelades, og hvad der ikke kan udelades uden at det resterende bliver
dysfunktionelt, må man undersøge hvad der er ny og kendt information, både inden for og
uden for udvekslingens rammer, og hvordan det markeres. Markeringen fremstår
hovedsagelig via de syntaktiske relatione, ”dvs. relationer af rækkefølge og afhængighed,
mellem bøjningsendelserne, og af de grammatiske småord: forbindere, nogle forholdsord,
stedord, kendeord” (Togeby 1991). Kendt information forudsættes bekendt enten ud fra almen
viden, specialviden eller fra de foregående ytringer, og det markeres derfor med
bestemthedsform. Afsenderen tilføjer ny og relevant information med det yderste ubestemte
led i omsagnet, som regel placeret længst til højre, også kaldes meddelelsens nyhedsfokus. De
kendte og accepterede informationer er meddelelsens præsuppositioner, som i nedenstående
udveksling hvor halfblind forudsætter at Blaze ved hvad forkortelsen ICQ dækker over
(nemlig en programbaseret dialogisk chatform der læses ”I seek you”), og har kendskab til
hvordan det virker.
Eksempel 67
halfblind : Blaze>>> Har fået ICQ! *GGGGGG* Rar ting *GGG*
Blaze : halfblind>> Okay *GGG* finder det nok at sjatte
halfblind : Blaze>>> Hmmmm – nu skulle det altså lige prøves *GGGGG*

AS.31.3. Linje 355-335
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Halfblind meddeler med et langt grin *GGGGGG* som noget nyt at han har fået ICQ.
Derefter giver han sin personlige vurdering af det konkrete chatsystem: rar ting, hvor ”Jeg
synes det [ICQ] er en” er underforstået og dermed udeladt. Parentesen angiver at jeg +
verbum (her synes) er fakultative og medindbefattet i næsten alle fremsættende sætninger og
handlinger i datamaterialet. Det kan udelades fordi det er en anafor for ICQ som er emnet i
forrige sætning. Kendt information kan dermed udelades i chatinteraktion når det henviser til
emnet i forrige152 sætning. Verbalet er kan udelades ud fra sprogøkonomiske overvejelser da
den svagest mulige formulering der også er genkendelig, også må indebære udeladelser af
informationssvage led som pronominer, artikler og verberne have og være (Hansen
1967:212). Andre eksempler på dette er udeladelser af de ubetonede led i faste rituelle
vendinger. Salem udelader i eksempel 68 sætningsinitialt ”det er” og Sandra udelader i
eksempel 69 sætningsfinalt ”it is”.
Eksempel 68
96 Salem: (Er)pIRA!!!!!!!!! hey længe siden*ss* (GrAvId)

AU.28.11
Eksempel 69
178 S@ndr@: hoW cute!!!!!! *peger på Salem og Daniel*

AU.28.11

Runkehl og Schlobinsky beskriver chat som kommunikation præget af anakolutier og ellipser
der opstår pga. tidnød, og fordi den kontekstuelle information i høj grad forudsættes
(1998:76). Ellipser defineres først og fremmest som noget der er underforstået; ”something
left unsaid […] but understood nevertheless”. De arbejder i øvrigt med ellipsen som en
”substitution by zero” (Halliday/Hasan 1976:142). Datamaterialet viser tydeligt at frekvensen
af ellipser er højere for indlæg i et interaktionsforløb end for indlæg udenfor. Der optræder
stort set ikke ellipser i kontaktåbnere og andre former for førsteindlæg i chatinteraktionen
hvad der naturligt nok hænger sammen med at alle slags ellipser er en sproglig resurse der
implicerer underforståelse som igen beror på kendskab til samtalepartneren og
interaktionsformen.
Aage Hansen opererer med tre former for ellipse som han i øvrigt definerer som
ufuldstændig udfyldning af sætningsskemaet i forhold til den normalt brugelige (Hansen
1967:208). Idet han isolerer en type som forstenede udtryk153, dvs. udtryk der kun bruges i
elliptisk form, så som ”god dag”og ”for pokker”, og som er meget udbredte i chat, står han
152
153

Med forrig menes den ytring der ud fra meningssammenhængen er den foregående ytring.
Forstenede udtryk er min betegnelse.
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tilbage med to typer hvis forskellighed afhænger af om de er situationsprægede eller ej.
Ellipserne i chat minder mest om de situationsprægede ellipser hvis forkortelse enten ”er
betinget af de talendes sindsstemning eller indstilling” eller af at ”tale- eller skriftsituation
[…] kræver eller forklarer kortfattetheden” (Hansen 1967:208). Første type som Iørn Korzen
kalder parataktiske syntagmer, såsom ””falske starter”, afbrudte ytringer og tøvemekanismer”
(Korzen 1998:31), er i chat i reglen kun repræsenteret med typen ”gæt hvad jeg tænker på”
der oftest er markeret med mange punktummer placeret sætningsfinalt. Denne type giver mit
datamateriale et spøgefuldt eksempel på:
Eksempel 70
SannePigen : Quims.......hvad hjerne er fuldt af...................*G*
JIK : SP << Løber lemmet over med??

AS.31.3. Linje 132-123

I modsætning til hvad man skulle tro, markeres ellipserne meget sjældent typografisk med fx
prikker eller tankestreger. De typografiske tegn udfylder snarere funktion som
pausemarkering hvad der i nogle tilfælde er med til at støtte op omkring den pragmatiske
ellipseforståelse (se eksempel 83).
Den anden type ellipse findes i ”tale der er malende, demonstrerende eller(og)
stemnings, affektpræget […] i telegramstil, dagbogsstil og forskellige tilnærmelser dertil […]
i regibemærkninger” (Hansen 1967:209). Eftersom dette faktisk nærmer sig en
genrebeskrivelse af chat, vil den følgende gennemgang rumme mange eksempler på denne
type ellipse.
En meget hyppig, konventionel og økonomisk form for ellipse i chatinteraktion er
subjektudeladelsen (Hansen 1967:212). Subjektudeladelsen kan fx ses i de første to indlæg i
eksempel 67. En stikprøve på 300 indlæg viste at der var subjektsudeladelser i 53 ytringer154
hvoraf de 43 henviste til afsenderen. De resterende 10 subjektsudeladelser henviste efter al
sandsynlighed155 til anaforen det som i de fleste tilfælde substituerede en hel ytring i det
indlæg som det elliptiske indlæg var adresseret til. Henvisningen til afsenderen vil oftest læses
som en udeladelse af pronomenet jeg som i eksempel 71, men engelsksprogede undersøgelser
af fx MUDs angiver at agens i chat ofte er 3. p. sg. (hvad der i engelsk er grammatisk
markeret i verbets fleksion). Dette hænger sandsynligvis sammen med at deltagerne i en
MUD i højere grad opfatter deres nick som repræsenterende en chatfigur der mest naturligt
omtales i 3. person. Mange af de subjektudeladelser der i dette datamateriale sigter på
afsenderen som agens, kan dermed både anskues som en udeladelse af noget underforstået
154
155

I denne optælling er de mange ytringer i elliptisk, forstenet form, som fx hilsner og udråb, ikke talt med.
En fuldkonstruktion af det udeladte er ikke altid mulig (Jespersen 1969:153)
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(dvs. at alle deltagerne ved at det er afsenderen der er subjektet i den pågældende sætning) og
som en ulyst til at angive om agens skal opfattes i 1. eller 3. person. Denne elliptisk
fremkomne ubestemthed hænger øjensynligt sammen med at den undersøgte webchat ikke
udtrykkeligt definerer sig selv som en rollespilschat eller en virtuel verden, men alligevel
rummer mange elementer fra denne chatform. I almindeligt fremsættende ytringer er det
sandsynligvis jeg, henvisende til afsenderen af indlægget der er udeladt, mens meget tyder på
at opfattelsen af aktøren i performative handlinger og fiktionshandlinger er mere labil. I nogle
fiktionshandlinger henvises der som i eksempel 71 klart til 1. person singularis via refleksivt
pronomen:
Eksempel 71
134 Salem: (Er) *GÅROGER TIL DANIEL OG PUTTER MIG TÆTIND TIL HAM*
(GrAvId)

AU.28.11

Mens andre som i eksempel 72 praktiserer det fiktive element mere rendyrket og
tilkendegiver at aktøren for handlingen er chatfiguren hvis handlinger og reaktioner
iscenesættes af den der skriver indlægget:

Eksempel 72
263 JIK : Mama << JIK ved havd du tænker....pervert!! *GGGGGG*

AS.12.5

At det kan være svært at holde de forskellige subjektspositioner adskilt, vidner du i JIK’s
sidste indlæg om da det du implicerer eksistensen af et jeg som tilsyneladende ikke er den JIK
der bevæger sig i chatrummet.
En regel man kan udelade af undersøgelsen, er at subjektet i helsætninger kun kan
udelades når det står på F-pladsen i sætningsskemaet, dvs. fundamentfeltet (Diderichsen
1946) eller forfeltet (Togeby 2003). Stikprøveanalysen viser at ud af antallet af mulige
udeladelser af ”jeg” på F-pladsen, er lige godt to tredjedele udeladt, så det må betegnes som
temmelig udbredt. Selv om der står noget foran, dvs. i ekstraposition foran fundamentfeltet,
kan det stadig udelades uden speciel udeladelsesmarkør som fx punktummer:
Eksempel 73
172 Ayla: Ocean>> jow jow sidder jo her og bliver helt klog af al den
anonymitet *GG*

AS.28.11
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Når det som i eksempel 74 ikke er udeladt selv om det står F-pladsen, er det sandsynligvis for
at udnytte det modsætningstryk der opstår pga. af bruddet med udeladelsestendensen. Trykket
fremhæver agens som ytringens fokuspunkt:
Eksempel 74
255 Splash: *Ja, jeg siger intet*

AS.28.11

Men ellers viser mønstret som antydet ovenfor at subjektudeladelsen oftest rammer de
performative handlinger og fiktionshandlingerne hvor der kan være tale om perspektivskift fra
1. til 3. pers. sing. (Pankow 2003:8). Jeg som subjekt kan således ikke udelades i
hovedsætninger når det ikke står på F-pladsen:
Eksempel 75
200 Ayla: Q30>> shit så har jeg sgi da gjort noget forkert de sidste 5 år *G*

AS.28.11

Heller ikke når det står i ledsætninger:
Eksempel 76
151 Solgud: Sandra.......Grrrrrrr, som om jeg gad ha dig.....(snøft)

AU.28.11

Korzen skelner mellem eksoforisk og endoforisk ellipse. I den eksoforiske ellipse skal det
udeladte søges i kommunikationssituationen og beskrives vha. deiktisk afhængighed. En
endoforisk ellipse tolkes alene ved tekstintern henvisning. Selv om interaktionssituationen
ikke implicerer et rumligt system som i ansigt til ansigt-samtalen med mulighed for fysisk
reference, forekommer der alligevel eksempler på eksoforisk ellipse. Deltagerne opfatter
interaktionssituationen som et virtuelt interaktionsrum man kan gå ind og ud af, og beskriver
deres tilbagevenden på skærmen med ytringselementet back som underforstår ytringen ”I am
back” eller en dansk pendant: TILBAWZ (AS.12.5. Linje 145). Disse hilses ofte med et WB
(welcome back).
Eksempel 77
^Kiss^: Back
~*MBO*~: Kiss...WB! *Kæmpe knuzer nuzer*

AU.13.11. Linje 1153-1159

Samme opfattelse ligger til grund for indlæg af nedenstående type hvor afsenderen deiktisk
implicerer bevægelse og retning og dermed rumlig opfattelse:
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Eksempel 78
206 Digteren~NmF~: træder indenfor.........................

AU.18.10

Opfattelsen af et virtuelt rum kan ikke forstås tekstinternt da rummet ikke er tematiseret i de
omkringliggende indlæg, men må derimod ses som en del af deltagernes generelle opfattelse
af chattens interaktionssituation. Denne opfattelse benævnes flygtigt og specielt i forbindelse
med på- og aflogning som i nedenstående eksempel:
Eksempel 79
593 Runas: Knuser lige Scarlet på vejen ud af døren *S*

AS.28.11

Endoforisk ellipse er klart den hyppigste eftersom konteksten, hvis den overhovedet spiller en
rolle, oftest ekspliciteres i chatinteraktion. Som i andre tekstsammenhænge er udeladelsen af
et eller flere leksikalsk identiske elementer vha. den anaforiske henvisning den hyppigste.
Den anaforiske ellipse kan både henvise inden for det pågældende indlæg (eksempel 80) og
mellem to indlæg (eksempel 81):
Eksempel 80
374 emma* : Talisman..selvfølgelig findes de..[de

findes]bare ikke her......*GGG*

AS.5.5
Eksempel 81
JIK : Ana << Jeg tror klart du ville egne dig som viljeløs og
underdanig...*nooot*
Ana : JIK.......jo jo.....jeg ville bare være ssssså god tttttil det....GG
JIK : Toughie << Gu' vi' du så!!! *GGGGG*

AS.24.5. Linje 491-475

Ana henviser i eksempel 81 anaforisk med det til det at være viljeløs og underdanig, og JIK
udelader både infinit verbal, subjektsprædikat og objekt ”være så god til det” i sin anaforiske
ellipse. Udeladelserne tjener et interaktionelt-økonomiserende formål idet indlæggene i den
hurtige interaktion på den måde skrives som de kortest og svagest tilladelige formuleringer
for at tilnærme sig tempoet og graden af indforståethed i ansigt til ansigt-samtalen.
En anden form for elliptisk tilknytning mellem to indlæg er den pragmatiske ellipse som
ikke isolerer et eller flere leksikalsk identiske elementer, men i stedet i form af et
følgespørgsmål sigter på ytringens semantiske eller pragmatiske indhold eller afsenderens
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motivation bag indlægget. I nedenstående eksempel sigtes på indlæggets illokutionære kraft,
dvs. hvad ytringens betydning er, og hvilken handling der er målet:
Eksempel 82
JIK : Mama << JIK ved havd du tænker....pervert!! *GGGGGG*
Nikolej : JIK...JuuuBiii......stavefejl..*GG*
JIK : Neggolai << Og?....har sgu lavet de første 200 i dag *GGG*

AS.24.5. Linje 263-249

Nikolej konstaterer med begejstring at JIK, der normalt skriver fejlfrit, har lavet en taste- eller
stavefejl, og JIK antyder med sin elliptiske respons at han ikke forstår relevansen af Nikolejs
kommentar eftersom han som han selv uddybende forklarer, ikke er så fejlfri som Nikolej
implicit karakteriserer ham som. Denne type ellipse kunne opfattes som udtrykkende både
anaforisk og kataforisk dependens og ”krævende udfyldning af en post-tekst” (Korzen
1998:149) idet ellipsen kunne forstås som et opklarende spørgsmål: Hvad mener du med det?
Men JIK’s Og? skal snarere ses som elliptisk substituerende det retoriske spørgsmål ”og hvad
så?” der viser at JIK ikke anerkender sine skriveevner som emne. JIK forsøger at bagatellisere
og afværge Nikolejs drillerier og anvender ellipsen som lukning af interaktionsforløbet. Den
efterfølgende post-tekst er dermed ikke sprogligt påkrævet, men fungerer som en udlægning
af hvordan ellipsen skulle forstås samtidig med at den sammen med signalforkortelserne
*GGG* fungerer som en art fatisk kommunikation der opretholder den gode tone.
Fuldkonstruktionen af en ellipse er ikke altid entydig eller mulig (Jespersen 1937:153),
og ellipsen skal dermed ikke forstås som deficit. I en analyse af det følgende uddrag af et
interaktionsforløb på ca. 15 minutter vil jeg vise at det at den elliptiske konstruktion vælges
frem for fuldkonstruktionen, netop tilvejebringer et komplekst betydningsfelt med mulighed
for flere fortolkninger. Quims og JIK chatter med klare seksuelle undertoner om at rykke i
noget der aldrig beskrives nærmere end en dims, den eller noget. På Quims’ opfordring
rækker JIK Quims noget at rykke i hvortil Quims elliptisk spørgende responderer: soft eller
?????:
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Eksempel 83
232 JIK : Quims << Og du rykker i den forkerte dims *GF*
216 Quims : JIK..jammen så kom med den rigtige*GF*.....er lidt weekend vågen
og vil gerne rykke lidt *S*
194 JIK : *rækker Quims noget at rykke i*
187 Quims : JIK...soft eller ?????
164 JIK : Quims << Soft....væææældigt soft..*GF*
148 Quims : Sidder med noget uendeligt blødt i hånden?????????......rå
medister?
134 JIK : Quims << Heyyyyyy??????????
127Quims : JIK.du sagde soft *LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL*
103 JIK : Quims << Ja sgudda...du sku' behandle den soft...ikk' at den var
soft.....knold
95 Quims : JIK...kunne bare ikke dy mig *S*..sorry *G*
86 JIK : Quims << No you're not *GGGG*

AS.31.3

Dette indlæg (l. 187) foranlediger en mis- eller flerforståelse pga. den elliptiske udformning
og det udpræget alluderende univers. Quims angiver adressaten og indikerer via sin
tegnsætning at det er et spørgsmål, men derudover gives ikke megen hjælp til forståelsen. JIK
svarer derfor det der synes relevant for ham og viser sig først i linje 134 at have fundet ud af
at Quims har underforstået noget andet end han. Misforståelsen har formodentlig to årsager.
Den ene er at det engelske soft ikke som på dansk skal bøjes forskelligt alt efter om det bruges
adverbielt eller prædikativt, og som dermed lader flere fortolkningsmuligheder stå åbne. Den
anden årsag er at chatinteraktion udelukker den visuelle kanal og dermed mulighed for
deiktisk stabil reference; konteksten skal dermed verbaliseres. Når JIK således rækker Quims
noget (l. 194), får noget ikke sin betydning leveret via en kontekstuel eller udpegende
reference. Anaforiske referencer via demonstrative pronominer som ”den” eller ”den her”
eller via ubestemte pronominer som ”en”, ”nogen” eller ”noget” er ”en slags tom ramme der
udfyldes via konteksten” (Cramer 1984), og konteksten leverer her ingen entydiggørende
betydning. JIK er så fokuseret på sin opfattelse af situationen at han ikke indregner den
virtuelle verdens manglende visuelle kanal og derfor mener at soft oplagt skal forstås som et
adverbial der refererer til hvordan noget skal udføres. Quims udnytter netop det at konteksten
endnu ikke har bestemt betydningen af noget og bruger derfor soft som prædikat spørgende til
konsistensen af det der rækkes hende. Hun benytter tilsyneladende bevidst den manglende
visuelle kanal og utvetydige kontekst til at blive i allusionens gætteleg. Dette giver hende
mulighed for i linje 148 at lave en association fra soft via noget uendeligt blødt til rå medister
som klart kompromitterer JIK’s maskulinitet. Quims har ikke adresseret dette indlæg til JIK,
men referencen gøres alligevel tydelig idet hun ud over oversættelsesreferencen fra soft til
blødt også indfører en fonetisk parallel mellem JIK’s væææææældigt i linje 164 og hendes
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uendelig hvad der forstærker den komiske og drilske effekt. Reaktionen udebliver da heller
ikke. I linje 134 markerer JIK i sit indlæg over for Quims at han både er forurettet og
uforstående mens Quims i sin respons i linje 127 fastholder sit spil med tvetydigheden af
ordet soft samtidig med at hun via akronymet *LOOOOOOL* markerer det bevidste og
komiske i misforståelsen. JIK forsøger i sin respons (l.103) at redde sin ære ved dels at kalde
Quims for en knold, dels ved at markere det indlysende i hans fortolkning af situationen med
ordet sgudda. sgudda indeholder et garderende ”da” som indikerer en indforståethed eller
forudsat enighed om det foregående eller som i dette tilfælde noget efterfølgende du sku'
behandle den soft...ikk' at den var soft. Ikke desto mindre har de begge nok moret sig
undervejs, og JIK slutter også af med via sit *GGGG* (l.86) at understrege sin opfattelse af
samtalen som morsom og at den let anklagende klang i hans indlæg dermed ikke skal tages
seriøst, men snarere som en del af et spil med forstillelse.
Ud over at tilvirke økonomisering og effektivitet i chatinteraktionen frembringer den
elliptiske konstruktion ikke samme tekstlige, semantiske og pragmatiske funktion som en
eventuel fuldkonstruktion. Korzen skriver at ellipsen har ”en væsentlig og entydig funktion
tekstuelt og kommunikativt: den vil entydigt udtrykke sekvenskontinuitet” (Korzen
1998:151), men jeg mener med mine analyser af kohærens i semantiske mønstre (kapitel IV)
og ovenstående analyse af JIK og Quims’ interaktionsforløb at have vist at ellipsen (sammen
med associationsspringene) desuden har en interaktionelt multisemantisk funktion og dermed
frembringer et større felt af betydningsmuligheder. Ellipsen bruges af deltagerne i
chatinteraktion både som et entydiggørende, økonomisk princip og som tvetydig, humoristisk
effekt. Ellipsen åbner sammen med den ubestemte reference for legen med ordene og deres
betydning.

V.1.2 Forkortelser
Økonomiseringen af sprogbrugen rammer som sagt ikke kun syntaksen; også de enkelte ord
bliver forkortet, så den tid det tager at producere et indlæg, bliver så kort som mulig.
Almindeligt udbredte og anerkendte forkortelser som ”f.eks.”, ”vha.”, ”bl.a.”, ”cm” og
ordenstallene findes stort set ikke i chatmaterialet. Det forkortelsesprincip der er på færde i
autoriserede initialord benyttes også i chatten, men ellers er det et helt anderledes uautoriseret
forkortelsesprincip der benyttes i chat hvor forkortelsen både kommer til udtryk som
sammentrækning og endelsesafkortning – både af enkeltstående ord og ordforbindelser.
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Afkortning
Tryksvage endelser og talesprogsfjerne bøjningselementer der oftest ikke udtales i talesproget
og kendes som afsnubning, udelades som i følgende indlæg:
Eksempel 84
983 Luzie: Hmm...MBO....tror du ik at du sku overveje at sove lidt????

AU.13.11
Eksempel 85
1108 Panic: Wish ... *GF* ( Du kunne ik la' vær' )

AU.13.11
Eksempel 86
49 Finidi: Cas... *GG* du har sq' sidet her i 21/2 time... !! ku' ik' få fred mer'...

AU.13.11
Eksempel 87
348 C@sino: Baddie...Oki...*GG*..Ka' du komme Onsdag...Så ta'r j lige nogle
billeder..*GG*

AU.13.11
Eksempel 88
319 C@sino: Baddie...ÆjS..*GG*..D har j ikk' tid t...*GGG*

AU.13.11
Eksempel 89
1522 Yoke: Men jeg tror da også de henter et point....det bli'r nok 1-1.....

AU.18.10
Eksempel 90
847 -=Blak=-*BhC*: [ÆlSkEr] TøZ17: Hvad Tid hade du fri ?? Sød Tøz 16]

AU.13.11

Modalverberne ”kunne”, ”blive” og ”skulle”, verberne ”tage” og ”have” og adverbialet ”ikke”
er højfrekvente ord i samtaler og chatinteraktion, og de rammes i høj grad af afkortning.
Afsnubning kendes fra talesproget hvor den fulde udtale af specielt de omtalte verber
forekommer uhyre sjældent og derfor virker affekteret eller direkte fremmedartet. Reduktion
af den autoriserede stavemåde er ikke noget nyt fænomen. En lignende tilnærmelse af
skriftsproget til talesproget ses hos Poul Henningsen (PH) der i sin tid forsøgte at reformere
skriftsproget bl.a. i sine artikler i firmabladet Nyt156. PH skriver om retskrivning i et svar på et
brev sendt til ham af V.E. Rasmussen at skriften skal konservere det talte sprog som det lyder
i samtiden:

156

Nyt var i princippet en reklametryksag for Louis Poulsen & Co., men med PH som redaktør et blad opfattet
som meget aktuelt.

165

Skriftsproget er en karikatur af et sprog, som man har talt engang, ikke en
afbildning […] Selv den skrappeste moderne stavemaade vil være mange mange
skridt bag efter talen. Min stavemaade er yderst moderat (PH 1943 citeret efter
Blædel 1987:18).

PH talte som bekendt for at afskaffe kommaer og store bogstaver i egennavne bl.a. for at
fremhæve punktummet og skabe større konsekvens i sproget. Han stavede bestemte ord
anderledes fx blie, sae, brur og tar ud fra et princip om at afskaffe bogstaver i skriften som
aldrig har været udtalt, netop for at undgå at de skulle komme ind i talesproget:
Forfladigelsen af talen sker fra skriftsproget side netop ved at man i denne radioens
ulyksalige tidsalder optar konsonanter og lyde fra skriften, som aldrig har eksisteret
i talen (PH 1943 citeret efter Blædel 1987:18).

Denne bevæggrund deler chatterne tydeligvis ikke da deres forkortelser udelukkende tjener til
at tilnærme skriftsproget til talesproget i en interaktionsform der har stor lighed med
samtalesituationen og ikke skal ses som et offentligt indlæg i sprogdebatten.
At chatterne er bevidste om at de anvender uautoriserede stavemåder, ses i deres ganske
vist inkonsekvente markering af de udeladte bogstaver med en apostrof: la', vær', ku', ik', ta'r
og bli'r. Forkortelsesprincippet er på ingen måde konsekvent i chat hvor ordsproget ”hver fugl
synger med sit næb” faktisk kommer til sin ret. Der er stor tolerance over for eksperimenter
med retskrivning, og ingen skriver på nøjagtig identisk måde. Der er dog en tendens til en
større udbredelse af bestemte forkortelsesprincipper i Andre Unge end i Andre Seniorer hvad
der stemmer fint overens med andre beskrivelser af ungdomssproget som sprogligt
eksperimenterende og normbrydende (fx Nordberg 1992 og Kotsinas 1994).
Homofoniforkortelser
Et andet normbrydende forkortelsesprincip i chatinteraktion som med få undtagelser kun ses i
Andre Unge, er det jeg har kaldt homofoniforkortelser157. Homofoniforkortelsen bygger på et
princip om sammenfald i udtalen mellem et helt ord eller et morfem og et tegn (tal eller
bogstav) og er bl.a. kendt i samtiden fra olieselskabet Q8 der udtales Kuwait, og
energiselskabet NRGI der udtales Energi. Begge navne viser en raffineret forkortelsesstrategi.
Man skal udtale ordene og tallene i den rækkefølge de kommer, på enten engelsk eller dansk
og dernæst prøve at danne et meningsfyldt ord ud af det. I undersøgelsens datamateriale
begrænser princippet sig til følgende ord og morfemer: d (det), r (er), t (til), v (ved), 4tæl
(fortæl), 4di (fordi), sq (sku), å (og), CU (see you) eller den danske udgave cs (ses).

157

Det minder en del om rebusskrift (Rathje og Ravnholt 2002).
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Eksempel 91
1035 Panic: Garfield ... Jeg lavede hende ikke, hvis d r d du tror!

AU.13.11
Eksempel 92
741 Baddie: *FåRk d!! D ku være at moi sQ gå t time!!*

AU.13.11
Eksempel 93
307 Baddie: Cas.. Daw daw!! *GaBeR 4di HuN IkKe GiDdEr HaVe TySk!*

AU.13.11
Eksempel 94
GFX: -)()()(- SyQzt CU

AU.28.11
Eksempel 95
CYBERBOB: 0000ff>Cs WaWeS.....*VVS*

AU.18.10
Eksempel 96
1363 Tjalfe: [(-:]Hey leversvage svag drikkere.....ka i klare n pils??? [:-)]

AU.13.11

Forkortelsesstrategien anvendes ved nogle af de mest brugte ord og trækker på den
talesproglige eller lydlige udgave af ordene hvad der gør forkortelserne nemme at opfatte når
man først har forstået logikken. De engelsksprogede fænomener kendes bl.a. fra popbandet
U2 og fra den gamle Broadway-musical T 4 2 (Tee for two) fra 1930’erne. Den slags findes
der enkelte eksempler på i Andre Seniorer, men ellers anvendes forkortelsesprincippet mest af
de unge. I Andre Unge er det ganske vist ikke alle der gør brug af homofoniforkortelser, og
ikke alle homofoniforkortelser er lige udbredte. d (det) og r (er) har en stor udbredelse. De
anvendes ofte og af mange forskellige deltagere hvad der sandsynligvis både hænger sammen
med at de oprindelige ord i forvejen er meget frekvente, og at deres lydlige kvalitet er
nøjagtig identisk med det oprindelige ord, samt at forkortelsen genbruger bogstaver fra det
oprindelige ord. Den omdannelse der sker via reduktionen, er sprogligt-fonetisk gnidningsløs
når man først har forstået det bagvedliggende princip. De næsthyppigste er t (til) og v (ved)
der ikke på samme uproblematiske måde kan læses som en homofoni til de oprindelige ord
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idet bogstaverne t og v (udtalt med stød) kun har tilnærmelsesvis identisk lyd med en bestemt
talesproglig udgave af de oprindelige ord, nemlig ”te” og ”ve” uden stød. Man må altså som
bruger af disse homofoniforkortelser acceptere at de kun kan præstere omtrentlig homofoni.
De resterende homofoniforkortelser er å (og), q/sq (ku/sku/sgu), 4 (det engelske for), c (se
eller det engelske see), U (you), 2 (det engelske too) og n (en) er af forskellige årsager ikke så
udbredte. På nær n er de resterende homofoniforkortelsers tegnindhold ikke tilnærmelsesvis
identisk med tegnindholdet i de oprindelige ord idet der bruges tal og ikke-frekvente
bogstaver som repræsentationer af velkendte og udbredte lyd. Det er kun homofonien der
befordrer forkortelsen som i disse tilfælde snarere er en forkortende oversættelse, fx å. Mens
udbredelsen af de fire første homofoniforkortelser sandsynligvis også styrkes af et
sammenfald mellem tegn i forkortelsen og det oprindelige ord, kræver de resterende at
brugeren i langt højere grad forestiller sig udtalen og formår at skabe overensstemmelse
mellem den og tegnet i en ny og ikke-normeret sammenhæng. Der er tale om en høj grad af
kognitiv aflæring af allerede kendte og brugte ord for at gøre plads for nyindlæring af nye
stavemåder og nye ord. Men kun i opstartsfasen. Når først en bestemt ordform eller
tegnanvendelse er blevet en del af det aktive vokabular, og der ikke er uklarhed eller
usikkerhed forbundet med anvendelsen, behøver brugeren ikke i skrivefasen at gå omvejen
forbi udtalen, men kan anvende det pågældende tegn som enhver anden repræsentation i
tegnsystemet for et bestemt sprogligt indhold. Det kræver på det niveau kun stilistisk
fornemmelse, dvs. fornemmelse for hvilke interaktionssituationer der kræver henholdsvis den
ene eller den anden udgave.
Men er det her noget chatterne har fundet på? Nej, det har som så mange andre af de
sproglige træk i chat været brugt i andre sammenhænge. Korthedsprincippet genkendes fra
den lapidariske skrift i kile- og runeskrift (Togeby 1996), og rebusskrift kendes fra
hulemalerier og ideogrammer. Men i nyere tid i den vesterlandske kultur har det kun fundet
sporadisk anvendelse i navne, titler og slogans. Ud over de allerede nævnte eksempler giver
anvendelsen af c for ”se” desuden mindelser om et gammelt folkeskolerim ”A om jeg må B.
Det kan enhver da C”. Homofoniforkortelserne genkendes i poesibogsrebusser, fx I love U 2,
U and me 4ever, og ses også i reklame- og marketingsbranchen, fx 2tal, og på amerikanske
nummerplader som ”platituder” (Togeby 1996). Selv om der ligger næsten samme sproglige
princip med homofoni bag platitudeforkortelserne som bag homofoniforkortelserne, er der
dog en noget større spredning og kreativitet at spore i nummerpladeordlegen end i mit
datamateriale hvor det indskrænker sig til bestemte ord og morfemer i bestemte
sammenhænge. Platitudeforkortelserne bygger ikke altid på princippet om udtalen af navnet
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på enkelttegnene. Nogle gange er udtalen en anelse tillempet som fx i GRDNNGL (guardian
angel), andre gange er det en blanding af udtalen af navnet på enkelttegnene og den specifikke
udtale af to tegn i sammenhæng, som fx i NTHUZST (enthusiast) hvor tegnene N og Z
udtales som navne, nemlig ”in” og ”zi”, mens det for THU og STs vedkommende går på en
udtale af deres fælles lyd, nemlig ”θju” og ”st”. Den manglende æ-lyd fremkommer i
minimaludgave som biprodukt mellem udtalen af ”zi” og ”st” pga. s-lydens begyndelse med
delvis vokallyd som ”æ”, men en mere sandsynlig fortolkning er at der er tale om
neutralvokalassimilering eftersom neutralvokal i udlyd ofte assimileres, fx komme der bliver
til komm. Fænomenet kaldes apokope158. Den lapidariske stil der både ses i platituderne og i
chat og sms, er kort og fyndig som en indskift på sten hvor kortheden kommer af
begrænsningen på den skriftlige udfoldelse. Runeindskrifterne var korte og fyndige pga. det
store arbejde med at hugge runer ind i en sten, og nummerpladeindskifterne blev korte pga.
begrænsningen på 7 tegn (inkl. blanktegn). Togeby iagttager følgende rækkefølge i de
forkortende tiltag: ”Først udelader man blanktegn, så vokaler og til sidst en eller flere
konsonanter ved siden af hinanden” (1996:13) og kommer dermed frem til en kombination af
scripture continua og konsonantskrift (Toft 2003). Helt sådan er det ikke i chat159 hvor man
ser meget få eksempler på udeladelse af blanktegn.
Eksempel 97
JIK : SP...*gramsekramserodenussepillekælerageaekælekyssesugeslikke*
SannePigen : JIK.........*overragerpillerknuuuuseremøsserkælerKrammer*

AS.31.3. Linje 188-176

SannePigen sender en kollektiv hilsen efter hun er logget på og får af JIK en regibemærkning
som svar. JIK’s regibemærkning er udformet som et tillempet kompositum 160 med
infinitiverne gramse, kramse, rode, nusse, pille, kæle, rage, ae, kæle, kysse, suge og slikke”
uden brug af blanktegn eller majuskler til markering af ordgrænserne og kan som sådan
forstås som en forkortelse. SannePigen replicerer JIK i nogenlunde samme kompositumstil,
men gør i stedet et forsøg på at gøre verbalkompositummet finit og tilføjer et affiks over med
ordene overrager, piller, knuuuusere, møsser, kæler og Krammer. SannePigens kompositum
kan dog også forstås som et substantiv-kompositum med en Krammer som hovedled og de
foregående ord som underled eftersom hun har markeret Krammer med stort
158

Se fx Statsbibliotekets webside om danske dialekter: http://www.statsbiblioteket.dk/dlh/dialekt/baggr02.html
(konsulteret d. 17. maj 2004).
159
Principper lig skriptura og konsonantskrift er mere udbredt i sms (Laursen 2002 (a) og (b)).
160
Jeg kalder det tillempet kompositum fordi det ikke i dette tilfælde tilføjer morfemer og affikser og ikke har
markeret særligt tryk- og stødforhold som Aage Hansen foreskriver det (1967 (I): 238).
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begyndelsesbogstav

161

.

Den

læsning

viser

SannePigens

kompositum

i

større

overensstemmelse med Aage Hansens definition på et kompositum med tilføjelse af affikser,
bøjningsmorfemer og dermed også markering af tryk- og stødforhold. Det er umuligt at afgøre
hvilken læsning der er den korrekte, men jeg vil mene at matching-princippet162 er så stærkt i
chatinteraktion at det nemt vil kunne konkurrere med sprogrigtighedsprincippet, specielt når
princippet er så kompliceret som i dette eksempel. Jeg mener derfor at der er stor
sandsynlighed for at SannePigen med sin bøjning blot forsøger at gøre verbalkompositummet
aktivt. Den enkelte bøjningsfejl af knusere der bliver tilføjet et e, udgør ikke nogen
forståelsesforskel.
I forhold til nummerplader og runesten er der ikke samme grad af begrænsning på
skriften i chatinteraktionen. Så udeladelser af vokaler og konsonanter ses meget sjældent163.
De forekommer kun som anerkendte forkortelser, som fx tlf164 for telefon i eksempel 98:
Eksempel 98
363 tlf fyr: er her en pige til tlf sex?

AU.18.10

Desuden er der enkelte nicks165 hvor der også bruges forkortelser der i visse sammenhænge er
anerkendte:
Eksempel 99
821 M38 sgr tissepige: SERIØS PIGE FRA KBH SØGES AF SØD OG KÆRLIG FYR
PÅ 38.......................

AS.28.11
Eksempel 100
SexTøsSøgesSydSj: Er her en fræk pige fra Sydsjælland til en fyr på 21 ???

AU.28.11

M for ”Mand” og sgr for ”søger” i eksempel 99 kendes fra kontaktannoncegenren hvor det
ofte både er de finansielle og sprog-økonomiske begrænsninger der fremkalder forkortelserne.
SydSj fungerer fint som forkortelse for Sydsjælland idet der med majusklen markeres at Sj står

161

Princippet med majuskel som markering af ordgrænser kendes fra sms (Rathje & Ravnholt 2002.
Matching-princippet går ud på at deltagerne i en chatinteraktion i høj grad forsøger at matche og konvergere
med hinanden på områder som tone og modus vha. bestemt brug af fx regibemærkninger og forkortelses- og
forlængelsesprincipper.
163
Det er hyppigere i sms’er der i højere grad er lapidariske med begrænsning på antal tegn og med en vis
besværlighed forbundet med produktionen af meddelelsen.
164
Henvisning til hebræisk med udeladelser af vokaler.
165
Nicks er i høj grad underlagt krav om korthed pga. en maksimumgrænse på 17 tegn.
162
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for et selvstændigt ord, og eftersom det i stil med ”Kbh” kan fungere som en forkortelse på en
kuvert.
Homofoniforkortelserne følger et gammelt princip der i stil med ”undersættelser” er
funderet i en under- eller oversættelse af et ord eller tegn fra et tegnsystem til et andet for i
homofoniforkortelsens tilfælde at opnå både en økonomiserende og en æstetiserende eller i
hvert fald opsigtsvækkende effekt. Undersættelser bygger på sprogbrugerens forsøg på at
imødegå sprogets arbitraritet og gøre det ukendte og uforståelige kendt og samtidig opnå en
humoristisk effekt pga. den enorme diskrepans der kan opstå mellem det undersatte og det
oprindelige, fx Bamses undersættelse af I’m the great Pretender der blev til Jeg har kun tre
tænder. Det nye ved homofoniforkortelserne er altså egentlig ikke det bagvedliggende
princip, men hyppigheden og udbredelsen af det.
Selv om ikke alle bruger homofoniforkortelser, er der en vis tendens til at de der gør, er
temmelig konsekvente i deres anvendelse af den form for økonomisering. Det kan give et hint
om princippets levedygtighed i hvert fald i denne kontekst. Faktisk er princippet så
konsekvent anvendt i Andre Unge at man kan tale om en form for norm der kun brydes i ét
tilfælde, nemlig i nogle chatteres anvendelse af j for ”jeg”166:
Eksempel 101
844 C@sino: *Gider sQ ikk' lave hp her*...Gør d dr hjemme..*SS*G*..Så har j
noget at lave..*G*

AU.13.11

Men tegnet j har ikke samme lydkvalitet som ordet ”jeg”, så der er ikke tale om ægte
homofoni, men snarere en form for afsmittende effekt. Det er den eneste afvigelse fra det der
må betragtes som en norm om homofoni i reduktion af ord eller morfemer til et-tegnsord eller
et-tegnsmorfemer. Når j fungerer selv om det netop ikke følger denne norm, hænger det
sammen med ordet ”jeg”s højfrekvente distribution og umisforståelighed i syntaksen og i
konteksten. ”Jeg” kan i reglen kun optræde som subjekt og har dermed adgang til to pladser i
sætningsskemaet, nemlig forfeltet og på n-pladsen i centralfeltet. For almindelige
sprogbrugere der ikke opererer eksplicit med et sætningsskema, vil det betyde at de orienterer
sig imod handlingen, dvs. verbalet, og aktøren for denne handling, dvs. subjektet. Det eneste
der således kan skabe en mild grad af forvirring, er hvis verbalet som i eksempel 102 også er
homofoniforkortet og dermed måske ikke umiddelbart genkendeligt for alle:

166

At der er tale om en afvigelse, understøttes af det faktum at ”j” med én undtagelse (AU.18.10. Linje 1376)
kun optræder i en logfil (AU.28.11).
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Eksempel 102
659 C@sino: Baddie...Jada...J laver bare hp..*SS*..Så j r lidt away...*SS*

AU.13.11

Jeg har valgt at behandle homofoniforkortelserne under princippet om økonomisering fordi de
er med til at forkorte de enkelte ord og dermed kan tjene til at komprimere indlægget, men
også fordi nogle af dem efter en vis træningsperiode er nemmere og hurtigere at skrive end
den uforkortede udgave. Homofoniforkortelserne kunne dog også med en vis rimelighed være
placeret både under kompensation og ekspressivitet eftersom alle tre principper og dermed
hybriditeten i chatsproget udkrystalliseres i homofoniforkortelserne. De virker reelt kun i kraft
af spændet mellem skrift og tale, måske ikke netop kompenserende for, men udnyttende
skriftsprogets mangler. Som visualiseret sprog i fx reklametekster er de visuelle fænomener
”opstået i forbindelse med tekstens grafiske manifestation på papiret [...] De udvider skriftens
funktionsområde som blot reproducerende medium, de værdier, de tilfører skriften, er […]
blikfangsværdi,

”dynamisk

værdi”,

emotionel

værdi

(humor,

smartness

etc.),

suggestionsværdi ” (Gjedsted 1965:53). De fungerer pga. deres innovative og normbrydende
kraft som et stærkt ekspressivt virkemiddel der både leger med det optiske og akustiske, og
ydermere trækker på en lyst til at lege med sproget eftersom der hentes inspiration fra
logogriffer (talgåder) og rebuser (billedgåder).
Netkronymer
Også netkronymerne167 rummer et element af gådegætning eftersom det ikke altid er lige
gennemskueligt hvad de enkelte bogstaver dækker over. Netkronymer er en internet-pendant
til

det

anerkendte

akronymprincip,

dvs.

initialforkortelser

der

er

dannet

af

begyndelsesbogstaverne fra flere ord eller orddele. Netkronymerne dannes oftest ud fra
fraseagtige, hyppigt brugte tilkendegivelser, fx *BRB* (Be Right Back), *BBL* (Be Back
Later), *BBS* (Be Back Soon), *WB* (Welcome Back), *ILM* (I Lige Måde), *IRL* (In
Real Life) *LOL* (Laughs Out Loud), *HAND* (Have A Nice Day) og *FASAG* (Falder Af
Stolen Af Grin). Netkronymerne kan både stå alene som i eksempel 103 og som en del af et
indlæg (eksempel 104):
Eksempel 103
951 ~*T!Tã*~: BRB

AU.13.11

167

Termen netkronymer er et konstrueret fremmedordskompositum af net og akronym som kommer af græsk
”akros” - yderst, og ”onyma” - navn (Hjorth & Kristensen 2003).
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Netkronymerne kan betragtes som chatslang, og mange chatudbydere tilbyder da også en
oversigt over mulige netkronymer hvor de særsproglige forkortelser forklares. Netkronymerne
er et fænomen der er udviklet sammen med fremkomsten af Computer-Mediated
Communication og er således fra begyndelsen grundfæstet i det engelske ordforråd. De fleste
er mere kuriøse end anvendelige og anvendte, men som nedenstående eksempler viser, er det
et sprogprincip der også er produktivt på dansk:
Eksempel 104
82 Quims : Dr.*FASAG*.tror hellere jeg må gå inden det bliver til et NightMare
*G*

AS.31.3

Netkronymer har desuden vist sig innovative inden for orddannelse idet det hyppigste
netkronym *LOL* i stil med akronymerne ”Nato” og ”Opec2 kan udtales som et rigtigt ord
som derved skifter ortografi til den mere mundrette lål:
Eksempel 105
672 KaCh: CK ~>> *LåLLeR*

AU.18.10

Det bagvedliggende ord *LOL* har skiftet både ordklasse og ortografi til ”at lålle” der må
forstås som en form for synonym til at grine højt, dog med klart chatstilistisk indhold. Det
nærliggende i at omdanne *LOL* til ”lålle” ligger naturligvis i udtalen der har en
tegnrækkefølge der er genkendelig som et muligt ord og desuden har en ubesværet og
indiskutabel udtale. Hvis man fx forestillede sig at *FASAG* blev tilstrækkeligt udbredt til at
kunne ændre ordklasse, ville der opstå et problem med udtalen i valget af enten hårdt eller
blødt g. Af andre lignende omdannelser kan nævnes ICQ som i forvejen er en meget raffineret
homofoniforkortelse (I seek You) der i chatten som fordanskning omtales som issekuen.
Netkronymet har dermed mistet sit homofone aspekt, men er til gengæld komme til at stå
stærkt som en særsproglig forkortelse (forkortelsesslang).
Jeg har ikke prøvet at spore akronymerne helt tilbage til begyndelsen, men den angloamerikanske påvirkning er tydelig i *BRB*, *BBL*, *BBS*, *WB* og *LOL*. De hyppigste
signalforkortelser *G* (Griner/Grins) og *S* (Smiler/Smiles) er enslydende på amerikansk og
dansk, men brugen af *V* (Vinker) i stedet for *W* (Waves) sammen med forkortelsen *F*
(Fniser) i stedet for ”giggles” tyder på at proceduren med at fordanske ord og navne, jo mere
brugte og bekendte de er, også bruges ved netkronymer. De fraselignende akronymer er dog
overvejende anglo-amerikanske, dog skal fremhæves *SMS* (Smiler Meget Sødt) og *ILM*
(I Lige Måde) som forfriskende danske udgaver og bud på akronymer efter dansk model.
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Interessant i den forbindelse er *SXXMS* (Smiler Xtra Xtra Meget Sødt) som tydeligvis
kombinerer dansk akronym med velkendt amerikansk standardbetegnelse.
Forkortelsesslang
Forkortelsesslang bygger modsat netkronymer på det økonomiske læseprincip om ordbilleder
hvor genkendelsesakten fokuserer på ordets begyndelse med en leksikalsk bestemmelse af
ordets betydning og på ordets slutning med en fleksionsbestemmelse af ordets syntaktiske og
agentive betydning i den konkrete syntaktiske sammenhæng. Mobiltelefon forkortes dermed
til mobil eller mob som igen kan bøjes: mobilen, moben og mober:
Eksempel 106
S@ndr@: men GFX det kommer oxe an på, hvad for en mob du har...*Ss*
S@ndr@: nei GFX, for du kan oxe få mober hvor du gemmer på moben...
Zulati'n: Det er dumt at gemme på mobilen, sæt nu den går i stykker så har
man ingen numre

AU.28.11. Linje 817-823

Mobiltelefon forkortes også til ”fon” hvad der sikkert både skyldes et fokus på det mest
indholdsrige og trykstærke morfem i ordet ”telefon” og en afsmitning fra det engelske
”phone”. På samme måde forkortes computer også til det trykstærke ”puter”:
Eksempel 107
664 C@sino: Baddie...Men bare skriv t min fon hvis dr r noget..*SS*
944 ~*T!Tã*~: Ha så er Tita tbae ved compen, Damn kæresten...

AU.13.11
Eksempel 108
455 Maria!!: Fury<< jeps... ike mig.. puteren *G*

AU.18.10

Eksemplerne viser at meget frekvente og kontekstuelt forståelige ord både kan slangforkortes
under hensyntagen til tryk puter og fon og til ordets begyndelse compen og mob168. I stil med
forkortelserne af de tryksvage endelser rammer slangforkortelsen kun meget brugte ord, og
det er i øvrigt ikke en særlig udbredt forkortelsesstrategi i chatinteraktion.
Signalforkortelser
Den langt mest udbredte type forkortelser er signalforkortelserne *G*, *S*, *V*, *B* og *F*
der også forekommer i minuskeludgaverne *g*, *s*, *v*, *b* og *f*. Betydningen af
signalforkortelserne i nævnte rækkefølge er ”griner”, ”smiler”, ”vinker”, ”blinker” og
168

At disse to principper fungerer side om side i chatten, kan ses som et udslag af chattens blanding af træk både
fra skrift og tale.
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”fniser”. I nogle artikler169 fremhæves forskellen på majuskel- og minuskeludgaverne som et
element af ikonicitet idet majuskeludgaven betyder ”storgriner” eller ”stort grin” og
tilsvarende betyder minuskeludgaven ”smågriner” eller ”lille grin”. Tolkningen af denne
forskel er nærliggende eftersom brugen af majuskler i chat konnoterer at man råber, taler
meget højt eller på anden måde tillægger sin ytring emfase hvad der er helt i
overensstemmelse med udtrykket ”at tale med store bogstaver”, dvs. at hæve stemmen.
Hvorvidt chatterne i mit datamateriale er bevidste om denne forskel, er efter min mening mere
usikkert eftersom der faktisk i det foreliggende datamateriale forekommer meget få eksempler
på minuskeludgaven. I hvert fald kan man konstatere at de ikke udnytter det potentiale fuldt
ud. De bruger næsten udelukkende den emfatiske majuskeludgave – om det så skyldes et
konstant behov for at grine højt, storsmile, vinke, blinke eller fnise voldsomt, eller blot er et
udtryk for at en konvention om brugen af majuskeludgaven har vundet størst udbredelse og nu
efterhånden er tømt for ekspressiv værdi, er ikke umiddelbart til at afgøre. Alle
signalforkortelserne kan mangedobles og dermed gives et ekstraelement af ikonicitet hvis
konkrete betydning igen er usikker og op til den enkeltes tolkning. Betyder *GGGGG* at der
grines meget højt eller meget længe? Handler det om styrke, intensitet eller varighed?
Eksempel 109
Gitte38: morten: hej med dig – nej tak !!!
ganeguf: tror Gitte38 får uimodståelige tilbud *GG*
RenHygge: Morten blev vist ked? Eller sur? Eller sat på plads? *ggg*
Gitte38: ganeguf: yes dear : OG det er jo ikke uden grund *GG*
ganeguf: tør ikke skrive i rødt til Gitte38 LÅÅÅL
Vita: ganeguf>>er du en kylling???
Gitte38: sætter lige ganeguf på ignore *GGG*
RenHygge: *Gitte.....hrmmmfff....tør squ ikke nærme mig hende indenfor en
afstand af et spanskrør*
John( 48 ) Kbh.: Renhygge.........sgu da fordi de skønne piger vil ha`de voksne
og følsomme*GGGGGGGGGGGGGGGGG*
ganeguf: græder ynkeligt til Gitte38
ganeguf: er både voksen og følsom *G*
Vita: John er du det min skat*GGGGGG*
Gitte38: Ganeguf: vant til skinger barnegråd – ignorer gerne *LOL*
RenHygge: John>>>HØRT. *ggg*
John( 48 ) Kbh.: Vita..........Ja da er meget voksen og følsom*GGGGGGGGG*

AS.13.11. Linje 337-361

Dette interaktionsforløb sættes i gang af Gitte38’s offentlige afvisning af mortens indlæg i
hendes private rum. Det kommenteres af ganeguf og RenHygge samt John( 48 ) Kbh. der
forsyner sit indlæg med 17 *G*’er og dermed indicerer at hans indlæg skal opfattes meget
humoristisk evt. selvironisk. Men selv om man kan se en vis afsmitning fra hans forlængelse
af signalforkortelsen på Vitas signalforkortelse med 6 *G*’er, giver det stadig intet hint om
169

Fx Werry (1996:57) og Hentschel (1991:12).
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hvad forlængelsen præcist angiver. Tværtimod er der meget der tyder på at ekstraforlængelse,
dvs. forlængelse med mere end 6 gentagne tegn, mere handler om personlige præferencer end
om at et bestemt og entydigt indhold skal formidles. Det er nemlig meget få chattere der
praktiserer ekstraforlængelse, men de anvender til gengæld ekstraforlængelsen ofte. Således
er John( 48 ) Kbh. den eneste der i den logfil (AS.13.11) anvender mere end 6. Han gør det 20
gange i løbet af datamaterialet.
Signalforkortelserne kan også udvides på andre måder end ved forlængelse. Chatterne
skriver at de *SS* (Smiler Sødt), *SMS* (Smiler Meget Sødt), *GS* (Griner Sødt), *BF*
(Blinker Frækt) eller *GF* eller (Griner Frækt). Disse sammensætninger kan udvides ekstra
ved indsættelse af et eller flere X’er betydende ”ekstra”, som i *SXXMS* (Smiler Xtra Xtra
Meget Sødt) der tilmed udnytter at der er homofoni mellem x og ”eks”. Signalforkortelserne
rummer i udvidelsen stor lighed med netkronymernes funktionsmåde idet de dermed for alvor
træder frem som de initialord de faktisk er. Men mens de mest almindelige netkronymer er
udbredte til alle slags chat, er signalforkortelserne ikke at finde i alle slags chat.
Chatadministratoren for Opasiachat.dk fortæller således i et uformelt interview at hun oplever
at smileys bruges frem for signalforkortelserne på de IRC-kanaler hun færdes i. Lynn Cherny
(1999) beretter desuden om udbredelsen af de uforkortede former >grins< og >smiles< i de
MOO’s og MUD’s hun har kendskab til. Det at markere at man griner eller smiler i
chatinteraktion er et velbeskrevet fænomen (fx Reid 1991, Herring 1999, 2000, Werry 1996),
men det kan komme forskelligt til udtryk.
Forkortelser i chat er en broget skare sproglige fænomener. Forkortning er et uhyre
produktivt og mangesidet princip med bred anvendelse. I datamaterialet har jeg kunnet
iagttage ikke mindre end 5 overordnede forkortelsesmåder: omdannelse af fraser til initialord
(netkronymer og signalforkortelser), fjernelse af tryksvage endelser og talesprogsfjerne
bøjningselementer, forkortelse gennem homofoni, forkortelse til slang og udeladelse af
blanktegn, vokaler og konsonanter. Forkortelsen af et ord kan komme meget forskelligt til
udtryk, og principperne og reglerne er ikke de samme for de forskellige forkortelsesmåder.
Man kan se forståelsen af chat som indeholdende både skriftsproglige og talesproglige
træk gentage sig helt ned i de mindste strukturer eftersom der både er skriftsprogligt og
talesprogligt funderede forkortelser. Talesproglige forkortelser kalder jeg dem der beror på
ordenes udtale og tryk. Det er snarere den manglende udtale af de tryksvage endelser i ord
som ”tage” og ”lade” og af talesprogsfjerne bøjningselementer som ”v” i ”blive” der påvirker
chatternes implementering af forkortelsen i skriften end det er et ønske om skriftsproglig
økonomisering. Når det oftest hedder fon og ikke ”tele” og puter og ikke ”com”, har det
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ligeledes en talesproglig og fonetisk årsag idet hovedtrykket i fuldkonstruktionen netop ligger
på fon i ”telefon” og på pu i ”computer”. Omvendt er signalforkortelserne og netkronymernes
initialforkortelser et udpræget skriftsprogligt fænomen, og fænomener som homofoniforkortelser og udeladelse af blanktegn, vokaler og i en vis grad også konsonanter kunne slet
ikke fungere uden den grafiske realisering.
Økonomiseringen af sprogbrugen er et udbredt princip i chatinteraktion. Økonomisering
kan ses eksplicit som ellipser og forkortelser, men for at økonomiseringen kan fungere, må
meddelelsernes informationsstruktur følge bestemte eksplicitte principper med korrekt
markering af kendt og ny information og med økonomisk og korrekt markering af
præsuppositioner og implikaturer. Meddelelser forudsætter bestemte betingelser for
meddelelsens relevans, sandhedsværdi og tilgængelighed der kan sætte modtagerne i stand til
at forstå meddelelsen. Præsuppositionerne eller den implicitte information er meddelelsens
forudsætning. Implikatur er meddelelsens underforståelser som kan være mere eller mindre
betydningsladede og betydningsfulde for interaktionen. Det har således kun betydning for den
konkret-tekstuelle forståelse af meddelelsen når det i første halvdel af indlægget linje 662 i
eksempel 110 meddeles at afsenderen er fra ”ikke-Århus”.
Eksempel 110
662 Solgud: Jeg er sq da ikke fra Århus, må jeg være her!!!!!
670 Solgud: Sandra.....jeg er stadig fra kbh *S

AU.28.11

Men at implikaturen har videre konsekvenser kan ses af indlæggets anden del der
underforstår: Hvordan kunne du tro jeg kunne være fra Århus som er en skodby? Implikaturen
bliver rigtig tydelig i solguds næste indlæg hvor den kontekstuelle implikatur er at Århus er
en ubetydelig provins i forhold til København. Implikaturer er en sproglig resurse der på
økonomisk og til dels tilsløret vis forsyner en umiddelbart uskyldig meddelelse med et
indhold der kan være kompromitterende for modtageren og umulig at give igen på uden
eksplicit at adressere det implicitte: Hvorfor mener du at Århus er en skodby? Hvorefter i
dette tilfælde solgud elegant kunne smyge sig uden om konfrontationen ved at replicere at han
aldrig har sagt sådan noget.
Økonomisering er altså ikke et entydigt princip der kun tjener relevansen for
modtageren. Økonomisering kan i form af implikaturer og indforstået sprogbrug, fx
indforståede forkortelser, virke ekskluderende, ja nærmest diskriminerende, og kan som sådan
indgå i sprogets magtstrukturer. Men eftersom det ikke er mit ærinde i denne afhandling at
fokusere på sproget som magt, vil jeg nøjes med at antyde at chatinteraktion naturligvis også
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rummer sådanne muligheder. Det må være op til efterfølgende analyser at afgøre vigtigheden
af de sproglige magtstrukturer i chatinteraktion.
Økonomisering er dog ikke kun et sprogligt cost-benefit-fænomen. Nogle forkortelser
og udeladelser har et tydeligt ekspressivt indhold hvad jeg vil behandle senere, og en del
forkortelser og udeladelser i chatinteraktion kan ses som chatternes forsøg på at kompensere
for skriftsprogets mangler i den spontane chatinteraktion hvad jeg vil behandle i næste afsnit.

V.2 Kompensation
Chattens hurtige vekselvirkning mellem to eller flere deltagere minder om dagligdags
talesprogsinteraktion. Det faktum at chatsproget manifesteres som skriftsprog der fungerer via
et tastatur og derfor materialiserer sig noget langsommere end det talte sprog, og det faktum at
deltagerne ikke kan høre hinanden og se hinandens gestik og mimik, gør at deltagerne i et vist
omfang forsøger at kompensere for skriftsprogets mangler. Vejledning til forståelse af fx et
indlægs tone og nuance som i talesprogsinteraktionen primært kommer til udtryk via gestik,
mimik og udtale, må verbaliseres i chatinteraktion. Tilsvarende skal også afsenderens attitude
i chatinteraktion skal findes i ordene da det ikke kan udtrykkes gennem kropsholdning,
ansigtsudtryk eller stemmeføring. Lydlige forhold som fx stemmestyrke, stemmekvalitet og
udtale må ligeledes sættes på skrift. Kroppen fungerer i samtalen som klangbund for
forståelsen af både det sagte og personen der siger det, men kroppen er kun indirekte en del af
chatinteraktionen som spor af den fysiske krop. Det kropslige aspekt i chatinteraktion
inkluderer dog ikke kun spor af kroppen eller kompensation for kroppens fysisk-visuelle
fravær, men udvides hen imod en dramatisering af interaktionen i form af beskrivelser af
handlinger og reaktioner og en leg med og iscenesættelse af en virtuel krop.
Jeg har valgt at skelne mellem hvad der er kompensation for kroppens manglende
fysiske fremtoning, og hvad der er kompensation for den manglende akustiske realisering af
meddelelsen. Jeg opdeler derfor gennemgangen i akustiske angivelser: lydefterligning, og
kropslige angivelser: regibemærkninger. Eftersom alle former for kompensation i chat er
metakommunikation med fokus på hvilken status de enkelte sproglige enheder har, og
hvordan denne status kommunikeres170, er det samtidig en formel skelnen mellem om denne
status kommunikeres eksplicit i regibemærkninger eller implicit som en kodificeret del af den
sproglige meddelelse i form af akustiske angivelser.
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I en ”styring af den intersubjektive tolkning af indlægget i sin helhed” (Poulsen & Audon 2001).
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V.2.1 Lydefterligning
Alle samtaler realiseres akustisk. Til taleakten hører det fysiologiske og fysisk-fonetiske som
jeg i tråd med Aage Hansen vil tillade mig at nedprioritere (Hansen 1967 (I): 20). Det lydlige
har betydning for chatinteraktion, men hvorvidt kroppen rent fysiologisk og fysisk-fonetisk er
udrustet til at kunne frembringe bestemte lyde og hæmmet eller ligefrem forhindret i at
frembringe andre lyde, har ingen betydning for de nærværende analyser som arbejder på et
andet analyseplan. Hansen skriver videre samme sted at:
selve den hørlige eller synlige sprogudøvelses form dirigeres af kræfter der
bestemmer forbindelser og afhængigheder inde for kæden, og disse kræfter er
hjemmehørende i grænselandet mellem sprog og tanke (Hansen 1967 (I): 20).

Hansen plæderer her for at man ikke behøver at behandle sproglige enheder i deres kontekst,
men kan analysere enkeltstående fænomener blot der er tale om ”fuldstændig sprogudøvelse”
(Hansen 1967 (I): 22). Det vigtigste i den nuværende forbindelse er ikke at diskutere
forskellige analysemetoders rigtighed, men at betone at den fysiske, hørlige eller synlige,
realisering af sproget og dets indre forbindelser og afhængigheder er et udslag af tanken og
ikke en mekanisk størrelse. Hansen udelader i indledningen til sin grammatik diskussionen af
hvad der er fysisk og medialt muligt, men netop denne faktor er efter min mening vigtig i al
sproglige interaktion og specielt i chatinteraktion hvor både de fysiske og mediale
begrænsninger er tydelige og determinerende for det sproglige udtryk uden dog at mekanisere
den171. Det simple faktum at de interagerende hverken kan se eller høre hinanden, er af stor
fysisk og medial betydning for den måde de interagerer på.
Når vi taler med hinanden i ansigt til ansigt-samtaler eller i telefon, tillægger vi det
prosodiske stor betydning. Det prosodiske er betydningsbærende i vores forståelse og
vurdering af hinandens tale og
studiet af den lyd deltagerne producerer, er basis for det meste af det man foretager
sig som interaktionel lingvist. […] Prosodiske faktorer som intonation
(grundtoneforløb), lydstyrke, hastighed og stemmekvalitet er med til at få talen til
at hænge sammen […] (Steensig 2001: 102).
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Grænsen på 140 tegn udøves mekanisk og markeres med et specialtegn, men ses så sjældent at den slet ikke
optræder i datamaterialet.
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Stemmekvalitet
Stemmekvaliteten rummer både det biologiske aspekt, dvs. det at man er født med en bestemt
stemme (høj, dyb, lys eller mørk klang)172, og det mere bevidst kontrollerede (artikulation
med smilende, knirkende, dramatisk, ironisk, luftig eller forvrængende stemmekvalitet).
Stemmekvalitative angivelser ses ikke i chatinteraktionen hvad der sandsynligvis skyldes at
deres kvalitet er vanskelig at sprogliggøre. En anden årsag kan være at de som Steensig
skriver ”ikke er ”distinktive” i fonologisk forstand, dvs. de er ikke udslagsgivende for om et
lydforløb får den ene eller den anden leksikalske betydning” (Steensig 2001:106). Steensig
modstiller bagefter dette med analysesituationen hvor forskeren analyserer et stykke samtale i
en kontekst og i den situation tilkender stemmekvaliteten afgørende betydning.
Stemmekvalitet er kontekstuelt betinget.
Tempo
Tempo har stor betydning i chatinteraktion, men primært som interaktionshastighed, dvs. hvor
hurtigt man får sendt sine indlæg af sted i forhold til egne og andres indlæg. Tempoet og
rytmen i det enkelte indlæg er en tosidet størrelse, dels knyttet til skriveprocessen, dels til det
færdige indlægs fremtoning. Tempoet og rytmen i skriveprocessen påvirkes af konkrete
størrelser som tøven, gennemlæsning, selvrettelser og tilføjelser hvad det endelige indlæg
meget sjældent afspejler. DK2days tøvelyd øøh i eksempel 111 kan principielt tolkes til at
have funktion som pause i skriveprocessen, men kan også forstås som et konativt tegn med
understregning af DK2days manglende forståelse af hvad sus37 helt præcist mener.
Eksempel 111
'sus 37': Nå, tror jeg vil klatre ind under dynen igen... kan i hygeg jer.. *SSVV*
DK2day: sus...dynen?...øøh...hyg dig*S*

AS.28.11. Linje 660-674

Tempoet i det færdige indlæg påvirkes desuden i høj grad af pausering, dvs. pausernes
placering, hyppighed og længde, men pausering spiller normalt en underordnet rolle i
skriftsproget hvor der i almindelig retskrivning ikke tages højde for pausernes længde. Det
normerede skriftsprog giver mulighed for at markere pause vha. tegnsætning – eller som det
udtrykkes i Nudansk Ordbog:
Tegnene (fx: punktum, kolon, spørgsmålstegn, parentes, komma) er det skrevne
sprogs midler til at angive de forhold, som i talt sprog angives ved tonegang og
pauser (Becker-Christensen & Widell 1995:33).
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Det biologiske og indlæringsmæssige spiller sammen når det gælder faktorer som tempo og personlige
uregelmæssigheder.
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Det overfladiske i denne beskrivelse er at der underforstås at der er overensstemmelse mellem
”de forhold” der i skriftsproget markeres med tegn og i talesproget med tonegang og pauser.
Det er et meget forenklet billede. Ikke alle talesproglige pauser er udtryk for forhold der
eksisterer og har en funktion i skriftsproglig interaktion og kommunikation (BlancheBenveniste 1997:26). Talesproglige pauser kan være et udtryk for tøven i forbindelse med
ordfinding og ikke have nogen form for relation til ytringens syntaks. Heller ikke alle
skriftsproglige forhold der markeres med tegn, afspejles på lignende vis i tonegang og pauser
i den talesproglige interaktion. Selvstændige sætningsdele173 som fx ”Ja” i ytringen ”Ja, det
skal jeg nok” der fremhæves og isoleres vha. af komma i skriftsproget, karakteriseres i også
konversationsanalysen som en potentielt afsluttet enhed der kan markeres med pause, men
ikke altid bliver det. Hvis man ved talesprog forstår samtaler og interaktion, vil man opdage at
pauser er et betydningsfuldt interaktionelt middel idet pauser fx bruges i forbindelse med
talerudvælgelse i turtagningssystemet. Det spiller ingen rolle i langt størsteparten af
skriftsproglige kommunikationsformer.
Men hvilken rolle spiller pausen i chatinteraktion, og hvordan markeres den? Hvis pause
er fravær af sprog, skulle det i chat markeres med blanktegn, men det bruges ikke174 i
datamaterialet.
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interpunktionstegn, må tage udgangspunkt i de tegn der ikke rummer en anden specifik
betydning i chatinteraktionen, og det er derfor nødvendigt først at gennemgå alle
interpunktionstegnenes anvendelse i datamaterialet.
Interpunktionstegn
Retskrivningsreglerne for tegnsætning følges kun i begrænset omfang i chatinteraktion. Men
enkelte tegn, spørgsmålstegn og udråbstegn, bruges næsten kun normeret. Interrogative
sætninger markeres i reglen med et eller flere spørgsmålstegn:
Eksempel 112
1404 ~*MBO*~: Kiss...hva har jeg nu gjordt???????? jeg ryger IKKE!!! *snøft*

AU.13.11

~*MBO*~ markerer med sin tegngentagelse midt i indlægget i eksempel 112 ikke kun at han
stiller et spørgsmål, men også at han er uforstående over for den situation han er havnet i hvor

173

Nudansk Ordbog tager her et forbehold idet der står: ”I det talte sprog markeres parentetiske led ofte ved en
pause” (Becker-Christensen, Widell 1995:38).
174
Det eneste eksempel jeg kender på brug af blanktegn med interaktionel effekt, er i e-mails med flere linjer
med blanktegn der har overraskende effekt fordi man skal bruge scrolle-funktionen for at få det næste at se.
Blanktegn er også en uundværlig del af ASCII-art, se Danet (2001).
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han efter egen mening uberettiget bliver straffet for at ryge. Samme spørgende kvalitet er der
i -=Blak=-*BhC*s brug af spørgsmålstegn i eksempel 113 hvor spørgsmålstegnene tilmed har
entydiggørende funktion idet ordet og normalt ikke rummer eksplicit interrogativt indhold:
Eksempel 113
sød tøz 16: []=BLAK=:hallo vi chatter på alle han kan da se hvad vi skriver!!! []
-=Blak=-*BhC*: [ÆlSkEr] TøZ16 : Og ?? Han Ved da ik hvad jeg hedder IRL..
[Sød Tøz 16]

AU.13.11. Linje 915-919

sød tøz 16 appellerer til -=Blak=-*BhC* om at have større omtanke i forbindelse med hvad
man kan skrive i det offentlige rum. -=Blak=-*BhC* replicerer med Og ?? og imiterer her en
elliptisk talesproglig vending hvori han markerer at han ikke forstår relevansen af sød tøz 16’s
bekymring (se et lignende tilfælde i eksempel 82). Spørgsmålstegnet markerer i skriftsproglig
sammenhæng altid spørgsmål, men eftersom der er tale om en udpræget talesproglig vending,
bliver spørgsmålstegnet også en markør for ””spørgsmålsintonation” som er en markeret
stigning eller en stigning til højt leje, i slutning af en intonationskontur” (Steensig 2001:115).
Det fungerer dermed som en eksplicit markering af et talesprogligt forhold. Samme
entydiggørende funktion har spørgsmålene i eksempel 114 hvor Luzies ytring til Predetor ikke
har interrogativ, men deklarativ syntaks og dermed ville blive misforstået hvis
spørgsmålstegnet var udeladt:
Eksempel 114
1227 Luzie: Predetor....så er den god nok så?????

AU.13.11

Spørgsmålstegn bruges kun interrogativt i chat, men i modsætning til normeret skriftsprog
tillader chatsproget at spørgsmålstegnet mangedobles for at udtrykke forstærkning. Denne
iteration understreger spørgsmålets appellerende modus som i eksempel 114 og har som sådan
ikke nogen indflydelse på pauseringen.
Udråbstegn bruges i reglen som retskrivningen foreskriver det, efter noget der er ment
som udråb (eksempel 115), ordrer (eksempel 116) og udtryk for undren (eksempel 117):
Eksempel 115
78 Kristian24_Holbæk: Hejza!!!!!!!!!!!!!

AU.13.11
Eksempel 116
22 mr.mads: jeg keder mig.......nogen..... gør noget ved det!!

AU.13.11
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Eksempel 117
325 Baddie: 'D r jo lige før at jeg flooder!!*

AU.13.11

Men udråbstegn bruges også alternativt som i eksempel 118 som tegnforstærker:
Eksempel 118
177 C@sino: NuZer...Så r det vel ligemeget?!?..*SS*G*

AU.13.11

C@sino placerer et udråbstegn mellem to spørgsmålstegn som en markør for intensiteten af
ytringens spørgende kvalitet. Når tegnet netop placeres mellem spørgsmålstegnene og ikke
hverken først eller sidst, hænger det sammen med at det med den placering vil få selvstændig
værdi og påvirke den foranstillede ytrings status i retning af udråb, ordre, ønske eller udtryk
for undren. Midterplaceringen isolerer udråbstegnet og afgrænser dets virkningsfelt.
Udråbskvaliteten ses også i eksempel 119, men tegnet er her utraditionelt efterstillet et
proprium hvad der umiddelbart ville blive forstået som et påkaldende udråb om den nævntes
opmærksomhed, men eftersom eksemplet her viser selvbenævnelse må udråbstegnet snarere
forstås som en form for demonstrativ:
Eksempel 119
38 Pigen!: Hejsa... Er der nogen her der vil chatte lidt med en sød tøs?

AU.13.11

Pigen fremstiller med udråbstegnet og den bestemte form sig selv som den eneste af sin slags
hvad der kan være nødvendigt med sådan et nick og i så hård konkurrence. Det har således
ikke været muligt at finde eksempler hvor udråbstegn og spørgsmålstegn anvendes uden et
element af det normerede indhold 175, så deres funktion som pause kan allerhøjst være
underordnet den normerede funktion.
Korrekt anvendelse af punktum som sluttegn er derimod meget sjældent og kan
afgrænses til perifere chattere som fx Gentle George Kbh i eksempel 120:
Eksempel 120
63 Gentle George Kbh : Grøn er vårens hæk. Pist nu er jeg væk !!!!!!!!!

AS.31.3

Gentle George Kbh skiller sig ud fra mange af de etablerede chattere ved altid at have mere
end én ytring i sine indlæg. Disse indlæg afgrænser han helt traditionelt via punktum.
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I nicks bruges udråbstegn lige som alle andre tegn som en form for æstetisering; det behandler jeg i kapitel
V.3.1.
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Eftersom det primært er ikke-etablerede chattere og nybegyndere der anvender punktum,
tyder det på at punktummets funktion som afgræsning og afslutning af sætninger er overflødig
eller erstattes af andre tegn eller sproglige mekanismer i chatinteraktion. At punktum som
forkortelsestegn bruges helt traditionelt er ikke noget modargument mod punktummets
udgrænsning i chatinteraktion eftersom det i den anvendelse har en helt anden funktion,
nemlig som markør af forkortelse.
Tegnene kolon, tankestreg og parentes anvendes både traditionelt og alternativt. Kolon
anvendes udelukkende, om end sjældent som markering af adressering:
Eksempel 121
640 HvepsenQ39: DK2day : Længe siden *SSS*

AS.28.11

I stedet for som normalt at skabe en uddybende sammenhæng mellem det der står foran og
efter kolonet, viser kolonet tilbage som markør for adressering. På samme alternative måde
bruges tankestregen i eksempel 122:
Eksempel 122
1405 Vela: Panic – Selvfoelgelig,... du auch ;)

AU.13.11

Begge anvendelser er dog relativt sjældne, og tankestregen bruges i øvrigt tilsyneladende
traditionelt som markør af indskud og tilføjelser:
Eksempel 123
357 SNUS : Shit – boss alarm...*V*

AS.24.5

SNUS bruger her tankestregen mellem et udråb Shit og en forklaring på udråbet, nemlig at
hendes boss er i hendes fysiske nærhed, og hun derfor ikke kan fortsætte chatinteraktionen,
markeret af signalforkortelsen *V*. Tankestreg anvendes i skriftsproget traditionelt ved
indskud og tilføjelser mens indskud i talesproget bl.a. markeres prosodisk med sænket
tonehøjde og øget talehastighed (Steensig 2001:142). Det virker umiddelbart som en
modsætning idet tankestregens effekt netop er at fremhæve det indskudte fordi man skal
stoppe i læsningen. En af årsagerne til forskellen skal søges i samtalens turtagningsregler for
eftersom alle pauser fungerer som turovergangsrelevante steder, er det forbundet med en
risiko for at miste turen hvis man bruger pausen til at markere et indskud eller en tilføjelse.
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Den risiko eksisterer dog ikke i chat hvor man ikke kan afbrydes midt i et indlæg. Tonehøjden
og talehastigheden er i talens markering af indskud et meget mere entydigt signal. Dette
forhold peger efter min mening på en diskrepans mellem skrift og tales markering af
sammenhæng, for det at indskud og tilføjelser ikke markeres på samme måde i talesproget,
demonstrerer tydeligt at indskud og tilføjelser ikke er det samme og ikke har samme funktion
i interaktionen – hvad der øjensynligt udvises mere entydigt i talesproget. Indskud fungerer,
som navnet antyder, som noget der er bragt imellem noget andet, mens tilføjelser oftest
placeres efterstillet noget andet som afslutning på et indlæg eller dele af et indlæg. At det kan
være svært at afgøre om der er tale om indskud eller tilføjelse viser de meget forskellige
anvendelser af parentes og tankestreg i de følgende eksempler:
Eksempel 124
98 Gitte38:'sus': jeg troede blot du og laban var forgabte (i hinanden ) 'GGG*

AS.13.11
Eksempel 125
892 Jill: Rolex... tag nu nogle at de der piller ( hvis du da ikke allerede har gjort det).
Det får da musklerne til at slappe af...

AS.28.11
Eksempel 126
408 Gitte38: pas på i chatten – freden er forbi – sus er back *GG*

AS.13.11
Eksempel 127
607 TORNEROSE*kort: (han kunne nu godt hjælpe mig lidt – ham lillebror)

AS.13.11

Gitte38 anvender parentesen i eksempel 124 som markering af en tilføjelse, og den kan enten
forstås som havende en opklarende eller humoristisk funktion. Jills anvendelse i eksempel
125 fungerer mere entydigt som et indskud med dets midterplacering og indhold af
underordnet art. Gitte38 markerer til gengæld i eksempel 126 sit indskud med tankestreg, og
TORNEROSE*kort anvender i eksempel 127 tankestregen som markering af efterhængt
tilføjelse – et parentetisk frit led – hvad der i skriftsproget normalt markeres med komma.
Meget tyder på at tankestreg i nogen grad erstatter punktummets og kommaets afgrænsende
funktion. Tankestregen der anvendes sjældent i skriftsproget, får i chatinteraktion en
renæssance som et multifunktionelt tegn der afgrænser, markerer adressering, tilføjelser og
indskud. Med talesprogets markering af indskud in mente er det dog usikkert om tankestregen
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også markerer pause og dermed har betydning for indlæggenes tempo, eller om det
udelukkende er et syntaktisk middel.
Komma skiller sig som i mange andre skriftsproglige sammenhænge også i chat ud som
et problematisk tegn selv om der også er eksempler på uproblematisk anvendelse som fx
opremsningskomma i eksempel 128:
Eksempel 128
220 -=Blak=-*BhC*: Salem : jesper ham kender jeg men ik fra i&h... Og kasper, ronni,
brian, thomas, bianca johansson

AU.13.11

-=Blak=-*BhC* anvender opremsningskommaet helt korrekt som afgrænser af sideordnede
proprier, men har tilsyneladende ikke brug for et komma til afgrænsning af led der leksikalsk
kontrasteres med ordet men. -=Blak=-*BhC*s manglende komma imellem sætningsdele er
blot et af mange eksempler fra datamaterialet. Kommategnet anvendes kun i ca. 8 % af
indlæggene. Selv om mange af indlæggene er kortfattede og kun består af en helsætning plus
en regibemærkning der i reglen markeres separat med asterisker, er det normerede komma
udeladt i mange indlæg hvor det i forhold til normal ortografi kunne bruges til at afgrænse
sætninger.
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kommateringssystem176. Der ses brug af begge de i samtiden gældende kommasystemer: det
traditionelle komma (grammatisk komma) i eksempel 129 og det ny komma (enhedskomma) i
eksempel 130177:
Eksempel 129
145 Fyren: ER DER NOGEN, DER ER FRISKE PÅ EN LILLE CHAT??

AU.13.11
Eksempel 130
631 P@t®ick18: Hejsan, er der en sød pige der er frisk på en chat???

AU.28.11

Men der ses også eksempler på forkert eller alternativ brug af komma:
Eksempel 131
S@ndr@: Lawz...-vil gøre...*S* hvis jeg altså ser ham før dig...*Sg*
S@ndr@: Lawz...-ellers, må du hilse ham fra moi...*GG*

AU.28.11. Linje 563-567

176
177

Den daværende kommastrid har sandsynligvis affødt en del forvirring om kommatering.
Jeg kan dog ikke med sikkerhed afgøre om dette eksempel viser nyt komma eller udeladelse af komma.
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Eksempel 132
36 Solgud: Salem....naaah, gider jeg ikke, for meget besvær for så lidt *SG*

AU.28.11
Eksempel 133
56 MYSSER: (Til daniel k) er du sød, hvor gammel er du?

AU.28.11

S@ndr@ sætter i eksempel 131 komma midt i en ledsætning hvad der i forhold til
retskrivningen naturligvis er uacceptabelt, men hendes kommatering afspejler efter alt at
dømme en fornemmelse for pauser i talesproget og kan derfor ses som et forsøg på at mime
disse pauser. Kommaet bremser med denne placering læseprocessen op eftersom det ingen
grammatisk funktion har. Forståelse af tegnbrugen vil være som pausemarkering. Det er
sandsynligvis også fornemmelsen for eller forsøget på indplacering af pauser der ligger bag
kommateringen i Solguds (eksempel 132) og MYSSERs indlæg (eksempel 133). Begge
indlæg består af flere selvstændige dele der i forhold til retskrivningen burde være afgrænset
vha. punktum i stedet for det brugte komma. Den alternative brug af komma kan derfor
sammen med den manglende brug af komma i eksempel 128 ses som en vej væk fra det
normerede skriftsprogs brug af punktum og komma. Eksemplerne afspejler en gammel
tegnsætningskonflikt mellem tegnsætning som redskab for grammatisk analyse og forståelse
af meningsopbygning over for en dynamisk opfattelse af sprog som oplevelse, her fx gengivet
i et citat fra en lyrikervejledning (Eriksen 2001):
Det mest almindelige for lyrik er, at der ikke bruges tegnsætning, men at man via
andre virkemidler såsom linjeskift og stort begyndelsesbogstav skaber pauser og
ophold i et digt. Ofte består et digt kun af ganske korte linjer, og det er derfor
unødvendigt og kan skæmme digtet at bruge tegnsætning.

Også Elisabeth Reid fokuserer på sproget178 som interaktivt, dynamisk og mindre
omhyggeligt konstrueret:
MUD sessions do not truly resemble scripts or books. The language is simply not
the same. It is more dynamic and less carefully constructed. Interaction on a MUD
is, after all, interactive, synchronous and ephemeral. Although sessions may be
recorded using computer programs designed for the purpose, MUD interaction is
not designed for an audience uninvolved in its production. This interaction is not
enacted to be read as an artefact, but to be experienced subjectively. It is not a text
but a context (Reid 1994:19).

Reid fremhæver det faktum at interaktionen ikke er produceret med henblik på at skulle læses
som et artefakt, men opleves som en interaktion man selv tager del i. Sproget i chat er ifølge
178

Reid karakteriserer sproget i MUD som minder meget om chatsproget.
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Reid ikke det samme som i bøger, og selv om hun sandsynligvis sigter til mere end
tegnsætningen, nemlig det dialogiske og synkrone aspekt, skabes indlæggenes indre dynamik
efter min mening i høj grad gennem tegnsætningen.
Den intrafrasale dynamik opstår bl.a. som et samspil mellem ytringerne og tegnene, men
der findes et tegn i chatinteraktion som er multifunktionelt og langt hyppigere end alle andre:
prikker. Ud over anvendelsen som markør for noget der er udeladt, har prikkerne hidtil haft
begrænset anvendelse ”i litterært eller litterært farvet sprog” (Becker-Christensen & Widell
1995:24) som markør for noget uafsluttet, tøvende eller uafklaret. En lignende anvendelse ses
hyppigt i chatinteraktion:
Eksempel 134
*Q/Kbh*: John(48)>> Ja da *SS* Travlt på arbejdet men ellers Okay.......
John( 48 ) Kbh.: Q/kbh.......synes sgu du arbejder meget*G*

AS.13.11. Linje 421-427
Eksempel 135
Manthey: Sandra... Håber poolen var løbet tør.....*gg*
S@ndr@: Manthey...*Gg*

AU.28.11. Linje 121-126

I begge eksempler markerer afsenderne med de afsluttende prikker at de kunne have skrevet
noget mere, men ikke gør det, og de opfordrer dermed modtageren til selv at tænke videre. En
meningshelhed strækker sig så sjældent over flere indlæg at jeg ingen eksempler har på det i
datamaterialet, og modtageren ved da at de afsluttende prikker ikke er afsenderens ”forsøg på
at bevare turen” og fortælle at der komme mere i næste indlæg. Manthey guider tilmed sin
modtager i den rette forståelse af det udeladte, nemlig det morsomme i at forestille sig en
anden chatter, solgud, lande på bunden af en tom pool, hvad Sandra i øvrigt i sin respons viser
at have forstået. Forskellen på de to anvendelser af prikker som markør for noget uafsluttet
ligger efter min mening i hvor determinerede de er, for mens Manthey med sine prikker
hentyder til noget ganske bestemt, minder *Q/Kbh*s anvendelse mere om det talesproglige
fænomen der ofte kaldes ”løs udgang” (Jacobsen & Skyum-Nielsen 2003). En skriftsproglig
læsning af de intrafrasale prikker ville privilegere tolkningen af prikkerne som indikator af at
noget er udeladt:
Eksempel 136
144 Manthey: Solgud... Nej, så slår stakkels Sandra sig.... Det var intet nede i
poolen......*lol*

AU.28.11

188

Mellem Mantheys to ytringer i eksempel 136 er der årsagssammenhæng, så hun har udeladt
konjunktionen ”for” og markeret udeladelsen med prikkerne. Når man i eksempel 137 læser
’sus37’s indlæg i sammenhæng med de foregående indlæg, kan man konstatere at ’sus37’
med sine prikker markerer at Jamen implicerer noget i retning af ”når hun nu vil smutte”.
Prikkerne fungerer dermed samtidig som en understregning af indholdet i Jamen:
Eksempel 137
Gitte38: smutter lige igen :
'sus 37': *nu hvor jeg endelig har lidt overskud... så krider hun sq bare...GG..*
'sus 37': krider=skrider
'sus 37': Jamen.... så vil jeg oxo til noget andet... *SSVV*

AS.13.11. Linje 448-459

Prikker anvendes desuden som adresseringsmarkør179:
Eksempel 138
63 Manthey: Solgud... Vær glad for det.... Du vil græde resten af dit liv, når hun
dropper DIG.......*lol*

AU.28.11

Specielt i Andre Unge forekommer denne funktion meget ofte, men prikkerne kan
tilsyneladende bruges alle steder:
Eksempel 139
473 John( 48 ) Kbh.: Synes sgu at Q/kbh.......ser godt ud i sort*SS*

AS.13.11

John( 48 ) Kbh. placerer her prikkerne midt i en ytring eller en turkonstruktionsenhed, dvs.
han bryder med normerne for traditionel tegnsætning og med ytringens eller
turkonstruktionens enhed. Et uventet brud må nødvendigvis medføre et ophold eller en pause i
læsningen fordi det forstyrrer vores forventning om traditionel tekstlæsning. Dette eksempel
kan efter min mening overføres på mange af de øvrige intrafrasale prikker i datamaterialet.
Intrafrasale prikker er i datamaterialet den hyppigste tegnanvendelse, og det er samtidig den
anvendelse der skiller sig mest ud fra almindelig ortografi både i anvendelse og hyppighed.
Det brud med forventningerne gør at tegnet kan fungere som pauseindikator i indlæggene.
Eftersom der er tale om skrivning og læsning og ikke om talen og lytten, er pausernes
realisering i praksis svære at afgøre 180 , men som brud på den skriftsprogsnormerede
anvendelse er pauseprikkerne uafvendelige. Bruddets mindstekonsekvens i læseprocessen er

179
180

Andre adresseringsmarkører er kolon, tankestreg og ”brackets”.
En neurolingvistisk undersøgelse ville kunne klarlægge dette forhold.
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en afvigelse fra den kontinuerlige viderelæsning. Det medfører både en pause i læsningen og
en nyforståelse af det efterfølgende. De intrafrasale prikker har dermed både tilbagevisende
og fremadvisende funktion idet prikkerne indicerer at det foregående og det efterfølgende
ikke skal læses i sammenhæng. Der er behov for en pause mellem ytringerne, og
gennemgangen af brugen af interpunktionstegn i datamaterialet viser at den både kan skabes
vha. parentes og tankestreg som markering og flankering af indskud og parentes, men oftere
markerer prikkerne noget tøvende eller uafsluttet.
Iteration og emfase
Men tempoet og rytmen i et chatindlæg styres ikke kun af tegnsætningen. Talehastighed som
vi kender fra talesproget, afspejles også sporadisk og tilnærmelsesvis i lydforlængelsen
markeret med tegniteration. Tegniteration er hyppig i chatinteraktion, og anvendelsen er ikkerestriktiv, dvs. den kan forekomme både først (eksempel 140 og 142), midt i og sidst i et ord
(eksempel 141 og 142), og den kan ramme både konsonanter (eksempel 142) og vokaler
(eksempel 140, 141 og 142) og de fleste interpunktionstegn (eksempel 141, 142, 143 og 144).
Eksempel 140
177 Solgud: Sandra.....aaaargh, bare la mig være

AU.28.11
Eksempel 141
287 S@ndr@: Wheeeeeeeeeeee GFX!!!!! *KraaaamZeR*

AU.28.11
Eksempel 142
182 Manthey: Solgud....... VVVVRRRRÆÆÆÆÆÆLLLLL!!!!!!!

AU.28.11
Eksempel 143
915 SyQuezt: :o) OVER-------LÆGE (o:

AU.28.11
Eksempel 144
280 Fyr17: ½ØJZ@ ALLESAMMEN ::::::::::::ER DER NOGLE SØDE PIGER DER ER MED
PÅ EN CHATTER ??????????

AU.28.11

Iteration er chatdeltagernes forsøg på med grafiske virkemidler at mime et talesprogligt
forhold der normalt ikke afspejles i skriftsproglig kommunikation. Iteration af bestemte lyde
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kan fremkalde en form for intonationsfornemmelse idet bestemte intonationsgange eller
”intonationsenheder” (Chafe 1994) har bestemte intuitive konnotationer. Når S@ndr@
således i eksempel 145 netop gentager i’erne i neiii skal det ses som et udtryk for hendes
fornemmelse dels for hvordan det lyder når en pige bliver kildet og gerne lidt skrømtende vil
værge for sig, dels for hvordan dette forhold kan udtrykkes grafisk:
Eksempel 145
Dwølf: *kilder sandra*
S@ndr@: *ihhhh neiii Dwølf*GGG*

AU.28.11. Linje 591-595

Den lyse (lukkede) vokal konnoterer noget feminint, og iterationen antyder en forhøjet
intensitet samtidig med at det kommer til at stå i modsætning til et mere absolut og
affærdigende ”nej”. Sandra forsøger med alle midler at dramatisere interaktionen ved at gøre
den så talesprogsnær som muligt.
Der er også andre lydligt kompenserende forhold hvor talesproget har afgørende
betydning, som fx stemmestyrke der i chat gengives ved brug af majuskler:
Eksempel 146
Mars: *SKRIGER*
Mars: Fordi hun har DRØMT OM MIG! *Gemmer mig lidt*

AU.18.10. Linje 1025-1036

Mars understreger i første indlæg i eksempel 146 sin skrigen ved at bruge store bogstaver og
markerer i det følgende indlæg hvordan dele af indlægget skal læses med virtuel forhøjet
stemmestyrke. Brugen af majuskler som markering af emfase eller visuelt fremtrædende træk
som i eksempel 147 er et anerkendt typografisk virkemiddel (Gjedsted 1965):
Eksempel 147
279 GFX: -)()()(- H.I.G.H. E.N.E.R.G.Y. -)()()(-

AU.28.11

Brugen af majuskler afspejles i mundheldet ”at tale med store bogstaver”. Når denne form for
emfatisk markering har vundet frem i chatinteraktion, hænger det øjensynligt sammen med
tegnets bekvemme frembringelse. Man skal blot trykke CapsLock-knappen ned,som man også
indirekte kan læse ud af eksempel 148:
Eksempel 148
SWEETDINO: HEY ER DER EN SØD FYR DER VIL CHATTE????
Matt: ER HER EN PIGE FRA AALBORG ???
-=Furygan=-: *kan se at nogens caps lock sidder fast*

AU.18.10. Linje 474-478
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-=Furygan=- får indirekte præsenteret de to andre deltageres brug af majuskler som en fejl,
dvs. som et udtryk for at de ikke med vilje har trodset netikettens forskrift om at undgå brug
af store bogstaver fordi det opfattes som råben i chatinteraktion. Men lydmarkering kan også
gøres mere talesproglig gennem udeladelse af tryksvage endelser og talesprogsfjerne
bøjningselementer hvad jeg allerede har kommenteret under økonomisering. Læsningen af
indlæggene mimer en mulig udtale af ytringerne og giver dermed interaktionen et skær af
fysisk nærvær.
Lydstavning
Tilnærmelsen til talesproget fungerer også gennem lydstavning. Dansk ortografi befinder sig i
mange tilfælde langt fra den faktiske udtale. Den stående diskussion om hvorvidt man kan
dele ytringer op i ord på samme måde som skriftlige tekster, er et klart udtryk for
diskrepansen mellem skrift og tale (Blanche-Benveniste 1997:21). Barnets møjsommelige
arbejde med at tillære de skriftlige repræsentationer for det talte sprog er et andet lige så klart
eksempel. Det talte og det skrevne sprog gør nok brug af de samme ord eller
ytringsfragmenter (Blanche-Benveniste 1997:23) og til en vis grad også de samme bøjninger,
men sammenhængen, syntaksen og de enkeltes ytringsfragmenters udfyldning (talesprogets
udeladelse af bøjningselementer, endelser og stumme bogstaver) er ikke nødvendigvis den
samme.
A text is a unit of language in use. It is not a grammatical unit, like a clause or a
sentence; and it is not defined by its size. […] A text does not CONSIST OF
sentences; it is REALISED BY, or encoded in, sentences (Halliday & Hasan
1976:1-2).

Et ord i skriften kan defineres som et antal bogstaver med luft omkring, og en sætning som en
sekvens af ord der begynder med stort bogstav og ender med et punktum eller tilsvarende
tegn, men talesprogets ytringsfragmenter lader sig ikke lige så overskueligt dele op. Trykket
er med til at give sproget rytme og til at afgrænse de enkelte enheder, fx
intonationsenhederne, men det løser ikke problemerne med at afgrænse tryksvage enheder
som fx artiklerne en og et fra det tilhørende substantiv. Andre sorteringsmekanismer er ordets
delelighed, men det kommer til kort i agglutinerende sprog som fx tyrkisk, hvor den isolerede
rod kan tilføjes et væld af udvidelser der ikke kan stå alene, og i polysyntetiske sprog som fx
grønlandsk, hvor sætningerne udtales og skrives i en sammenhængende sekvens. BlancheBenveniste skriver om principperne for skriftlig repræsentation:
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Certain types of writing may be situated according to whether they are more clearly
associated with the ”utterance word” or the ”system word” (Blanche-Benveniste
1997:34).

I chat ses begge typer idet homofoniforkortelserne netop gør brug af udtalen af navnene på
systemord og systemmorfemer og kombinerer dem i en ny kontekst. Men ytringsord ses også
hyppigt i chat, både som lydstavning og noget mere sjældent som polysyntetisk sprogbrug, jf.
følgende eksempler:
Eksempel 149
103 JIK : Quims << Ja sgudda...du sku' behandle den soft...ikk' at den var
soft.....knold

AS.31.3
Eksempel 150
345 JIK : WB Blazetøsen *kælekælekæle*

AS.31.3

JIK demonstrerer sin opfattelse af ordene ”sgu” og ”da” som en fonematisk helhed ved at
skrive dem sammen. Denne anvendelse kan uden problemer stå umarkeret fordi den netop
repræsenterer en talesproglig vending forstået som en ytringsenhed, men JIK’s
verbalkompositum i eksempel 150 markeres med asterisker både for at manifestere dets status
som regibemærkning, men også for at understrege at det ikke er en fejl.
Lydstavning er meget udbredt i chatinteraktion. Det rammer ofte bestemte ord, som fx
lål (lol), fårk (fuck), majet (meget), harj (hej) og darvs (goddag):
Eksempel 151
375 Blaze: Harj & Darvs

AS.31.3
Eksempel 152
310 CYBERBOB: FÅRK her er da for kedeligt!!!*Suk*

AU.18.10

Den store enighed om måden at lydstave på er i sidste instans sandsynligvis en måde at
markere konvergens med en mere eller mindre udbredt og anerkendt chatstil som bl.a.
implicerer en mild grad af leg med spillet mellem skrift og tale – her med fokus på udtalen.
Hvor vidt det for chatterne selv konnoterer mere end det, er vanskeligt at udtale sig om
eftersom formerne ikke kommenteres eksplicit i chatmaterialet. Eksemplerne virker dog som
forsøg på at efterligne bestemte udtalemåder, fx dialekt eller sociolekt. Det ekstra r i harj og
darvs gengiver sammen med a’et en lavkøbenhavnsk udtale af et ekstraordinært dybt (åbent)
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a med r-kvalitet i udtalen. I sjældne tilfælde slår chatterne over i dialekt som i eksempel 153
hvor Søde Mads’ afskedssalut MOJN (linje 440) får Anders og jørn39 til kortvarigt at skrive
sønderjysk for bagefter at vende tilbage til ordinært skriftsprog igen:
Eksempel 153
419
440
441
442
443

jørn 39: mojn til jer
Søde Mads: Det var hyggeligt – men jeg vil videre i teksten....MOJN!!!
Anders: Mojn ais – det var glant
jørn 39: søde mads >>Mojn mæ dæ
Anders: Dæ æ no et naw som Sønderjysk

AS.18.10

Søde Mads’ brug af MOJN kan være foranlediget af at jørn 39 forinden i linje 419 har hilst de
andre goddag med denne sønderjyske kode. Anders konvergerer med koden på gennemført
sønderjysk med leksikalske, glant (festligt, dejligt) i linje 441, og bøjningsmæssige, et (ikke) i
linje 443, karakteristika. Både Anders og jørn 39 prøver desuden at markere det sønderjyske
gennem lydstavende gengivelse af dialektale udtaletræk som ”dæ” (dig) i linje 442 og naw
(noget) i linje 442.
Ud over at markere sociolekt eller dialekt skal lydstavning også ses som forsøg på at
markere en afstandtagen til den danske talesprogsfjerne norm for retstavning. Stavningen af
”fuck” og ”lol” med ”å” er et forsøg på med tegn der netop ikke er ASCII-karakterer181, at
indfange det åbne o, og kan tolkes som et forsøg på at tilnærme skriften til talen og et forsøg
på at fordanske udtrykkene og dermed gøre dem en del af et dansk ordforråd som i eksempel
155. Brugen af å har desuden en fremhævende og komisk virkning pga. å’s
sjældenhedsværdi, fx i eksempel 154:
Eksempel 154
tina30: hej søde ærlige fyr
Art*Kort*: .......*je er sgu da åsse sød å ærlig......**......GG

AS.18.10. Linje 761-767
Eksempel 155
107 Salem: (Er) mANTHEY....*lÅlZzEr* (GrAvId)

AU.28.11

Art*Kort* ironiserer med sin brug af å over en anden chatter ”sød ærlig fyr” og dennes
selvbenævnelse som tiltrækker opmærksomhed. Salems gengivelse af det at grine højt
(Laughing Out Loud) er fjernet meget fra det oprindelige udtryk via både ordklasseskift,

181

ASCII står for American Standard Code for Information Interchange.
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lydstavning og tilføjelse af et affekt-z – hvad der markerer hende som særdeles stilbevidst og
ekspressiv.
Eftersom lydstavning ikke er særlig udbredt, har det også et klart element af
ekspressivitet. Der findes nogle chattere hvis varemærke netop er lydstavning og den dermed
forbundne ekspressivitet:
Eksempel 156
1229 siMz*KiCk azZ*: bLaK....HææJ....æLzGer Då ik marJ? *Piv* *G*

AU.13.11

siMz*KiCk azZ* bruger alle de til rådighed værende ekspressive virkemidler når hun chatter,
men det der træder tydeligst frem, er den ekstreme lydstavning. Hun udviser stor fornemmelse
for ordenes lydlige kvaliteter når hun fx staver ”elsker” med ”æ” i stedet for ”e” og angiver at
indlyds-k ikke udtales som aspireret men uaspireret klusil.
Opsamlende om lydefterligning kan man sige at den talesprogsnære gengivelse skal
kunne tolkes uden besvær, og at markeringen skal være overbevisende. Det nytter ikke noget
at skrive ”inurer” for ”ignorerer” for det minder mere om ordblindhed end om aktiv
sprogbevidsthed. Alle de gennemgåede former for lydefterligning udtrykkes som en implicit
kodificeret del af meddelelsen. Lydefterligning indkodes via flere forskellige udnyttelser af
grafiske virkemidler som interpunktionstegn, iteration, majuskler og miniskler og suppleres
med en homofon anvendelse af bogstavers og tals navne og alternativ ortografi. Lyd gengives
i chatinteraktion som ikke-komplekse forhold der kan kommunikeres via koder og indgå som
en naturlig del af det kommunikative og sproglige forståelsesapparat. Lydefterligning
fremstilles dermed noget forenklet i chatinteraktion i forhold til den prosodiske virkelighed,
men spiller ikke desto mindre en betydelig rolle i interaktionen som supplement til forståelsen
af det enkelte indlæg.

V.2.2 Regibemærkninger
Regibemærkninger er en samlebetegnelse for en anden måde hvorpå man kompenserer for
skriftsprogets mangler og for den fysiske distance. Regibemærkninger er angivelser af
handlinger og følelsesudtryk der kommunikeres ekstralingvistisk som kropslige udtryk. På
samme vis som en dramaforfatter ved siden af de enkelte aktørers replikker angiver disse
aktørers specifikke fremtræden i form af udseende og handlinger via regibemærkninger, kan
man også i chat iscenesætte interaktionen via regibemærkninger om udseende, gestik, mimik
og som performative handlinger og fiktionshandlinger. Men i modsætning til dramateksten
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hvor den omnipotente forfatter alene kontrollerer regisseringen, foregår iscenesættelsen i
chatinteraktion som en kollektiv forhandling mellem chatdeltagerne.
Min fremhævelse af regibemærkninger som et særtræk i chatinteraktion er dels
foranlediget af iagttagelser i datamaterialet, dels af at man i IRC, MUDs og MOOs kan bruge
en kommandobaseret handling, emote182 som “allows a user to express actions or internal
states of mind” (Lynn Cherny 1999:19). I IRC aktiverer man denne kommando via tegnet :
som står for ”virtuel expression and gesture”. IRC- og MUD-termen emote har vundet stor
udbredelse som benævnelse for og forståelse af den specielle modus der hersker i
chatinteraktion fordi man dermed skelner mellem at sige og agere – mellem at benævne og
udføre en handling. Min afgrænsning af regibemærkninger er inspireret af emotes og specielt
af Chernys gruppering (Cherny 1999:202), men regibemærkninger dækker dog ikke helt det
samme som ”emote” idet jeg som det kan ses i model 14, både regner smileys, forkortelser og
længere sentenser ind under regibemærkninger.
Regibemærkninger i talesprog og ikke-dramatekstlig sammenhæng er også temaet i Else
Bojsens artikel om verbalinterjektioner. Bojsen anfører at ”de traditionelle regibemærkninger
er skriftsproglige til forskel fra replikkerne som jo må formodes at skulle afspejle talesprog”
(Bojsen 1996:17). Verbalinterjektionernes fremtræden som rodform eller infinitivform *ryste
skælve* er en fornyelse af de traditionelle regibemærkninger i dramatekster der normalt
optræder som almindelige deklarative sætninger med eller uden subjekt eller som perfektum
participium.

Regibemærkninger

er

oprindeligt

ikke

beregnet

på

udtalelse.

Når

regibemærkninger alligevel udtales, kan det ifølge Bojsen have to funktioner: en magisk og en
ironisk. Den magiske funktion ses i børns rollespil hvor benævnelsen af en handling er lig
med dens udførelse183, og den ironiske bringes i spil når voksne via verbalinterjektioner siger
Suk! uden at de faktisk sukker. Regibemærkningerne indebærer ifølge Bojsen en forskydning
fra den faktuelle til den fingerede handling hvad der medfører en slags metakommunikativ og
ironisk distance til påstanden. Vi er godt klar over at der er tale om komediespil fordi vi med
John E. Andersens ord ”stoler mere på det non-verbale end på det verbale sprog” (Andersen
1986:86).

Bojsens

analyse

af

regibemærkningerne

beror

på

tre

forskellige

kommunikationssituationer: tegneserier, børns mundtlige rollespil og forskellige tekster184
skrevet af voksne, og hun mener følgelig at regibemærkningerne har forskellige funktioner i
de forskellige situationer. Via Strömqvist (1976:145) aktiverer hun en bestemt modalitet for
børns rollespil, nemlig modus ludicus, som tillader børnene at udføre handlinger ved blot at
182

Emote skal ikke forveksles med emotikon som er et andet ord for smileys.
Bojsen henviser til Hauges betegnelse for fænomenet som magicking (Hauge 1994:19).
184
Datamaterialet inkluderer både fiktion, journalistiske tekster og tv.
183
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benævne dem, og som minder lidt om legepræteritum. En lignende modus ludicus kan ses i
chatinteraktion, men her er der ikke kun tale om enkeltverber, men også længere sentenser.
Formelt skiller regibemærkninger sig ud fra andre kodificerede kompensationsformer
ved at fremstå eksplicit markeret som en metakommunikativ ledsagekommentar indrammet af
asterisker185 . Regibemærkningerne er desuden kendetegnede ved at noget er udeladt og
underforstået. Brugen af indrammende asterisker er næsten fuldstændig konsekvent. I
modsætning til de fleste andre tegn i chatsproget er asterisker ikke i forvejen fastlåst i en
bestemt semantik, men kendes dog som markeringer af eksempler på ikke-korrekt sprog186.
Da der ikke eksisterer nogen ortografisk norm i chatten, snarere en temmelig tolerant
opfattelse af stavning og brug af diverse tegn, er det interessant at iagttage med hvilken
formfasthed disse regibemærkninger angives og markeres. Regibemærkninger er elliptiske og
fremtræder som ytringsfraser, enkeltord, forkortelser og ikoner. Med ytringsfraser menes både
sætninger med udeladt agens og infinitte ytringer som fx *ryste skælve*. Forkortelser
optræder som netkronymer eller signalforkortelser. Ikoner er mest udbredte som smileys eller
emotikons bestående af ASCII-karakterer, men der findes også eksempler på små billedesmileys og figurer, fx vinkende hænder som i eksempel 157 hvor det er underforstået at
Dreammaster er subjekt for handlingen angivet i ikonerne:
Eksempel 157187
Dreammaster78 : jeps ses!"!

Regibemærkningerne i mit datamateriale kan forklares vha. nedenstående model som er
bygget op over en skelnen mellem de forskellige fremtrædelsesformer som henholdsvis
konventionelle tegn og individuelle sentenser og mellem de forskellige situationer i virtuelt
performative og fiktionaliserende regibemærkninger:

185

Analytisk afgræsning via asterisker ses også i Pankow (2003).
Denne notationsteknik kan være en af bevæggrundene for brugen af asterisker som markør for
regibemærkninger eftersom de angiver fænomener der normalt angives ekstralingvistisk.
187
Dette eksempel er hentet uden for datamaterialet.
186
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Konventionelle tegn

Performativ ;-)

Fiktiv

Individuelle sentenser

:o))

*slukøret*

*GG* *SS* *LOL*

(er edderspændt)

*tsk* *SUK* *fnis*
*kramz* H5

*knuuuuuuuser*
*rødmer*

*FASAG*

Vinker retur og sender et par
lykkepiller
*truer med at hælde blæk i Merm’s
pool*
*hOpPeR iVrIgT*

*ROFL*

Model 14

I modellen foretager jeg en skelnen mellem performativ og fiktiv ud fra en måske angribelig
tese om at nogle regibemærkninger er mere fiktionsprægede end andre. Fiktion og
fiktionalisering bruges her i betydningen skabelse af en forestilling og noget forestillet.
Deltagerne forestiller sig hvordan noget kunne se ud, foregå eller føles og står ikke til
regnskab

for

sandheden

af

udsagnet.

Deltagerne

konstruerer

fiktioner,

dvs.

forestillingsverdner, hvori alle handlinger er mulige og tilladte.
Termen performativ er hentet fra sprogvidenskabens skelnen mellem performative og
ikke-performative sproghandlinger. Sproghandlingen er ifølge Searle den basale enhed for
sproglig kommunikation.
Sproghandlingen er en funktion af betydningen af den sætning, der anvendes til at
udføre handlingen (Searle citeret efter Andersen 1989:236).

Ytringen af en sætning er ensbetydende med udførelse af en bestemt sproghandling.
Sproghandlingsteorien er formuleret på grundlag af ”the principle of expressibility”, dvs. at
der altid findes sproglige udtryk for det en taler mener eller ønsker at kommunikere (Searle
efter Andersen 1989:236). Sproghandlinger er ytringer der i kommunikationssituationen har
sociale følger. De kan ikke være korrekte eller ukorrekte, men vellykkede eller mislykkede
idet de forudsætter bestemte forhold i kommunikationssituationen (Cramer 1996).
Performativer kan defineres som noget der ikke kan realiseres uden verbalisering.
Performativerne er virksomme ved at være til stede. De rummer en sandhed der ikke kan
benægtes – en performativ er sand i og med at nogen har udtalt den. Performativer er ifølge
Austin midler til at udføre handlinger med sådan at:
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Ytringen af sætningen [jeg lover dig] under passende omstændigheder udgør […]
den handling at afgive et løfte (Andersen 1989:215).

Men performativerne er underlagt bestemte restriktioner for at fungere: Performativerne får
deres indhold af konventionelle procedurer som kan fastlægge at kun bestemte personer er i
stand til vha. bestemt ordlyde188 at udløse det performative indhold. Denne person skal i visse
tilfælde desuden have en bestemt intention eller følelse og/eller følge performativen op med
bestemte handlinger som fx den lutherske præst der udfører en dåbshandling ved at udtale
ordene ”Jeg døber dig” samtidig med at han udfører den konventionelle handling at komme
vand på barnets hoved. Rent sprogligt karakteriseres performativernes normalform189 af at stå
i 1. person præsens indikativ aktiv.
Performativer er handlingsbestemmende ord eller udtryk der ved at fremsættes udløser
en handling, men eftersom man ikke kan regne med fysiske handlinger i et chatrum, vælger
jeg at beskrive performativer som virtuelle performativer, dvs. handlinger der virker ved
skriftlig fremsættelse uden fysisk fremtræden. Performativer i chat betegner noget der udøves
virtuelt, dvs. uden fysisk tilstedeværelse, og bruges om beskrivelser og handlinger der virker
virtuelt i og med at de figurerer på skærmen.
Forskellen på de virtuelle performativer og fiktionaliseringerne er hvilke forestillinger
de aktiverer hos modtageren. De performative regibemærkninger orienterer sig mod den
virtuelle relation mellem de interagerende, fx i et imødekommende smil, og mellem de
interagerende og deres sproghandlinger, fx som markering af forståelsen af en bestemt ytring.
Relationen er virtualiseret, dvs. sat ud af kraft, hvad der giver plads for en ikke-fysisk verbalt
funderet relation. De fiktionaliserede regibemærkninger tilføjer derimod den virtuelle
situation et imaginært lag. Inden for den virtuelle situation som chat er, eksisterer de
performative regibemærkninger i kraft af benævnelse. De kan ikke erklæres ugyldige, men
deres sproghandling kan accepteres, benægtes eller ignoreres. De fiktionaliserede
regibemærkninger fungerer derimod kun hvis deltagerne erklærer sig indforståede med en
fiktionalisering af situationen, dvs. som en leg med forestillede, imaginære handlinger uden
konsekvens for den øvrige interaktion. De fiktionaliserede regibemærkninger giver dermed
deltagerne en fjerde mulighed for som i eksempel 158 at bryde med fiktionaliseringen:

188
189

I Andersen (1989:216) beskrives det som ”korrektheds- eller fuldstændighedsebetingelser”.
Verbalets form er ikke et kriterium, men en beskrivelse af hvad der oftest forekommer.

199

Eksempel 158
Mermaid34 : YAAAKKKKKKKKKKKK.................HADER kulstegt
snobrød...........smider det ovepå Lutten's bord
rellut : Havfrue.hva ska jeg med det....*kyler det i skalden på JIK*
JIK : rellut << Bland lige JIK udenom doooo...

AS.24.5. Linje 374-368

I dette uddrag af en længerevarende rolleleg med lejrbål og fællessang burde JIK, hvis han
ville holde sig inden for den imaginære situation, have ømmet sig eller lignende som respons
på det ”voldelige” overfald, men vælger i stedet metasprogligt at give udtryk for at han ikke
er med i rollelegen og fiktionaliseringen længere.
Performative regibemærkninger
Jeg skelner under performativer i chat mellem konventionelle tegn og individuelle sentenser.
De konventionelle tegn er smileys, signalforkortelser og interjektioner. Benævnelsen tegn
tillader mig dels at fremhæve tegnenes figurale funktion, dels at operere med en dobbelt
tegnfunktion, beskrivende tegnene som både analoge og digitale. Tegnene fungerer via deres
hyppige, summariske og afkortede fremtræden i samlet form som et overskueligt grafisk tegn
med konventionelt fastlagt indhold og kan som sådant umiddelbart afkodes af modtageren i
stil med den afkodning der sker af gestik og mimik i ansigt til ansigt-samtalen. Produktionen
af tegnene fungerer sandsynligvis ikke nær så automatisk som perceptionen, men min egen
oplevelse som udøvende chatter taler for en opfattelse af en vis mekanisering af anvendelsen
af nogle tegn i skriveprocessen idet jeg relativt hurtigt kom til at opfatte signalforkortelserne
som en inkorporeret og uundværlig del af mine indlæg. Det hænger sandsynligvis også
sammen med at signalforkortelserne er de konventionelle tegn der er lettest at producere.
Smileys ligner ansigter der er drejet 90 grader, og er som sådan analoge tegn190, men
signalforkortelser og interjektioner er digitale tegn hvor referencen mellem det betegnende og
det betegnede udelukkende beror på konvention. Tegnene er konventionelle fordi de fungerer
i overensstemmelse med skik og brug i chatinteraktion. Når jeg har valgt termen konventionel
og ikke rituel, skyldes det først og fremmest at begrebet ritual er blevet brugt med mange
forskellige betydninger (Schechner 1986:10). Selv om begrebet ritual også er blevet brug om
sociale sammenhænge og hverdagsliv, vælger jeg at undgå en i denne forbindelse perifer
diskussion. Der ligger dog den vigtige pointe i forskellen på ritualer og konventioner at
ritualer i modsætning til konventioner under normale omstændigheder ikke kan brydes eller
skippes. Et brud på konventionen eller normen vækker opsigt (eller vidner om manglende
190

Nogle websteder tilbyder konvertering af ASCII-karakterer til små billede-smileys, fx
http://nyhedsgrupper.tdconline.dk/smileys (konsulteret d. 17. maj 2004).
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kendskab til konventionen) og sætter konventionen i perspektiv; men brydes et ritual er
effekten større og ritualet har ikke samme virkning derefter (Fawcett 1984).
Den vigtigste fællesnævner for den konventionelle kommunikation er dialogisk
refleksivitet idet alle handlinger og signaler af konventionel art viser at hvis der ikke var
nogen der iagttog ens overholdelse af konventionen, var der ingen grund til at gøre det. Disse
handlinger udføres ikke for at sikre sig mediets overførselsevne, men for som fatisk
kommunikation at bekræfte at der foregår interaktion.
Udbredelsen af de enkelte tegn kan ganske vist svinge fra chatrum til chatrum og fra
udbyder til udbyder. En optælling af logfilerne for AS viste stor hyppighed for *S* og *G*
hvorimod *V* kun blev brugt i forbindelse med af- og pålogning. Alle de konventionelle tegn
er kendetegnede af at der er en udbredt enighed om betydningen og anvendelsen af dem.
Konventionelle tegn i chatinteraktion er primært smileys og signalforkortelser. Begge slags
tegn kan varieres, men fælles for dem er at det er variationer over et fast tema eller en fast
grundstruktur, nemlig den glade smiley :-) og enkelttegnsforkortelsen *G* og *S*. Ser man i
nogle af de chat- eller smileyguider der findes på nettet, er det tydeligt at smileys appellerer
meget til brugernes fantasi191. Improvisation er i høj grad mulig i brugen af smileys, men jo
længere væk fra grundformen man bevæger sig, jo større er risikoen for ikke at blive forstået.
Signalforkortelserne er sammen med netkronymerne et udtryk for hybridation. Krydsningen
af skrift og tale medfører ikke kun nye udtryks- og omgangsformer, det avler også nye
sproglige kategorier.
Vejledning til forståelse af fx tonen i eller hensigten med et indlæg kommer i
talesprogsinteraktionen til udtryk via gestik, mimik og stemmeføring, men må i
chatinteraktionen verbaliseres i form af signalforkortelser og smileys der efterstillet et indlæg
kan fungere som en form for læservejledning om hvorvidt det skrevne skal forstås
bogstaveligt, som en overdrivelse eller måske ironisk. Når jeg kalder fx *G* og *S* for
signalforkortelser er det for at understrege at de i chat har fået signalværdi pga. en hyppig og
rimelig invariant anvendelse. Smileys er ikoniske tegn hvis bagvedliggende verbale udtryk
dog ikke er fuldstændig fast idet # både kan betyde ked af det og sur. Betydningen af smileys
og af nogle af signalforkortelserne er ikke fast, men afhænger i vid udstrækning af konteksten.
I eksempel 159192 kommunikerer JIK og Ana i spøg om et hersker slave-forhold. Den
fælles grund som de to kommunikerer ud fra, bliver bl.a. opretholdt vha. signalforkortelsen
191

Se fx følgende websider med oversigt over forskellige smileys: http://search.tiscali.dk/help/smiles.html og
http://www.icqvenner.dk/?view=smileys.
192
Den oprindelige linjenummerering er her erstattet med nummerering fra 1-13.
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*G*193 som står for griner og i linje 6 og 7 beskriver indlæggene som ironiske, dvs. som en
form for leg med forestillinger. Den fælles forståelse af niveauet for ironi og ærlighed går galt
i linje 8 hvor Ana tilsyneladende ikke længere er sikker på om JIK er ironisk. Ana undlader en
signalforkortelse og sætter i stedet to spørgsmålstegn hvad der følgelig får JIK til at tvivle på
deres fælles forståelse af formålet. Efter et par udvekslinger opklares misforståelsen og den
fælles grund genoprettes.
Eksempel 159
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dominamand: dominerende mand søger kontakt med tjenerinde
Ana: Ej hvor ville jeg ønske at jeg egnede mig til den slags...
Ana: Bare sådan at der var en der bestemte alt hvad jeg skulle, så jeg slet ikke skulle
tænke selv....wow
JIK: ana << Jeg tror klart du ville egne dig som viljeløs og underdanig... *nooot*
Ana: JIK.......jo jo.....jeg ville bare være ssssså god tttttil det....GG
JIK: Toughie<< Gu' vi' du så!!! *GGGGG*
Ana: *Skuler til JIK* ...a va for noget??....
JIK: *krymper mig under Ana's mafiososkul*...hvad nu???
Ana: *Rister JIK halvflabede bag under mafiososkulet*---GG
JIK: Ana<< Stop...be-be...please...Hvad hællevede har jeg egtl. GJORT???
Ana: JIK'se.......var det ikke noget med....Jo du gør sq.....eller sådan noget??.....GG
JIK: Ana<< Ja-harj...det har jeg aldrig sagt.....herskerinde....*LOL

AS.24.5. Linje 513-405

Signalforkortelser står som regel som afslutning på et indlæg eller, hvis indlægget består af
flere forskellige meddelelser, efter den del af indlægget som forkortelsen hører til. Der kan
umiddelbart tænkes flere forskellige årsager til denne placering af signalet. Eftersom den
vestlige skriftkultur læser mod højre, opfattes det førstnævnte altid som det mest vigtige, og
signalet har for det meste ingen selvstændig indholdsværdi der kan give det rettighed til at stå
først i indlægget. Signalerne indeholder en art anaforisk reference. De viser tilbage til den
foregående del af indlægget og får dermed en art garderende funktion i forhold til modtageren
– lidt i stil med ”Jeg sagde det kun for sjov”. Hvis der henvises til en anden chatters indlæg,
fungerer de som en art respons eller tilbagekanalisering. Alt sammen som en bekræftelse af
den afslappede og legende samværsform. En anden forklaring på placeringen midt i et indlæg
kan være at eftersom chatsproget rummer tydelige ligheder med talesproget med kompliceret
syntaks og mange små led, kan det blive for uoverskueligt og monologisk at læse. For at
undgå det kan signalerne sættes ind som adskillende markører hvis indlægget bliver for langt
og indeholder mere end én meddelelse. Når signalerne står midt i et indlæg, har de altså
tydelig meddelelsesskillende og afgrænsende funktion:
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Brugen af signalforkortelser svarer nogenlunde til brugen af smileys.
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Eksempel 160
87 SannePigen : ICE......nerver søde nerver *GGGG* skal tænke på noget andet
*GGGGG*

AS.31.3

Chatsproget har tydelige ligheder med talesprogets elliptiske udformning med udeladelse af
agens eller agens og verbal. Et indlæg som i eksempel 160 med signalforkortelsernes
afgræsning læses hurtigere og giver måske også snarere følelsen af synkron interaktion og
talesproglig lethed. Signalforkortelserne indsættes derfor som adskillende markører hvis
indlægget bliver for langt og indeholder mere end en meddelelse.
Signalforkortelser kan som beskrevet under forkortelser både udvides og forlænges.
Udvidelsen går på det semantiske indhold med mådesadverbielle tilføjelser som fx Smiler
Meget Sødt. Udvidelserne følger et begrænset netkronymisk mønster. I datamaterialet ses
således kun udvidelser med M (Meget), S (Stort eller Sødt), H (Højt), F (Frækt) og X (Xtra).
Forlængelse i fx *GGGGG* går på intensitet, styrke eller varighed svarende til griner meget,
højt eller længe. Hvad forlængelsen ud over noget ekstraordinært helt nøjagtigt betyder for
forståelsen af det enkelte tegn er ikke fastlagt via norm, men den direkte overensstemmelse
der er mellem udtryk og indhold i iterative forlængelser af en signalforkortelse, en smiley
eller en interjektion bygger ligeledes på ikonicitet mellem det betegnende (graden af
forlængelse) og det betegnede (graden af det ekstraordinære).
Signalforkortelserne viser lighed med latteren i talesproget som en socialt organiseret
aktivitet (Jefferson, Sacks og Schegloff 1987). Latteren kan signalere en forståelse som
normalt ikke kan verbaliseres ved fx penible og delikate emner (Jefferson 1984). Når jeg har
valgt at placere signalforkortelserne i modellen under tegn, er det fordi de mere fungerer som
et signal til modtageren end som en reel handling. Selv om fx *S* betyder smiler, er netop det
faktum at man anvender en forkortet udgave, et tegn på at signalet helt eller delvist har mistet
sin oprindelige betydning og selvstændige betydningsværdi og mere fungerer som et
funktionelt tegn. Mængden og udbredelsen af disse *G*’er og *S*’er tyder på at latteren og
smilene ikke kun anvendes til at signalere morskab eller forlegenhed. Grin og smil er i lige så
høj grad med til at opretholde den gode positive tone, den høflige anerkendelse af en fortsat
dialog. Måske kan man gå så langt som til at sige at det hører med til at være en kultiveret
chatter at udstyre sine indlæg med symbolske tegn. Ordet ”smiler” er (ligesom de andre
signalforkortelser) blevet forkortet og afkonkretiseret til at være et signal om afslappet
holdning. Signalerne kan siges at have pragmatisk betydning som markering af tilhørsforhold
da det er bemærkelsesværdigt hvor hyppigt de optræder (i AS i 3 ud af 5 indlæg), hvor
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udbredte de er, og hvor konsekvent indramningen med asterisker er. Anvendelsen af
signalforkortelser er en måde at vise at man er interesseret i at opretholde kommunikationen,
dvs. fatisk kommunikation som en fælles bekræftelse af at man forstår og anerkender
hinanden som værende i samme kommunikationssituation. Anvendelsen af samme normer for
interaktion, herunder anvendelsen af et afgrænset antal signalforkortelser på bestemte pladser,
definerer chatpartnerne inden for samme kultur og giver en følelse af tilhørsforhold i en
interaktionssituation der ikke er stabil, men kan brydes på mange måder (højtrangerende og
eksempeldannende chattere kan forsvinde, og alle kan komme ind udefra og ændre chattens
udseende og funktion). Det skal dermed bekræftes hele tiden. Det får dog næsten karakter af
besegling når der er så mange signalforkortelser.
Netkronymet *LOL* er så almindeligt brugt at det har udtjent sin værdi som
opmærsomhedsskabende. Men i modsætning til signalforkortelserne er *LOL* blevet
fordansket via alternativ ortografi til at fremstå som *LÅL* og som et verbum *låller* eller
*lålzer* (som blev beskrevet i kaitel V.1.2). Man kan faktisk tale om en form for
pragmatikalisering af tegnet. Pragmatikalisering eller grammatikalisering er normalt en
langvarig og flerstadiet proces hvor ord og vendinger afkonkretiseres og får mere abstrakt
indhold og anvendelse samtidig med at de en overgang optræder meget frekvent, i nye
placeringer og med nye funktioner. I tilfældet *LOL* er processen øjensynligt forløbet meget
stærkt194 hvad der kan skyldes at chatinteraktion er en meget intens interaktionsform hvor den
sproglige afsmitning er et af de få tilgængelige midler til matching og konvergens. Det kan
også have betydning at første forudsætning i tilfældet *LOL* er givet i og med at det er en
amerikansk-engelsk forkortelse der dermed fra begyndelsen er afkonkretiseret. *LOL*
fungerer sammen med *G* og *S* som pragmatiske partikler, dvs. som kommentar til hele
udsagnet og den udsigende.195 Tegnene anvendes for at sikre interaktionen og for at guide
modtageren i dennes forståelse af det samlede indlæg, men for *LOL*s vedkommende er der
desuden et element af ekspressivitet.
Ud over de meget udbredte signalforkortelser er der også mange interjektioner i chat.
Den traditionelle sprogbeskrivelse har som Bojsen (1996:19) og Heltoft (1990:26ff.) skriver,
ikke beskæftiget sig meget med interjektioner. Erik Hansen beskriver dem som ”knap nok
rigtig sprog” (Hansen 1990:36). Med Jakobson er interjektionerne, som der er påfaldende
mange af i datamaterialet, rene udtryk for den emotive funktion. Interjektionerne skiller sig ud
194

Hvorvidt noget lignende er sket i andre chat-nationalsprog, vides ikke
Brugen af termen pragmatikalisering frem for grammatikalisering betoner forkortelserne som pragmatiske
partikler eller diskursmarkører frem for som blotte funktionsord (Erman og Kotsinas 1993).
195
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gennem den fonetiske (og fonografiske) udformning og den syntaktiske rolle idet de står alene
og sidestillet med sætninger. Interjektionerne er almensproglige (kulturbestemte) og
almenkendte sprogelementer hvis betydning og funktion hurtigt genkendes og med en høj
grad af overensstemmelse i fortolkningen, dvs. det er økonomisk sprogbrug. Interjektioner er
meget udbredt i chat som en umarkeret integreret del af interaktionen, men enkelte
interjektioner står sammen med verbalinterjektioner og lydord markeret med asterisker, og de
påkalder sig dermed særskilt opmærksomhed:
Eksempel 161
158 SannePigen : *Tænker om ICE_COOL har fortravlt til at hilse....*tsk-tsk*

AS.31.3
Eksempel 162
758 Art*Kort*: .....Ayla.......*GyyyyyyyyyyyyZZ*.....er det nu jeg skal *vare* min
tunge........?????......GGH..

AS.18.10
Eksempel 163
855 KaCh: >*SåååK* Slet ingen fra nordsjælland?! *PiV*

AS.18.10
Eksempel 164
548 Quims : *Piiiiv*.gik hun?

AS.31.3
Eksempel 165
837 -=Furygan=-: *SPLOINNG*....mailfeen var på besøg

AS.18.10

tsk-tsk findes også i datamaterialet uden asterisker hvad der kan tyde på at brugeren enten
opfatter tegnet som en fuldt konventionaliseret lydefterligning eller ikke opfatter det som en
regibemærkning, men som en del af en ytring. Verbalinterjektionerne er næsten konsekvent
markeret med asterisker og fremstår som rodformer af verbaler. Verbalinterjektioner kan kun
regnes som konventionelle tegn pga. deres udbredte anvendelse i tegneserier. Bojsen finder i
voksnes talesprog (1996:14ff.) adskillige verbalinterjektioner som betegner fysiologisk
betingede handlinger, og som ligner tegneseriegenrens regibemærkninger med rodformede
verbalinterjektioner og næsten entydig konventionaliseret betydning. At de i chat markeres
med asterisker, fremhæver deres interaktionelle værdi som stilistisk virkemiddel hvis funktion
som performativ regibemærkning er at illudere handling og dramatisere interaktionen.
205

Asteriskerne accentuerer sammen med den alternative ortografi det fingerede og giver dem et
ironisk skær, jf. Bojsen om ironi i verbalinterjektionerne (Bojsen 1996:18).
En afgrænset del af verbalinterjektionerne er chatspecifikke idet de koncentrerer sig om
hilsesekvenserne og netop udtrykker fysiologisk betingede handlinger i forbindelse med
hilsner såsom knus, kram og vink. Et knus har høj konditionel relevans og kræver en lignende
modhilsen som i eksempel 166:
Eksempel 166
Art*Kort*: ......heyyyyy Ayla......*knuuuz*......SSS
Ayla: Art>> heiiii *S* megaknuuuuser *S*

AS.18.10. Linje 702-703

Grænsen mellem performative tegn og sentenser er glidende idet den samme handling, fx
knuuuz kan udtrykkes som rodform og som ytringsfragment som i eksempel 166.
Hilsehandlingerne viser dermed hele det performative spektrum (i model 9) med henholdsvis
ikoner, signalforkortelser, verbalinterjektioner, verbalsubstantiver og ytringsfragmenter:
!!!

*VVV*

*kramz*

*megaknuuuuuuuser*

*vinker til dem alle sammen*
Model 15

Performativer kommer også til udtryk som individuelle sentenser. I modsætning til de
konventionelle tegn kan sentenserne ikke reduceres til figurale repræsentationer. Sentenserne
realiseres som prædikativer og ytringsfragmenter der har store variationsmuligheder. I de
individuelle sentenser har afsenderen et større leksikalsk og syntaktisk råderum end i de
konventionelle tegn. Sentenserne kan være mere eller mindre fragmenterede, og vokabularet
er langt bredere selv om det stadig primært hentes fra den ekspressive og fatiske
funktionsområde. Der er konventionelle etikette-handlinger, så som at rømme sig for at
henlede opmærksomheden på ens indlæg og takke for opmærksomhed: *rømmer mig*. Disse
regibemærkninger fungerer som en art pragmatikaliserede ytringsfragmenter idet de i
modsætning til fiktionshandlingerne der oftest står alene som indlæggets primærindhold, er
afgørende for det samlede indlægs modularitet:
Eksempel 167
391 RenHygge: *Hvisker til Vita....tro hende ikke....fødselsåret*
AS.13.11
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Eksempel 168
251 Quims*: splash.....*rækker tunge*.jeg ved hvem af os der er
ældst.*nynner*

AS.28.11

Det at RenHygge i eksempel 167 til Vita hvisker sit indlæg om Gitte38’s forsøg på at
bortforklare sin alder, demonstrerer det forstilt fordækte i at Gitte38 både skal se indlægget og
vide at hun ikke må se det. Den mandlige chatter RenHygge demonstrerer dermed kendskab
til et univers af kvindelige intriger. Det pragmatikaliserede er endnu tydeligere i eksempel 168
hvor Quims* vha. regibemærkningerne *rækker tunge* og *nynner* får en tilsyneladende
objektiv oplysning til at fremstå drillende og konkurrerende.
Med individuelle sentenser både beskriver og handler chatterne, men vigtigst er det
virtuelt performative aspekt – det at beskrivelserne og handlingerne udføres ved realisering på
en skærm uden fysisk fremtræden. Den afsender der figurerer på skærmen (ikke den der
sidder bag skærmen) udfører de pågældende handlinger virtuelt, dvs. i en verden hvor
handlinger kan være virksomme uden at blive udført fysisk.
Fiktionaliserede regibemærkninger
Denne rollespilsfunktion tydeliggøres i de fiktionaliserede regibemærkninger. Skellet mellem
fiktionalisering og performativ er ikke skarpt og beror primært på hvor deltagerne selv
trækker grænsen. Et bud på en skelnen er mellem den fuldstændigt fingerede regibemærkning
hvis manglende virkelighedsreference og sandhedsværdi installerer en slags modus ludicus196
hvor næsten alt er tilladt og vederhæftighedsforpligtelserne er suspenderet, og den virksomme
regibemærkning hvis eneste distraktion er at handlingen ikke umiddelbart kan realiseres i den
ikke-fysiske situation.
Inden for de fiktive regibemærkninger finder vi samme skelnen mellem konventionelle
tegn og individuelle sentenser som inden for de performative. Netkronymerne *FASAG*
(Falder Af Stolen Af Grin) og *ROFL* (Rolling On Floor Laughing) er fuldstændig
konventionaliseret inden for chatkonteksten som fiktionstegn. De bruges udelukkende i
ovenstående betydning. Fælles for *ROFL* og *FASAG* er samspillet mellem handling og
genstand (her floor og stolen). Betoningen af en imaginær genstand og den ofte overdrevne
handling fremhæver selve handlingen som imaginær og placerer dermed disse fiktionstegn
uden for det performative univers. *ROFL* og *FASAG* er meget sjældne i datamaterialet,
og i modsætning til de performative signalforkortelser har fiktionstegnene bevaret deres
ekspressive og dramatiserende effekt.
196

Strömqvist (1976:145).
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De fiktive individuelle sentenser fremtræder som fiktionshandlinger (se kapitel IV.3.2).
I modsætning til de konventionelle tegn demonstrerer chatternes fiktionshandlinger
deltagernes store lyst til at fantasere og fabulere. Chatterne eksperimenterer med forskellige
måder at dramatisere og iscenesætte interaktionen på så den bliver mere nærværende og
levende og dermed højner det empatiske samvær. Ekspressivitet og rolleleg er en vigtig
bestanddel i analysen af fiktionshandlingerne, og jeg vil derfor beskrive dem nøjere i næste
afsnit. Den formelle analyse af fiktionshandlingerne som fiktive regibemærkninger bringes
dog her.
Fiktionshandlinger rummer mange forskellige slags eksperimenterende handlinger der
foregiver at foregå i den virtuelle verden som en rolleleg. Overgangen mellem disse
kategorier er derfor glidende. De kan være en del af et større rollespilsunivers, som fx
chatrum bygget op omkring Ringenes Herre med begrænset rollebesætning og skabelonagtig
handleområde, men de kan også som i mit datamateriale fremstå som indlæg i
ikke-forberedte, lejlighedsvise og vilkårlige rollelege uden fast skabelon. De kan igangsættes
når som helst hvis de rette forudsætninger er til stede. En vigtig forudsætning for at en
fiktionshandling kan fungere, er at de enkelte aktører accepterer rollelegen som modus.
Hvorvidt de andre deltagere godkender en fiktionshandling som igangsætter af rolleleg,
afhænger også af interpersonelle relationer og dynamikker. Således kan en ellers veloplagt
fiktionshandling falde til jorden og stå ubesvaret hen hvis afsenderen ikke umiddelbart
anerkendes af modtageren:
Eksempel 169
163 søren36 : zun >> vinker retur og sender et par lykkepiller

AS.31.3

søren36 tilhører ikke gruppen af etablerede chattere i Andre Seniorer og formår dermed ikke
at aktivere en rolleleg med zungate*depri* som desuden er deprimeret og derfor måske heller
ikke oplagt til leg. Blaze, som i øvrigt i kapitel IV er analyseret som entertainer i
chatnetværket, er derimod meget åben og velvilligt indstillet over for nye chattere. Hun er
derfor hurtig til at spille med på søren36’s forsøg på at etablere en rolleleg:
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Eksempel 170
75 Blaze : gang bang in da sjat?
70 søren36 : Blaze >> a hvad vil du???
67 Quims : Skal sq ikke ha' banget noget her *G*
60 Blaze : søren36>> ikke moi *GGG* jeg lurer kun
53 søren36 : Blaze >> ja ja hver sin lyst...............må jeg kikke med?*GGG*
45 Blaze : søren36>> Har da spærret en plads til dig på første parket *GGG*
36 søren36 : Blaze >> oki jeg kommer ..............vil du os ha´popcorn og cola??
26 Blaze : søren36>> Ja tark *GGG*
21 søren36 : **Sætter mig ne ved siden af Blaze og spiser popcorn og GLO*
20 søren36 : GLO = GLOR
18 Cooligan : er der show??
17 Blaze : søren36>> Tror sg at Quimsen hun smuttede det var hende der skulle
ordnes *GGG*
13 søren36 : Blaze >> hvor kikker vi egentlig hen???*GGG*
8 Blaze : søren36>> op på storskærmen i loftet *GGG*
7 søren36 : Blaze >> nå så må vi vente til en anden gang*SSS*..........
5 Blaze : søren36>> der er ikke andet for *GGG*
1 søren36 : Blaze >> ku ske at Quimsen ville ..............IRL*LOL*

AS.31.3
Blaze kommenterer i linje 75 en rolleleg som Quims deltager i. søren36 har tilsyneladende
ikke fulgt med i denne rolleleg, eller også vælger han at mistolke Blazes indholdsspørgsmål
til en art opfordring og søger med sit spørgsmål i linje 70 egentlig bekræftelse af denne
tolkning. Hvilket sted rollespillet præcist initieres, er svært at afgøre, men et sted mellem
Blazes kommentar (l. 60) om at hun blot lurer, og hendes mere direkte henvisning til et
virtuelt rum med første parket (l.45) sker der en betydningsopladning. Rollespillet opstår i
første omgang ud af replikker mellem søren36 og Blaze. Først godt inde i rollespillet kommer
første regibemærkning søren36: **Sætter mig ne ved siden af Blaze og spiser popcorn og
GLO* (l. 21). Bemærkelsesværdigt er det at den først optræder når søren36 er helt sikker på
hvordan ”settingen” er. De ingredienser der er i hans regibemærkning, er nemlig hentet fra de
foregående indlæg (popcorn, GLOR, første parket -> sætte sig og Blaze). Da de kort efter
bliver klar over at Quims er logget af, beslutter de at lukke rollelegen. Selv om der kun er én
rigtig fiktionshandling med asterisker, er bevidstheden om at der foregår et rollespil, trods alt
så stor at den nyankomne Cooligan spørger til det (l. 18). Regibemærkninger er altså kun et
middel blandt flere til at stimulere rolleleg.
Fiktionshandlinger kan også være udformet som en strofe fra et stykke musik, fx en
opera eller en popsang:
Eksempel 171
rellut : *OOOOHHH SOOOOLOOOOO MIIIIIOOOOO*
DrSoftBone : Arg....hvem synger......???*GG*

AS.31.3. Linje 109-100
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Eksempel 172
955 DuZi: *ved du hvad hun sagde hun sagde ta’ bukserne af!: den sidder jeg
og hører nu*sG*
965 Lopke: Jeg smilte skævt og tænkte: Chancen den må jeg ta*!
966 ¤¤WaweS¤¤: DuZi….”jeg smilte skævn og tænkte chancen den må jeg
ta’”*GG*
967Lopke: Pludselig var jeg solgt, stod på gaden i bar røv og dolk! Og var bestemt ikke
stolt,,
972 Lopke: af at være et kæmpefjols

AU.18.10

rellut simulerer i eksempel 171 at hun synger et stykke klassisk opera meget højt og
fremkalder derved DrSoftBones interjektionsreaktion Arg og anerkendelse af relluts indlæg
som fiktionshandling. DuZi spiller i eksempel 172 på et udbredt kendskab til en på det givne
tidspunkt meget spillet popmelodi med Rollo & King og opfordrer med sit citat indirekte
andre til at give sit besyv med – hvad der får både Lopke og ¤¤WaweS¤¤ til at ”synge med” i
linje 965-972.
Regibemærkningerne i chat fungerer som en måde hvorpå deltagerene organiserer sig
på socialt og interaktionelt. Sproget får ifølge Shannon McRae (1997:84) materiel eksistens
og kan give udøveren ”the rush of bodily sensation and the writer’s ecstacy at producing text,
being-in-text and being-in-body”. Selv om denne form for sammensmeltning og gensidig
påvirkning af krop og tekst oftest forbindes med cybersex, kan fragmenter af den findes i
eksempel 173 og 174 hvor siMz*Kick azZ*s hoppende bogstaver understreger den fiktive
handling, og hvor SannePigen øjensynligt påvirkes kropsligt af ICE_COOLs indlæg:
Eksempel 173
1399 siMz*KiCk azZ*: *HopPer runDt & zMidEr mÆ bLåmztEr* *TraLaLA*.

AU.13.11
Eksempel 174
ICE_COOL : Sannepigen>>EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
AMOOOOOOOOOOKKKKKKKKK TILLYKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
SannePigen : Søren...Takker *rødmer af alt den opmærksomhed*

AS.31.3. Linje 113-106

Når SannePigen skriver at hun rødmer, gør hun brug af ufrivillige kropstegn og
kropshandlinger som formidles via skriftsproget og dermed reelt set ikke er ufrivillige
længere. De formidler fonemmelsen: Det er som at være der selv. Det er reality-chat med
ægte dramaer og følelser.
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Anvendelsen af de kompenserende træk i chat, lydefterligning og regibemærkninger,
bevirker at de enkelte indlæg tilnærmer sig samtalesituationens adgang til mimik, gestik og
kropslige handlinger. Rummet, interaktionssituationen og relationen mellem deltagerne
kontekstualiseres og gøres virksom ved sproglige ekspliciteringer af chatternes følelser og
handlinger.

V.3 Ekspressivitet
Det ekspressive element står ofte centralt i beskrivelsen af ungdomskultur og -sprog (Drotner
1991, Nordberg 1984, Kotsinas 1995). Begrebet stammer oprindeligt fra Jakobsons emotive
sprogfunktion og fungerer i vid udstrækning som afhandlingens klangbund idet mange af
analyserne vender tilbage til den ekspressive sprogfunktion med dens fokus på afsenderen og
med det udtryksfulde og dramatiserende som chattens puls. Det afgørende er den enkelte
chatters lyst og evne til via sit nick at træde frem som aktør og iscenesætter af chatten – som
et på en gang personligt og simuleret drama – er chattens grundrytme og det den lever af. Jo
bedre man lever sig ind i interaktionen, jo mere intense følelserne i forbindelse med chatten
er, jo bedre er man til at fremkalde kropslig intensitet i ordene og til at overvinde det svælg
der er mellem oplevelse og udtryk.
Ekspressiviteten er i fokus når afsenderen kommer eksplicit til udtryk via sit unikke
nick, i andre personlige meddelelser, som fx udråb, reaktioner og lyst- eller behovsytringer og
i leg med grafik, med ordspil og med kroppens betydning. I min analyse af ekspressivitet i
chat har jeg valgt at trække det mest skelsættende og særegne frem og beskæftiger mig
dermed med udtryksfuldheden i eksperimenterne med det grafiske og poetiske og med
dramatiseringen i legen med sprog, krop og fiktionselementer.

V.3.1 Ornamenterende grafik
Udnyttelsen af de grafiske muligheder står centralt i chat fordi det er det eneste tilgængelige
virkemiddel ud over sproget. I forhold til nogle af de udfoldelser Brenda Danet præsenterer i
”Cyberpl@y” (2001), er de grafiske eksperimenter i webchat mere uanselige. Danet beretter
om leg og performance på IRC og giver desuden eksempler på decideret ASCII-kunst med
gengivelser af bl.a. logoer og malerier (Danet 2001: 212 ff.). Men fænomenet er så sjældent i
dansk webchat at der ingen eksempler er i datamaterialet. Jeg har dog fundet en rose i en
logfil fra rummet Andre Unge fra en dag der ikke indgår i eksempelmaterialet:
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Eksempel 175
sød dreng17 : @->->->->------------

Den ekspressive grafik kommer i chat klarest til udtryk i valg af skrifttype, farve og brug af
forskellige tegn i chatindlægget. Brugen af forskellige tegn spiller desuden en afgørende rolle
i chatternes konstruktion af deres nick. I mit datamateriale forekommer de grafiske
eksperimenter praktisk talt kun i Andre Unge. Kun to chattere i Andre Seniorer chatter med
en anden farve end den forvalgte, og den sparsomme tegnbrug i Andre Seniorer er
udelukkende konventionel.
Med Matthew Woolmans meget rummelige definition på typografi kan alle typer tegn
der repræsenterer sprog indregnes:
TYPOGRAPHY is the art and technique of creating and composing type in order
to convey a message. The term TYPE includes the design and function of
alphabetic and analphabetic symbols to represent language (Woolman 1997).197

Jeg vil således undersøge skrifttyper, farver og tegn som typografisk ornamentik i chat.
Skrifttyper
I chat viser typografien sig bl.a. som valg mellem forskellige skrifttyper i chatindlægget – en
facilitet der kun udnyttes af ganske få chattere i datamaterialet. Som i mange andre skriftlige
kommunikationssituationer er vi som lægmænd vant til at se på typografien som et medium
og ikke en selvstændig meddelelse vi kan manipulere med (Danet 2001:307). Visuel
kommunikation har hidtil været typografernes og art directornes hævdvundne gebet, men med
den personlige computer og internettets mulighed for at alle kan producere hjemmesider er
overvejelser om design blevet mere håndgribelige og nødvendige. I mit datamateriale
accepteres dog langt hen den forvalgte skrifttype ”verdana” str. 10 som er en ”sans seriftype”, dvs. en meget enkel og letlæselig skrifttype uden ”fødder” til brug i skærmtekster.
Dette fravalg skyldes sandsynligvis både interaktionens flygtighed og deltagernes uvanthed
med at reflektere over det visuelle udtryk. De få chattere der i datamaterialet (og kun i Andre
Unge) gør sig den ulejlighed at ændre skrifttype, benytter primært følgende skrifttyper:
tahoma, arial, ravie, papyrus198, webdings og wingdings. (Jeg har kun omsat de kodede indlæg
til den rigtige skrifttype i de tilfælde hvor den var tilgængelig på min computer):

197

Citeret via Danet (2001:294) der desuden skriver at Woolmans bog ingen sidenumre har.
This unusual roman typeface effectively merges the elegance of a traditional roman letterform with the handcrafted look of highly skilled calligraphy. An extra set of initialing capitals is included to enhance its unique
style. Created by talented American designer Chris Costello
(http://www.fonts.com/findfonts/detail.asp?pid=203883) – konsulteret d.18. december 2003
198
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Eksempel 176
30 ^Kiss^: SmartoZ....Frenchkiss....jeg er på din liste199
AU.13.11
Eksempel 177
965 Mr. Wallace: Er her nogle søde tøzer der vil chatte???200
AU.13.11
Eksempel 178
1119 Mr cool: $ %

&'%

()* +'

, %-./ '

0-* ' % 201

AU.13.11
Eksempel 179
259 The M@N: 202
AU.18.10
Eksempel 180
39 -=Furygan=-: <face=Papyrus>Wzuuup....jeg tror ikke på at han kan crashe...
AU.13.11
Eksempel 181
777 D@mm: face=terminal Er her en sød tøz der vil chatte?????
AU.13.11
Eksempel 182
2 JuD@S: face=ravie>zzzzzzzzzzzzzzz
AU.28.11

Papyrus

199

Eksempel 176 her med koder: ^Kiss^:__<face=tahoma><color=9900cc>SmartoZ....Frenchkiss....jeg er på din
liste</color></face>__.
200
Indlægget er skrevet med ”arial”.
201
Indlægget er skrevet med ”webdings” – med almindelig skrift står der Er der nogle friske piger.
202
Indlægget er skrevet med ”wingdings”.
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Terminal

Ravie
Kiss (eksempel 176) bruger skrifttypen tahoma som til forveksling ligner verdana – blot er
der ikke så meget rum mellem de enkelte tegn. Mr Wallace (eksempel 177) bruger skrifttypen
arial som også er en letlæselig, men mindre skrifttype. Mr cool (eksempel 178) og the M@N
(eksempel 179) bruger symbolskrift. I eksempel 179 gengiver symbolskriften bestemte
billeder, mens der bag Mr cools billedskrift gemmer sig en meddelelse, nemlig Er der nogle
friske piger. Om det er for at skjule meddelelsen ved jeg ikke, men det virker umiddelbart
ikke særlig hensigtsmæssigt i et så flygtigt forum som en webchat. De tre resterende
skrifttyper (eksempel 180, 181 og 182) understøtter mit tekstbehandlingsprogram ikke, og jeg
har derfor valgt at gengive hele alfabetet i de påglædende skrifttyper. De skiller sig efter min
vurdering typografisk set ud fra de øvrige ved at være mere elegante (Papyrus), stiliserede
(Terminal) eller friske (Ravie).
Selv om den bevidste brug af skrifttype stort set fravælges, afstår chatterne ikke fra at
dekorere og manipulere det samlede indlæg. De bruger både fed, kursiv og farver flittigt.
Farvevalget som jeg vil kommentere nedenfor, forekommer næsten udelukkende i Andre
Unge, mens det at få sit indlæg til at fremstå med fed og/eller kursiv i høj grad også udføres i
Andre Seniorer. Denne forskel kan bl.a. skyldes at farvevalget gøres vha. koder i modsætning
til fed og kursiv der tilføjes indlægget ved at indramme det med en eller to ”underscores” for
henholdsvis kursiv og fed skrift.:
Eksempel 183
SannePigen Kort: Dauser....*SVVVV*
MamaDevil: Haaaaaiii SP........*kramzer*

AU.28.11. Linje 41-42
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SannePigen (eksempel 183) ønsker at hendes indlæg fremstår med fed, og MamaDevil at
hendes fremstår både med fed og kursiv, og det kræver ingen større anstrengelse fra deres
side. Som regel gælder kursiveringen og den fede skrift hele indlægget og har derfor næsten
ingen fremhævende effekt, men det kan naturligvis bruges emfatisk som i eksempel 184 med
et kursiveret var:
Eksempel 184
103 JIK : Quims << Ja sgudda...du sku' behandle den soft...ikk' at den var
soft.....knold

AU.31.3

Farver
At få sit indlæg realiseret med fed eller kursiv skrift repræsenterer i svag grad et æstetisk valg.
Ovenstående eksempler fra Andre Unge demonstrerer et andet æstetisk valg, farvevalget, der i
modsætning til det nedprioriterede valg af skrifttype tilsyneladende er meget centralt for
chatterne i Andre Unge. Farvevalget kræver kodekendskab; det til trods er over 65% af
indlæggene i Andre Unge realiseret med en anden farve end sort. Ved konsekvent anvendelse
har valget af en alternativ farve en interaktionel funktion, idet den ligesom skrifttypen kan
bruges af modtageren til at navigere efter når man skal finde rundt i indlæggene. Men det er
nok mere den æstetisk ekspressive funktion der er i højsædet når chatterne vælger en speciel
farve til deres indlæg. Chatterne gør gerne brug af en personlig farve for at skille sig ud fra
mængden:
Eksempel 185
S@ndr@: *sys her r ret meget pinkt/lyserødt....*G*
S@ndr@: hmm...
S@ndr@: HOV det var daniel's farve...*G*
**Outlawz**: <color=edkvbf>Skifter farve for Sandra´s skyld ~**~
S@ndr@: skod!
**Outlawz**: <color=fckgbr> Hvad med det her ~**~
S@ndr@: Outlaws...-det okeys, har self skiftet...*G*:
**Outlawz**: <color=fckgbr> Jaa det hjælp sku meget ... ~**~
**Outlawz**: <color=rotb48> Og det her farve ~**~
S@ndr@: *LÅLZ* lawz....-det kører.....
**Outlawz**: <color=gvkl40>okay det her sidste gang jeg skifter farve ~**~

AU.28.11. Linje 37-74

S@ndr@ kommenterer

203

grinende det faktum at mere end en chatter har valgt en

pink/lyserød skriftfarve. Implikaturerne i hendes indlæg er at det er trivielt og uopfindsomt at
kopiere en andens farve. At **Outlawz** faktisk er af samme mening, ses i alt det arbejde
hun lægger i at finde en passende farve; hun fortsætter nemlig en rum tid ud over det her
angivne med at eksperimentere med forskellige farvekoder.
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Jeg har ladet farvekoderne stå for at vise at hun næsten skifter i hvert indlæg.
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De fleste chattere er fuldstændig konsekvente i deres farvevalg fra gang til gang (fx
Salem med hvid farve og JIK med bourdeaux), mens andre er mere eksperimenterende i deres
tilgang til farvevalget som fx Outlawz. Det ekspressive går naturligvis umiddelbart på
chatternes søgen efter den personlige farve der kan blive en del af den enkelte chatters chatstil
– et kendemærke. Farvernes psykologiske konnotationer er i den forbindelse en oplagt
analytisk indgangsvinkel, men jeg vil her afstå fra yderligere analyse eftersom den
psykologiske faktor i øvrigt ikke er en del af mit undersøgelsesgrundlag.
Tegn
Jeg vil i stedet kort kommentere brugen af forskellige tegn, både i nick og indlæg. I Andre
Unge forekommer der en interessant emblematisk brug af ekstrameddelelse markeret med
firkantet parentes:
Eksempel 186
1280 Tjalfe: [*¤*¤*] I'm still going strong.... [*¤*¤*]
1363 Tjalfe: [(-:] Hey leversvage svag drikkere.....ka i klare n pils???? [:-)]

AU.13.11
Eksempel 187
771 -=Blak=-*BhC*:[] Katrine17 : Så R Der Jo dem Der Har Haft Fri Hele
Dagen... []
831 -=Blak=-*BhC*: [ Sød TøZ 16 ] Skat , Jeg Elsker Dig [
Sød TøZ 16 ]
835 -=Blak=-*BhC*: [ÆlSkEr] Skat : hvornår har du fri ?? [Sød Tøz 16]
849 sød tøz 16: [] BLAK: om 10 min!! []
1098 sød tøz 16: [ELSKER] BLAK:det ved jeg ik jeg har sendt et billed til dig tjek
lige skibl mail og fortæl mig hvordan [BLAK]

AU.13.11

Tjalfe anvender i eksempel 186 ekstrameddelelsesfeltet til at ornamentere sit indlæg først med
forskellige stjerner og dernæst med glade smileys. Ekstrameddelelsesfeltet er selvopfundet og
fakultativt, dvs. ikke programgenereret, men for nogle chattere, fx -=Blak=-*BhC*, fungerer
det som et felt der kan være udfyldt eller tomt. At ekstrameddelelsesfeltet også kan bruges til
lingvistiske meddelelser ses i eksempel 187 hvor -=Blak=-*BhC* først har tomt
ekstrameddelelsesfelt, dernæst anvender det som adressatfelt og til sidst placerer en ytring
med selvstændig meddelelsesværdi i det. Samme proces ses i sød tøz 16’s
ekstrameddelelsesfelt der også først er tomt og dernæst udfyldt med en ytring der fungerer
som respons på -=Blak=-*BhC*’s ytring i ekstrameddelelsesfeltet. Selv om det umiddelbart
ligner dobbeltinteraktion forstået sådan at sød tøz 16 og -=Blak=-*BhC* fører to samtaler
samtidigt, er den emblematiske meddelelse for rudimentær til at kunne kaldes reel interaktion.
216

sød tøz 16s ekstrameddelelsesfelt fungerer ganske vist som respons på -=Blak=-*BhC*’s
ytring204, men eftersom de derefter ikke ændrer teksten i ekstrameddelelsesfeltet overhovedet,
er der større lighed med de badges med tekst der var moderne i 1980’erne, og med streamers i
bilernes bagrude, dvs. med envejs-kommunikerende ytringer der er konstant tilgængelige,
men ikke konstant fordrer respons. En lignende type ekstrameddelelse er nickudvidelsen.
Chattere der i forvejen er kendte i chatrummet, kan udvide deres nick med forskellige
lingvistiske eller ikoniske tilføjelser:
Eksempel 188
Ayla*: * ryster mig lige * dumme server *Grrrrrrrrr*
Art*Kort*: ....WB Ayla........LOOOL......
Ayla*: emma*>> Hej og velkommen *S* nåede jeg ikke og sige *S*

AS.18.10. Linje 716-719

Ayla er i eksempel 188 lige blevet logget af systemet ved et uheld og må tilføje en asterisk til
sit nick for at kunne logge på igen med det samme205. Men nickudvidelserne er ofte af
lingvistisk art som Art*Kort*’s der oprindeligt kalder sig Art fordi han er kunstmaler, men
ofte har forskellige tilføjelser til sit nick som i eksempel 188 med *Kort* der angiver at han
kun har tænkt sig at være logget på i et kort tidsrum. I mit feltstudie observerede jeg desuden
Art m/Kaffe og Art m/morgenhår. Zungate *depri* fortæller på lignende vis i eksempel 189
med sin tilføjelse *depri* at han er deprimeret:
Eksempel 189
181 Chatten : Zungate *depri* er logget på kl. 11:42
172 Blaze : Zun>> Heiii lille friend..ked? når zolen zkinner? *SS*

AS.31.3

Disse tilføjelser fungerer som appositionel lingvistisk og interaktionel appel og bliver i reglen
tematiseret af de andre chattere som her Blaze der desuden lader z’et i Zungate*depri* smitte
af på sine s’er der bliver erstattet af z’er. Blaze spørger foranlediget af Zungate*depri*’s
nicktilføjelse i eksempel 189 deltagende og opmuntrende ind til Zungate*depri*’s humør, og
Melodys tilføjelse i eksempel 190 kommer til at fungere som anledning til en lille ordleg med
seksuelle undertoner.
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sød tøz 16 konvergerer også med -=Blak=-*BhC* ved at vælge samme farvekode som ham.
Systemet udelukker at to med nøjagtig det samme nick kan være i samme chatrum, og da der går lidt tid før
systemet registrerer en aflogning, er den ikoniske tilføjelse en hurtig måde at omgås systemets små unoder på.
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Eksempel 190
303 Chatten : Melody(kort) er logget på kl. 9:37
301 Melody(kort) : Hej alle sammen*S*
295 Melody(kort) : sikke en velkomst jeg fik.......takker*GG*
291 Albert : Melody........Daws ...*SS*
288 MamaDevil : Melody>> måske fordi melodien er for kort.........*GGGGGG*.....
hilser lige pænt
281 Melody(kort) : Mama>>jeg kan også lide den laaaaaaang*LOOL*
272 MamaDevil : Melody>> jeps en lang og....øhhhmmm.......go.....*GGGGG*
271 JIK : *Gi'r lige Melodien en laaaaaang en*...hehehe

AS.24.5
Til trods for at hun i sin nicktilføjelse har markeret at hun kun bliver i kort tid, er Melody
(kort) alligevel forundret over at ingen hilser tilbage (l. 301). At det kunne være årsagen
antydes også af MamaDevil (l. 288).
Ikoniske tegn ud over de ovenfor behandlede smileys og vinkende hænder fylder ikke
meget i chatinteraktionen. Den sparsomme anvendelse er nysgerrigt undersøgende og uden
(tydelig) meddelelsesfunktion:
Eksempel 191206
Player :


Player :  Sender spøgelser ud til folket!
The biscuit84 : Player>> Dette der ligner sq ikke spøgelser!
Player :  Jo jo det er skam RIGTIGE spøgelser...*G*

Player sender i eksempel 191 et indlæg med noget der efter hans mening ligner spøgelser,
men efter en kort opklaringssekvens tematiseres det ikke yderligere. På samme måde gøres de
tegn der anvendes i nicks også sjældent til genstand for samtale eller diskussion. Chatterne
reproducerer normalt ikke de ikke-alfabetiske tegn, når de anvender det i adresseringen, men
Zulati’n gør en undtagelse i eksempel 192 i starten af sin interaktion med ^MiZz^Chri$tin@^.
Hendes nick bliver dog hurtigt forkortet til MiZz C:
Eksempel 192
661 ^MiZz^Chri$tin@^: |~| Zuuuuuuuuleeeeee...Haaaaaaaai *GiGaKrAmZzEr*
|~|
668 Zulati'n: Hej'za MiZz Christina *KraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamZ* =))
674 ^MiZz^Chri$tin@^: |~| Zulle....Hvordan går D så med dig?? |~|
677 Zulati'n: MiZz Chri$tina... Det går da ok og dig? *SS*
685 ^MiZz^Chri$tin@^:|~| Zulle.....Tjo...Fint....Fik lige 13 i går i dansk, så jeg R
helt vildt glad lige nu! |~|
689 Zulati'n: MiZz Chri$tina... STRÆBER :)
696 ^MiZz^Chri$tin@^: |~| Zulle....*Gg* |~|
702 Zulati'n: MiZz C.. hva havde du da lavet? *SS*

AU.28.11
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Dette eksempel er hentet uden for datamaterialet.
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Ikke alle chattere benytter muligheden for via ikke-alfabetiske tegn at udsmykke deres nick,
mens andre tilsyneladende gør en dyd af at kunne erstatte flest mulige alfabetiske tegn med
ikke-alfabetiske tegn:
Eksempel 193207
Chatten : T!gê®Þ¥®tø§ er logget på kl. 11:27
T!gê®Þ¥®tø§

har formået at erstatte 7 ud af 11 tegn og er et ekstremt tilfælde af erstatning.

Mere almindeligt er det at erstatte enkelte tegn, fx a med @, s med $, i med ! og l med £ eller
at tilføje forskellige tastaturtegn som fx ^, ~ og | som i eksemplet ovenfor med
^MiZz^Chri$tin@^.
Deltagerne brillerer desuden med anvendelse af grafiske udtryksmidler i den ikoniske
gengivelse af handlingen i hOpPeR (eksempel 194) og i grafisk skelnen mellem forskellige
udtryksformer (eksempel 195):
Eksempel 194
1312 siMz*KiCk azZ*: *HopPer runDt & kLapPer i ziNe zMå pØlLefiNgRe*
Whee... *FniiizZ*

AU.13.11
Eksempel 195
265 JIK: Ana << Her?...oO(Her føles det som om der er noget, der godt ku'
være ømt..eller sart)

AU.24.5

JIK skelner i eksempel 195 inden for samme indlæg mellem angivelse af replik << og
angivelse af tanke oO(…).
Nok er der ekspressivitet at spore i chatternes brug af grafiske udtryksmidler, men
bevidstheden om det visuelle som udtryksmiddel er ikke særlig høj og den udnyttelse der
trods alt findes, er langt hen stereotyp og forudsigelig. Chat er i forhold til fx personlige
hjemmesider et visuelt begrænsende medium, og de muligheder der er, benyttes kun
sporadisk.

V.3.2 Kroppen i chat
Det kropslige aspekt er begrænset i chat, men der eksperimenteres meget med det. Chat
handler både om sløring og afsløring – af identiteten og af kroppen. Anonymiteten og det
ikke-fysiske blev i 1980’ernes forskning fremhævet som fremmedgørende og som hindring
207

Dette eksempel er hentet uden for datamaterialet.
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for socio-emotionelle aspekter af kommunikationen (i fx Sproull & Kiesler 1986, Kiesler,
Siegel & McGuire 1984). I den forskning blev der fremlagt adskillige eksempler på at de
socio-emotionelle tegn enten forsvandt eller blev reduceret i en så høj grad at den
interpersonelle kommunikation led under det. Senere forskning har i stedet for denne deficitsynsvinkel anlagt en mere eksplorativ vinkel idet der forskes i de socio-emotionelle
mekanismer der faktisk er tilgængelige i chatinteraktion.
Eftersom chat er interpersonel interaktion der minder meget om samtaler, spiller
kroppen naturligvis en afgørende rolle eftersom den i ansigt til ansigt-interaktion fungerer
som klangbund for både de sociologiske og de emotionelle tegn og reaktioner. Kroppen er vor
naturlige

interaktionsflade

for

den

type

ekstralingvistisk

meddelelse.

Kroppens

kommunikation er som billeders og farvers kommunikation på en gang meget udtryksfuld og
rammende, men også indistinkt og diffus.
Kroppen eksisterer med tre dimensioner i chat: som mærkbart fraværende i chatrummet,
som fysiske spor og som virtuel krop. Kroppens fravær hænger sammen med anonymiteten og
det ikke-fysiske interaktionsrum der skabes i chatten. Det kropslige fravær farver både den
udøvende og den analyserendes synsvinkel. Interaktionen minder i så høj grad om ansigt til
ansigt-samtale at fraværet umiddelbart vurderes som noget der må kompenseres for. De
forskellige kompensationsmekanismer er gennemgået ovenfor, og jeg vil derfor ikke uddybe
den del af problematikken her, men i stedet vise hvordan den fysiske krop i øvrigt er en
medspillende faktor.
Spor af den fysiske krop
Kroppen og det fysiske aspekt i skriveprocessen tematiseres traditionelt ikke i skriftsproglige
tekster. I den færdige tekst kan pauser i skrivningen, redigeringer og mere eksterne foreteelser
som svedighed, stivhed og tempo normalt ikke spores. Skrivningen som en fysisk betinget
proces kan normalt ikke ses i den færdige tekst. Skrivepauser og redigeringer kan ligeledes
ikke spores i det færdige chatindlæg som andet end selvreparatur i næste indlæg, men spor af
den fysisk medvirkende krop kan ses i det intense skrivetempo og interaktiviteten. Det at
chatinteraktion

foregår

næsten-synkront,

får

indflydelse

på

interaktionstempoet,

sætningslængden, sætningsopbygningen og ordvalget. De interagerendes tempo skal tilpasses
hinanden så de ikke kommer ud af takt. De færreste skriver hurtigt og samtidig fejlfrit på et
tastatur. Sætningernes længde forkortes derfor som allerede omtalt i afsnittet om
økonomisering til elliptiske og indforståede indlæg. De leksikalske valg chatterne foretager,
afspejler også det spontane i chatinteraktion idet meget lange ord undgås fordi de kan være
svære (og dermed tidsrøvende) at overskue både for afsender og modtager. Et chatindlæg er i
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reglen letforståeligt og skrevet med lav lix, så dynamikken i interaktionen ikke forsvinder.
Chattens tekniske hurtighed smitter af på sproget som må tilpasses kravet om hurtig og
dynamisk interaktion. Bedømmelsen af andres identitet bliver således knyttet til hvor hurtigt
den enkelte kan præstere vedkommende og appellerende formuleringer og sproghandlinger,
mere end til sproglig korrekthed208. Selvfremstillingen er kontrolleret af, men også afhængig
af den enkeltes sproglige formåen.
Men kroppen er også mere eller mindre ufrivilligt tilstede som kroppens ”fortalelser”,
dvs. tastefejl, der tematiseres og eksternaliseres som en kropslig ukontrollabel handling. Der
er fokus på det medierede i at fingrene ikke er et pålideligt redskab, men kan begå fejl og
forråde indehaveren. Som en art pars pro toto lever fingrene deres eget liv. Sammen med
tastaturet kan de formidle information uafhængigt af den fysiske person, og denne kan som
JIK i eksempel 196 gennem fingrenes svigt detroniseres fra ufejlbarligheden:
Eksempel 196
484 Mermaid34 : Tastatur til salg....KUN få stavefejl!!!
337 JIK : *propper en kuld i gabet på rellutten*
334 JIK : klud! for hællevede da...D'oh!!!
333 Påskehanekylling : JIK*LOOOOOOOL*.......KULD??????????
329 rellut : *ka altså ik li kuld og det er oZ giftigt*
327 Mermaid34 : JIK...................har du stjålet mit..tastatur ????
*GGGGGGGGGGGG*
325 JIK : *Er plusli bange for at Merm har besat JIK's krop* *GGGGG*
320 Mermaid34 : Konfigurer lige et og andet hos.....JIK*en

AS.24.5

JIK der normalt aldrig laver hverken tastatur- eller stavefejl, skriver i linje 337 kuld i stedet
for klud hvad han selv øjeblikkeligt korrigerer og kommenterer i linje 334. Tre andre chattere
har dog opdaget fejlen som de kommenterer på forskellig, men indirekte og hentydende vis (l.
333, 329 og 327). I denne forbindelse er det interessant at se Mermaid34s spøgefulde
kommentar om det stjålne tastatur som implicerer at tastefejl skyldes tastaturet (derfor har hun
langt tid forinden i linje 484 sat det til salg). JIK holder dog med sit efterfølgende indlæg fast
i at tastefejl skyldes menneskelige frem for teknologiske fejl og overvejer på skrømt om
Mermaid34 der næsten har skrevet forkert i hvert eneste indlæg, har besat hans krop siden han
pludselig skriver forkert. Den fysiske krop er med andre ord ikke en konstans, og chatterne
leger for sjov med tanken om at kunne kontrollere (konfigurere) andres kroppe og
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Jeg blev således selv som chatter anklaget for at skrive ”klinisk”, dvs. for korrekt og akademisk.
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handlinger209. I nye omgivelser gennemspiller chatterne på skrømt en gammel dualisme
mellem krop og sjæl som går igen i meget science fiction hvor kroppen ofte behandles som et
hylster der kan kontrolleres af andre. I datamaterialet bliver det dog aldrig til mere end
antydninger netop fordi den fysiske krop er udefinerbar og interaktionelt urørlig idet man ikke
kan se den andens kropslige handlinger og reaktioner.
At kroppen er en vigtig medspiller også i chatinteraktion kan ses i eksempel 197 hvor
Mars forsøger at give sine kropslige reaktioner sproglig eksistens:
Eksempel 197
Mars: *ER ALT ALT ALT FOR VILD MED DET LANGE HÅR DER*
¤¤WaweS¤¤: mars..*gg* d skal være længere endnu..*ss*
Mars: WaweS>> __*Lukker øjnene og tænker på isterninger*
¤¤WaweS¤¤: mars..*g* hvad mener du??
Mars: WaweS>> Kan slet ikke tåle det, er alt for vild med LANGT hår. *G*
¤¤WaweS¤¤: mars..*HAHA!* oki...du er da oxo selv godt påvej*SS*
Mars: WaweS>>Det er sgu da også grundet til at jeg er så selvglad. *LOL*

AU.18.10. Linje 1505-1525

Mars kigger på billeder af ¤¤WaweS¤¤ på hendes hjemmeside og påvirkes øjensynligt
kropsligt af synet eftersom han mener at han trænger til at blive kølet ned. Gennem virtuelle
performativer glider hans kropslige reaktioner sammen med den sproglige manifestation.
¤¤WaweS¤¤ er dog ikke med på den leg, så han lukker hurtigt sit erotiske forsøg med et grin.
Det kropslige aspekt kommer også til udtryk som virtuelle ufrivillige kropstegn.
Når -=Furygan=- i eksempel 198 skriver at han fniser, og SannePigen i eksempel 199 at hun
rødmer (l. 106) og ryster og skælver (l. 81), gør de brug af ufrivillige kropstegn og
kropshandlinger som formidles via skriftsproget og dermed reelt set ikke er ufrivillige
længere:
Eksempel 198
421 -=Furygan=-: *fniser uhæmmet*...Haderslev styrer MEGET lidt

AU.18.10
Eksempel 199
106 SannePigen : Søren...Takker *rødmer af alt den opmærksomhed*
81 SannePigen : JIK.........*ryste skælve* nejjjj ik' spor *GGGG*

AS.31.3

Både -=Furygan=- og SannePigen gengiver spontant og ufrivilligt kropssprog i form af en
regibemærkning måske som en form for beskrivelse af hvad der sker rent fysisk foran
209

At denne leg kan udvikle sig til vanære, ses i Turkes beskrivelse af ”virtual rape” (1995:15) hvor en deltager
via teknisk snilde overtager en andens chatfigur og får denne til at indgå i en seksuel relation af voldelig
karakter.
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skærmen. Om det sker eller ej, er underordnet fænomenets funktion i chatinteraktionen som
tydeligvis er at dramatisere interaktionen og derved måske opnå en højere grad af autenticitet
og nærvær. De ufrivillige kropstegn skal sandsynligvis forstås som virtuelle performativer,
dvs. som handlinger eller reaktioner der virker i kraft af ytringen af dem og ikke som en
beskrivelse. SannePigen spiller i eksempel 199 regibemærkningen *ryste skælve* ud mod
replikken nejjjj ik' spor idet de modsiger hinanden og dermed sætter yderligere fokus på
kropssproget som det ærlige sprog. Dette eksempel viser hvor bevidste chatterne er om
effekten af kropssproget fordi SannePigen netop bruger det til indirekte at give udtryk for sine
følelser. Hvilken af hendes meddelelser (regibemærkningen om nervøsitet eller replikkens
negation af nervøsiteten) modtageren skal tro på er ikke det vigtige; det er derimod
tilkendegivelsen af dualiteten som ikke kunne udtrykkes mere raffineret end her. Det
ufrivillige kropssprogs afsløringer genspilles. I en kommunikationens troværdighedstaksonomi har vi størst tiltro til kroppens sprog og specielt dens ufrivillige reaktioner som vi
mener, må være det mest ægte udtryk for personens virkelige følelser. Selv om det er
medierede reaktioner, gør deres udformning som regibemærkninger dem stærke som
interaktionel og metakommunikativ meddelelse.
Den virtuelle krop og kønnet
Regibemærkningerne som blev behandlet i kapitel V.2.2, er kroppen i chatinteraktion.
Gennem regibemærkningerne repræsenterer og iscenesætter deltagerne den virtuelle krop.
Deltagerne udfordres i deres opfattelse af kroppens grænser og betydning i chatinteraktionen
allerede i hilse-sekvensen hvor den meget emotionelle og kropslige omgangstone kan føles
overrumplende, ligefrem intimiderende:
Eksempel 200
søren36 : hej marianne
marianne : Jik>>hej.....troede nok jeg kunne finde dig her i færd med at udfolde
dig...*GG*
marianne : søren36>>hej du*SS*
JIK : mariaaaaanneeee...søde...*kramser dig lige forsigtigt goddag*
marianne : JIK>>*krammer tilbage...og hvisker: jeg skal gå igen med det samme*SS*
søren36 : *Syns JIK snyder foran i køen*
søren36 : Marianne >> *knuuuuuuuuuuuser*
marianne : søren36>>hmmm...kender vi hinanden?*G*
søren36 : Marianne >> ikke endnu, ville drille JIK lidt*SSS*

AS.31.3. Linje 404-368

marianne hilses både af søren36 og af JIK som tydeligvis kender hende fra tidligere. I et
forsøg på at drille JIK sender søren36 marianne et virtuelt intenst knus som hun stiller sig lidt
uforstående overfor eftersom hun ikke mener deres relation er tæt nok til at kunne bære en så
intim hilsen.
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Interaktionen og kroppen kontekstualiseres og gøres virksom ved sproglige
ekspliciteringer af chatternes følelser og handlinger i regibemærkningerne. Den uformelle
ansigt til ansigt-samtale med ekstralingvistiske udtryk som gestik, mimik, prosodi og
personlig fremtræden forsøges genspillet i det virtuelle rum med skriften og tegnene som
eneste udtryksmiddel. Sproget er chatterens eneste eksistensmulighed og tillægges derfor
eksklusiv værdi i den ikke-fysiske, men nærværende interaktion. Sproget anvendes til at
konstruere og iscenesætte den virtuelle oplevelse af rummet, kroppen, kønnet og identiteten.
Sproglige handlinger betragtes kontekstuelt som en del af måden hvorpå deltagerne
organiserer sig socialt i chatrummet og aktivt konstruerer sociale hændelser.
Menneskers handlemønstre opstår gennem et vanemæssigt engagement i bestemte
praksisser og i medlemskab af interessefællesskaber, ”communities of practice” (Eckert
2000:34f, Lave & Wenger 1991, Wenger 1998). Vi indgår livet igennem i nye fællesskaber
som foranlediger os til at reproducere og ændre vores mønstre så det passer til den gældende
norm. Ethvert individ må livet igennem og i forskellige sammenhænge forhandle normer,
adfærd og sprog. Specielt kønsforskningen har beskæftiget sig med dannelsen af
kønsidentiteten mere som et resultat af kulturel og social forhandling end biologisk
determinering. Kønsforskningen har gennem tiden bevæget sig fra et fokus på de biologiske
forskelle og kønsroller til teorien om køn som noget der forhandles og konstrueres, doing
gender. Reproduktionen af bestemte kønsopfattelser gennem konkrete kønsbestemte udsagn
og konkrete kønsbestemte handlinger, konstituerer og fasttømrer den bestemte kønsopfattelse.
Kirsten Drotner (1991) bruger begrebet ”kulturelt køn” som en symbolsk konstruktion formet
af vores biologiske, psykiske og sociale identitet. De symbolske udtryk aktiveres afhængig af
konteksten, og identiteten skabes mere eller mindre bevidst og kan dermed formes i retning af
det man ønsker, måske som kontrast til det man faktisk er. Kønnet kan m.a.o. konstrueres og
bruges helt strategisk.
Specielt muligheden for at eksperimentere med en anden kønsidentitet end den fysisk
betingede har været genstand for megen chatforskning. Holdningerne til hvorvidt
interaktionsformen med dens anonymitet og skriftsproglighed opfordrer til ”genderswapping”
(Turkle 1995:196) eller ej, er delte210. Den hidtidige forskning har indtil nu forgrenet sig i
henholdsvis et syn på nettet som et egaliserende og fordomsfrit rum hvor kønnet og kroppens
betydning står frit og til forhandling (bl.a. Danet 1998, McRae 1997, Turkle 1995), og et syn
på nettet som udøver af det maskuline, magtfulde blik hvor kvinder må ty til lukkede

210

Se endvidere Halls (1996) eller Kroløkkes (2002) redegørelse for to positioner inden for dette aspekt af
forskningen i cyberkultur.
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feministiske fora for at undgå kønnets diskriminerende tematisering (bl.a. Herring 1999,
2001, Dibbel 1996 og Erson 1997). Stereotyperne trives og revitaliseres ”som en siste rest av
naturlig orden” (Stuedahl 1998:31).
Når identitetsproduktionen og identitetsforståelsen der handler om at ”samle og utvikle
informasjon om seg selv” (Stuedahl 1998:27), ikke længere umiddelbart knyttes til den
fysiske krop eller repræsentationer af den211, må betydning skabes og akkumuleres i sproget.
Der hvor formidlingen af kønnet og selvet sker mest eksplicit, er i nickene, i eksplicit
bestemmelse af eget eller andres køn, i kønssprog og i kønsstereotyp adfærd, fx i aggressive
eller emotionelle handlinger. Kønnet tematiseres ofte i chat. Chatterne positionerer sig i vid
udstrækning som aktører hvis køn spiller en vigtig rolle i valget af emner og
interaktionspartnere, jf. nicks som MsgrQmwebcam og århuspigetjkr og andre former for selv
omtale (ofte i deres første indlæg i chatten) som de nedenstående eksempler:
Eksempel 201
1802 smukke tøzer: hej er der nogle der vil chatte det skal være en fræk chat

AU.18.10
Eksempel 202
492 Den stille fyr: hejsa allesammen *SS*

AS.13.11
Eksempel 203
763 DuZi: Hejsa alle sammen!! *ssS* Er der en der vil chatte?? (jeg er en pige)

AU.18.10
Eksempel 204
3 Ørling: QWINDER hae RET til mig

AU.18.10

Med prædikativet smukke får de smukke tøzer i eksempel 201 fremstillet sig selv som
attraktive i relation til en fræk chat, mens prædikativet i Den stille fyr i eksempel 202 er noget
mere diffust og derfor bredere i appellen til de nysgerrige kvinder. DuZis parentetiske
tilføjelse viser i eksempel 203 vigtigheden af en entydig kønsbestemmelse i første indlæg, og
Ørling repræsenterer i eksempel 204 den stereotypt pralende og udfordrende mand. Kønnets
betydning og kvalitet er også til forhandling som i eksempel 205:

211

Da datamaterialet blev indsamlet var der ikke mulighed for at lægge billeder ind på ens profil. Enkelte
refererer til deres hjemmeside, men det er stadig en overvejende verbalsproglig interaktionssfære.
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Eksempel 205
427 Baddie: *HVOR4 R JEG IKKE EN DRENG!! Så slipper man da 4 de tåbelige
BH'er!!!*
429 Smartoz: [] Baddie.... Du ville sq nok se underlig ud med et vedhæng
mellem benene *G* []
431 G@rfield: Baddie......du kan ski da bare gå uden
432 Salem: bADDIE...FORTÆL MIG OM DET DE FANDENS PATTER ER DER Sq KUN
FOR DRENGENES SKYLD!!
439 Baddie: Smartoz... Jamen bøjlerne stikker ad H til når de lige pludseleg... nå
never mind!*G*
447 Baddie: Salem..... Bøjlerne stikker når de lige pludselig borer sig ind i
brystet på en!!*Ømmer sig!*
459 Salem:Baddie...jamen vi vil sq nødig gå uden*gg
460 Baddie: Cas... Min bøjle gik løs og skar lige ind i brystet på mig!! D gør 2talt
ondt!
475 Baddie: Salem... *GG* Nix!*G*
491 Salem: Baddie....bvard hænge babber
493 C@sino: Baddie...Hvor H***** sidder din bøjle henne?..*GG*
499 G@rfield: Baddie.........jeg ved hvordan du undgår at bøjlen stikker dig ...
501 Baddie: Salem.. Ja unen bh!*GG* Nej ikke mig!! Kunne nok godt gå uden
selvom jeg lige r gået et nr. op!
503 Smartoz: [] Baddie... Der er voksne til stede *S* []
505 Baddie: Garf... 4tel 4tel!*G*
508 Baddie: Cas.. Prøv med i min bh!*H*
511 G@rfield: Baddie.........bøj enderne af bøjlerne en lille smule ..ikke særligt
meget
513 C@sino: Baddie..Nårhh..*GG*..Troede sQ d var sår'n en t
tænderne..*GGGGG*
514 Salem: Baddie...ma har prøblemer med at finde søde bhér fordi jeg ikke kan
FORDRAGE de satans kradse blonder*gg*
517 G@rfield: Baddie.....min kæreste har nemlig samme problem ..og sådan
ordne hun det
518 Baddie: Garf... Hey! Du har fat i noget der!!*GGG*
521 Baddie: Garf.. Hmmm... den var værd at huske!*G* Tark skal du
have!*NuZ!*
522 G@rfield: Baddie.......big bab bubbies
525 Salem: Baddie....øvz hva ma bruger kun c men det er sQ oxo fint nok*gg*
530 G@rfield: Baddie..........75d ........den er da lidt halvstor ..min kærestes er en
65b
535 Baddie: Garf.. Så r hun da heller ikke ret høj hva?????
540 G@rfield: Baddie.....hun er 161
542 Salem: Baddie....fuck min mor bruger sQ oxo D bare 100*gg*
543 G@rfield: Baddie......men går tit med 15 cm høje sko
548 Salem: Garfield....juhu hun er mindre end mig*ss!!!!*
549 Baddie: Garf.. Hmmmm..... ja jeg r 167.... uden sko!*GG*
553 Baddie: Salem.. Min mor en en 95 f eller g.. kan ikke huske d....
559 Salem:Baddie...stakkels dig hvid du følger efter!!
564 G@rfield: ...bher fåes i 5 størrelser A B C D og nå dada
570 Baddie: Salem.. Så får jeg lavet en operation! D r helt 100!!
578 Salem: Baddie.....ma ville gerne have mindre!!
581 Baddie: Salem.. Jepper!!*SuX!*

AU.13.11
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Salem og Baddie leger gennem deres relativt seriøse diskussion om kvaliteten og størrelsen på
bh’er med den stereotype kønsopfattelse. Pigerne viser deres bevidsthed om brysterne som
kvindeligt symbol hvis størrelse er betydningsfuld som attraktion (l. 501 og 525). Via
metonymien ”bh” foregiver de at ønske en verden hvor kropslige attributter ikke havde
altafgørende betydning – en verden uden kropslig determination (l. 570, 578 og 581),
samtidig med at de udnytter den stereotype kønsopfattelse til at fremkalde respons fra de
maskuline deltagere i chatrummet (l. 427 og 491). Selv om det kan diskuteres hvor bevidste
pigernes handlinger er, finder jeg et tydeligt islæt af leg og eksperiment med kvindekroppen
som signal. Kroppen iscenesættes og beskrives afhængig af konteksten. Pigerne leger med
kroppens forhold til kønnet og kønnets forhold til den stereotype kropslighed der følgelig
destabiliseres hvad der kan opfattes som en form for emancipation (jf. cyborg-tanken)212.
I chatten eksisterer der ikke fysiske kønstegn, alle tegn er formidlet af aktøren. Ofte
kommer kønskonstruktionen til udtryk som et samspil af udtryk på forskellige lingvistiske
niveauer, fra fonemer og vokabular til interaktion og sproghandling. Når Baddie som respons
på Salems hilsen skriver HeeeeeeeeeeeeeeeeyZaNeR!!! *TøZeNuZeR*, konstruerer hun sit
køn svarende til de kønssproglige forventninger:
Eksempel 206
306 Salem: Heyyyyyyyyyy Baddieeeeeeeeee
317 Baddie: Salem.. HeeeeeeeeeeeeeeeeyZaNeR!!! *TøZeNuZeR*

AU.13.11

Med sin erstatning af s med z spiller hun på den stereotype forestilling om at piger og kvinder
er mere emotionelle og affekterede i deres omgangstone end drenge og mænd213. Hun knuser
og krammer alle hun kender på chatten, og skriver generelt meget emotionelt og ligefremt, og
da hun senere (se eksempel 205) i linje 501 offentligt kommenterer størrelsen på sine bryster,
kommer der da også adskillige forventelige tilbud og ”tilråb” fra de mandlige chattere. Salem
derimod iscenesætter sig selv som langt mere maskulin og direkte end Baddie i fx linje 432 og
514. Hun fortæller også senere at hun har gået til selvforsvar og på teknisk skole. Hun har i
det hele taget et mere hårdt og kontant vokabular (l. 432, 491 og 514) end de fleste andre
piger på chatten og får dermed markeret sin identitet som afvigende fra den stereotype
kønsopfattelse.
Sproget kan anskues som værende tæt forbundet med magt, og i chatten ses klare
eksempler på at chatterne på forskellig vis anvender sproget som organiserende og styrende
212

Cyborgtanken stammer fra Haraway (1991), og er i Kroløkke (2002) og Nyboe (2003) uddybet i forhold til
chat.
213
Anvendelsen af z som erstatning for s er dog udbredt også blandt flere af de mandlige chattere.
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for modtagerens opfattelse af kønnet, identiteten og interaktionen. Den der mestrer sproget,
mestrer også interaktionen og dermed det pågældende forum som i eksempel 205 hvor bhsnakken ikke levner plads til megen anden interaktion. I chattens ikke-fysiske rum bliver
sproget kroppens og kønnets forankringspunkt. Som eksempel 205 viser, er kroppen og
kønnet til forhandling gennem iscenesættelse og leg.

V.3.3 Leg
Inden en nærmere undersøgelse af chatleg kan foretages, er det nødvendigt at redegøre for
forskellen på spil og leg. ”Game” er ifølge Esben Aarseth ”a system of formal rules and
defined goals, with symbolic rewards”214, dvs. defineret vha. regler og bestemte mål endog
med en symbolsk belønning. ”Play” er ifølge Huizinga ”a free activity standing quite
consciously outside ”ordinary” life as being “not serious,” but at the same time absorbing the
player intensely and utterly” (Caillois 1961:4). Både spil og leg er absorberende for
deltagerne, men spillet defineres i modsætning til legen af rammer og regler der sædvanligvis
kun forandres gennem langvarig forhandling, mens både konstruktionen og de enkelte træk
eller handlinger i en leg kan variere meget hver gang der leges. Den manglende regulering af
chatinteraktionen gør at sammenligningen med leg er mest nærliggende. Som jeg allerede har
nævnt i kapitel II.3.3, kan man som Caillois også regne leg og spil under ét og derudfra som
et kontinuum definere de enkelte aktiviteter som mere eller mindre reguleret.
Hvorfor leges der så meget på chatkanalerne? En vigtig faktor er interaktiviteten der
giver udøveren en følelse af dynamik og flow (Danet 2001:24). Richard Lanham fremhæver
det han kalder dramatikalitet:
The speed, flexibility, interactivity, and richness of possibilities it offers – even in
mere text, let alone when multimedia options are available – turn every user into a
kind of “director” of his or her own show (Lanham 1993:6 citeret efter Danet
2001:25).

Lysten til at lege med ord og symboler er også kendetegnende for hackerne hvis
eksperimenterende og anarkistiske 215 tilgang til computerverdenen minder meget om
chatternes eksplorative og legende forhold til interaktionen. Visse af de konkrete eksempler

214

Citeret efter hukommelsen fra Aarseths foredrag: Understanding Computer Games på konferencen: Computer
Games & Digital Textualities 1-2. marts 2001, København.
215
Internettet kan betegnes som anarkistisk fordi det ikke er underlagt en centralt placeret udøvende magt eller
systematik. Der er kun i fx netiketterne sporadiske forsøg på demokratisering og overensstemmelse mellem de
mange forskellige adfærdsformer og metoder.
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på leg med typografi og ortografi kan spores tilbage til hackerne, som fx z for s og
vekselvirkningen mellem majuskler og minuskler (Danet 2001:27).
Et andet incitament der ofte fremhæves (Danet 1998, 2001, Turkle 1994, 1995), er
anonymiteten som er beskrevet i kapitel II. Det at interaktionen foregår via næsten-synkron
skrift er med til at maskere afsenderen og give ham eller hende mulighed for omkostningsfrit
at lege med forskellige identiteter. Anonymitet sikres via nicket og den manglende angivelse
af URL- og email-adresse. Flygtigheden i interaktionsformen opfordrer ikke umiddelbart til et
nøjere studie af deltagernes identitet og troværdighed216. Anonymitet som chatinteraktionens
grundvilkår giver chatdeltagerne rig mulighed for at lege med deres chatidentitet som de kan
iscenesætte fuldstændig uden overensstemmelse med deres off-line-identitet. Meget tyder dog
på at chatterne opfatter deres nick som et pseudonym og deres chatidentitet som meget
beslægtet med deres off-line-identitet – i reglen som et koncentrat af de positive og
interessante sider (Bays 1998:10). Identitetslegen beskrives som langt mere elaboreret i
MOOs hvor deltagerne både skal registreres med en identitetsbeskrivelse, og hvor de har
mulighed for at vælge mellem adskillige forskellige køn (Danet 2001:33-34, Cherny 1999:).
Interaktivitet og anonymitet er imidlertid ikke alene om at tilskynde leg. De klassiske
legeteoretikere Johan Huizinga og Roger Caillois opregner som beskrevet i kapitel II.3.3 fx
friheden og bevidstheden om legen som en anden realitet som karakteristisk for legen. Som en
indgang til en analyse af chatlegen vil jeg undersøge hvordan Caillois skelnen mellem
forskellige typer leg kan anvendes. Caillois (1961:36) opstiller fire grundtyper af leg: agôn
(konkurrence), alea (tilfældighed), mimicry (simulation) og ilinx (svimmelhed). Hver af disse
kategorier befinder sig på et kontinuum mellem polerne paidia (spontan, tumultisk aktivitet)
og ludus (kalkuleret, reguleret aktivitet):

216

Jeg oplevede dog selv i privat chat at blive efterforsket grundigt af en deltager i det datamateriale hvor jeg er
logget på som chatforskeren (AU.13.11).
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Model 16

Chatlegen er med dens næsten-synkrone og multiloge modus tydeligvis en spontan og
tumultisk aktivitet. Danet plæderer ganske vist for at Internet Relay Chat (IRC) også skal
regnes under ludus ikke kun pga. de rudimentære, men i vid udstrækning fungerende regler
for hvordan man handler i chatten, men også pga. de konventionaliserede udtryk (Danet
1997:20). I den forbindelse adskiller IRC sig dog fra webchatten i mit datamateriale idet der i
Opasiachat.dk ingen kommandobaserede handlinger var. Caillois kæder kun regelstyringen i
ludus sammen med play når denne er institutionaliseret (Caillois 1961:27) hvad der fungerer
som endnu et argument for bestemmelsen af almindelig webchat217 som fri leg snarere end
reguleret spil eftersom chat stadig i vid udstrækning er uafhængig af institutionen eller
koncernen der udbyder den218. Selv om chatinteraktionen er reguleret i kraft af begræsningen
på 140 tegn i et indlæg, er friheden stadig meget stor. Tegnbegrænsningen har direkte
indflydelse på de enkelte indlæg i form af økonomisering, men legen berøres ikke direkte af
denne regulering. Det at chatlegen fungerer som en skreven aktivitet tilfører den dog et
element af frivillig regulering, ”gratuitous difficulty” (Caillois 1961:27), idet handlingerne i
legen må vurderes inden for et skriftsprogligt paradigme og dermed under hensyntagen til
temporale, spatiale og sproglige herunder ortografiske betingelser. Det sidste vil jeg behandle
særskilt under ordlegen.
Af de fire grundtyper er agôn og mimicry umiddelbart identificerbare i chatlegen med
dens blanding af konkurrence og simulation. I chatinteraktion gælder det i høj grad om på den
mest overbevisende måde at skabe rum for handling. Om der også forekommer elementer af
vilkårlighed og svimmelhed, henholdsvis alea og ilinx, vil jeg diskutere i de følgende
217

Spilchat udgør naturligvis en undtagelse.
Chattens netikette svarer i reglen fuldstændig til den generelle netikette for internettet som vel dårligt kan
betegnes en institution
218
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analyser. Datamaterialet lægger op til en opdeling i dueller, rolleleg og ordleg, og jeg vil
følgelig strukturere mine analyser svarende til denne inddeling219.
Chatduel
En duel er ifølge Caillois en form for konkurrence hvis vigtigste bestanddel er to
kombattanter der er rivaliserende inden for en bestemt egenskab, som fx hurtighed eller
udholdenhed (Caillois 1961:14). For at kunne være rivaler og have en fair og spændende
konkurrence må kombattanterne være så lige som muligt. De faktorer der tæller i den verbale
duel, er ikke så regulære som i mere eksakte konkurrencer, som fx kapløb, men tiden spiller
dog også her en afgørende rolle i form af verbal snarrådighed. Rituelle verbale slåskampe
kendes i talesproget bl.a. fra den politiske konfrontation (fx Gomard 1994) og som
”sounding” (Dundes, Leach & Özkök 1986) som begge rummer et element af forstillelse.
Sounding indebærer obskøn og vulgær tale hvad der i chat viser sig som det meget sjældent
forekommende flaming (se eksempel 50 under kapitel IV om åbnere). De dueller der
forekommer i chat er i reglen af mere jovial art. Chatterne er konfrontative og sprogligt
duellerende, men det er i de fleste tilfælde en forstilt og humoristisk duel der giver deltagerne
mulighed for at brillere med deres retoriske evner. Chatduellen bygger på en vekselvirkning,
snarrådighed og ordækvilibrisme som jeg vil kommentere yderligere under ordleg. Oftest
sættes legen i gang af en der mere eller mindre eksplicit udfordrer en anden:
Eksempel 207
344 DK2day : Heyy Merm ..du ældre end din alder-kvinde*SSGG*
341 SNUS : Mermaid: Hali halå – du skællede kvinde *GGGG*
339 JIK : Merm..gamle bræt...*smiler kærligt*...*krams*
338 Mermaid34 : DK......dit oldtidsfund *GGGG*
308 DK2day : *stamper i gulvet som en hysterist teenagertøs..vil ha' Gittes
opmærksomhed*GG*_
304 Mermaid34 : tror personligt DK'en er i sin 7. overgangsalder
298 Ana : Tror personligt Merm har ret-----GG
294 DK2day : merm..i mit tilfælde er det jo kun en overgang*LOOOOOL*
278 Mermaid34 : DK............voff holder det så bare i flere år....hos dig ???
*GGG*
271 DK2day : merm..du har lost..det nytter ikke*GG*
263 Mermaid34 : DK....heyyyy sku da ikk mig der er i ...overgang *GGGG*
251 DK2day : merm..du ER faldet i vandet..*blob blob*GG*
246 Mermaid34 : DK.....heyyyy har ski da været i poolen hele tiden...tosse
*GGG*
240 DK2day : merm..ufatteligt at du ikke kan klare dig på dybt vand så*GG*
234 Mermaid34 : DK..................ehhmm......det er jo en HELT andent ting
..*fløjter*
233 JIK : *JIK ku' godt tænke sig en vandtæt PC som Mem's* *GGGGG*

AS.12.5
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Se fx Jack & Andersen (2002) og Danet (1997) for en anden opdeling.
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Mermaid34 bliver efter hun er logget på i eksempel 207, mødt af hilsner fra DK2day, SNUS
og JIK der alle ser hendes nick som interaktionel løftestang der gør alder og vand klar som
eventuelle temaer for den fortsatte interaktion. DK2day beskylder (l. 344) Mermaid34 for at
lyve sig yngre end hun er og har dermed udfordret hende. Hun svarer da også øjeblikkeligt
igen med at kalde ham et oldtidsfund (l. 338). Alderstemaet fortsættes af Mermaid34 der
mener at DK2days stampen i gulvet skyldes at han er i sin 7. overgangsalder (l. 304). Denne
finte repliceres af DK2days hentydning til at overgangsalderen i hans tilfælde blot er noget
forbigående, underforstået i modsætning til Mermaid34, og selv om hun forsøger at sende den
tilbage i linje 278, erklærer DK2day derefter at hun har tabt, lost. Mermaid34s fortsatte forsøg
på at undvige (l. 263 og 246) imødegås blot af DK2days metaforiske antydninger af at
Mermaid34 er faldet i vandet (l. 251) og ude på dybt vand (l. 240), dvs. at hun efter hans
mening ingen mulighed har for at vinde duellen eller blot mindske skadernes omfang. Selv
om DK2day tidligt erklærer sig som vinder af duellen og dermed eksplicitterer
konkurrenceelementet, undslår Mermaid34 sig hele tiden og anerkender ikke på noget
tidspunkt eksplicit at deres interaktion har form som en duel. Hun opererer på en art metaplan
og punkterer på den måde duelformen og berøver DK2day muligheden for at sejre. En duel
skal gerne udkæmpes inden for faste grænser for at kunne vise den enes overlegenhed, men i
chatlegen eksisterer ingen absolutte regler der kan understøtte dette aspekt, så den verbale
overlegenhed vil altid bero på en vurdering og de andre deltageres anerkendelse.
Konkurrenceelementet kan være helt præsent og lokalt formelt beskrevet som i
eksempel 208 hvor Telefonbogen eksplicit udfordrer de andre chattere på paratviden om
postnumre. De andre chattere går i et vist omfang med på legen selv om de bevidst driller
Telefonbogen ved at bryde dennes foreskrevne regler (l. 438 og 416). Som den eneste
forholder TORNEROSE*kort sig efter en stund metakommunikativt til hele diskursen og
spørger (l. 363) undrende til det underholdende i legen. Telefonbogens svar er hurtigheden
som netop er et af de vigtigste fænomener i mange former for kappestrid:
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Eksempel 208
454 Telefonbogen : jeg er mester med en telefon bog stik mig et post nr og jeg
finder by navnet på 2 sek.
448 Yrsa*SF* : 7500
446 Telefonbogen : 7500 Holstebro
443 Ana*igen* : 4000
439 Telefonbogen : 4000 Roskilde
438 Yrsa*SF* : 6969
431 Telefonbogen : 6969..........findes ikke
426 Yrsa*SF* : oO( ved at der findes en dobbelt 69ér.. har selv prøvet...øhmmm
øhh været der)
423 Ana*igen* : En dobbelt 69'er.....lyder ikke helt stuerent....
422 Telefonbogen : He He He jeg kan det pis prøv at give mig et by navn så finder jeg
post nr et
416 Yrsa*SF* : 0006
412 Telefonbogen : 0006...........findes ikke
411 ©-ROMEO-© : ka ellers godt nøjes med en enkelt 69´er....*SSS*
406 Yrsa*SF* : oO( ved den findes....... siger det til min mand.. hver eneste
Lørdag)
363 TORNEROSE*kort : Fonbog,,,,,,,,øhhhh,hvad sjovt er der ved den leg ???
360 Telefonbogen : ikke meget men jeg er mega hurtig

AS.5.5
Som i ovennævnte duel mellem Mermaid34 og DK2day (eksempel 207) er det nødvendigt at
svare hurtigt og rigtigt eller ækvilibristisk for at vinde en duel og dermed demonstrere sit vid.
Konkurrenceelementet er dog tydeligere i Telefonbogs-eksemplet pga. ekspliciteringen af
reglerne. Denne eksakthed og regelbundethed får de andre deltagere til at reagere med at
udfordre reglerne og formen og gøre konkurrencen til genstand for tumultisk og anarkistisk
leg hvad jeg ser som et tydeligt eksempel på at chattere snarere søger det uforudsigelige end
det regelbundne.
Det uforudsigelige regnes af Caillois ind under alea som bygger på absolut tilfældighed,
som fx i lotteri hvor udfaldet er fuldstændig uafhængigt af den der spiller (Caillois 1961:17).
En lignende attraktion er at finde i chatinteraktion der rummer et element af uforudsigelighed.
Der eksisterer ingen regler for antallet af deltagere og deres beskaffenhed. Interaktionens
længde er uvis fordi den til en hver tid kan afsluttes og sjældent er aftalt på forhånd, og man
kan som deltager aldrig forudsige udfaldet af interaktionen fordi den i høj grad beror på den
enkeltes sindsstemning og lyst. Som i terningspil og lotteri er det chancen, det at der
eksisterer en rimelig mulighed for noget givtigt, der udgør den unikke appel (Caillois
1961:17). Men i modsætning til fx terningspil har man i chat mulighed for at påvirke udfaldet
når først en del af forudsætningerne som fx velvilligt indstillede deltagere er opfyldt.
Selv om chatduellen udgør en mere fast og forudsigelig ramme end fx rollelegen som er
behandlet nedenfor, kan den også åbne for et imaginært univers som i eksempel 209:
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Eksempel 209
211 JIK : Må sgu oss' hellere bestille lidt....
208 Mermaid34 : Gad vist om JIK'en.....ved hvad ordet ....bestille egentlig
betyder????
207 JIK : *krams til de søde....og et til Merm oss'*
206 Mermaid34 : JIK...............synes nok jeg ku kende jer *GGGGG*
205 Mermaid34 : Holder bare døren for....JIK'en
204 JIK : *truer med at hælde blæk i Merm's pool*
203 Mermaid34 : truer med at....holde JIK'en....ude
202 Mermaid34 : Henter fluks dueleringspistolerne
201 JIK : *rækker Merm hånden i et peace-offering*
200 JIK : *lister af mens Merm finder gøbberne frem*
199 Mermaid34 : JIK......du er let at skræmme ja??? *LOOOOOOOOOOL*
198 JIK : JIK has left the building

AS.5.5

Det udfordrende udgangspunkt for duellen er her Mermaid34s fornærmelse af JIK (l. 208)
som han replicerer med indirekte at hævde at hun ikke er sød (l. 207). Mermaid34 etablerer
derefter et imaginært univers ved først at holde døren for JIK for at forhindre ham i at logge
af og dernæst hente duelleringspistoler (l. 205, 204 og 202). Deltagernes brug af ord som
truer, dulleringspistoler og peace-offering vidner ikke alene om at de opfatter deres
forehavende som en kamphandling, men også om at de leger med imaginære roller i et
imaginært, men selvfølgeligt univers. Som Togeby fremhæver det, er det et af fiktionens
kendetegn at den fremstiller ny information som forudsat information – som ”pådutning af ny
information” (Togeby 2003:156). Mermaid34 og JIK refererer til døren, dueleringspistolerne
og gøbberne i bestemt form som kendte størrelser. Brugen af bestemt form til angivelse af ny
information som forudsat information anskueliggør det imaginære univers og gør dets
eksistens uangribelig og dets rekvisitter åbenbare.
Det imaginære univers i ovenstående duel opererer både inden for Caillois begreber
agon og alea fordi duellen opstår tilfældigt, men det er tillige et eksempel på mimicry, dvs.
simulation. Mimicry defineres af Caillois som et lukket, konventionelt og i visse henseender
imaginært univers der bygger på menneskets nydelse ved at udgive sig for at være en anden
(Caillois 1961:19-21). Mimicry indebærer vedvarende opdigtning for ikke at bryde illusionen.
Kombinationen af mimicry og agôn er ikke enestående for chat, men findes også i andre typer
performance, fx teatersport, hvor der også konkurreres om at spille sin rolle mest
overbevisende, og i børnelegen hvor scener ofte gentages hvis der kommer bedre bud på
iscenesættelsen.
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Rolleleg
Rollelegen i chatinteraktion rummer altid et islæt af konkurrence om den mest virkningsfulde
performance. Det handler primært om at udføre rollelegen så overbevisende og virtuost at den
fremkalder bestemte relativt spontane og anerkendende reaktioner hos de andre deltagere.
Men refleksiviteten er afgørende for om de enkelte påfund falder heldigt ud:
Eksempel 210
MamaDevil : GISP
JIK : Mama << Hvad gisper du for???
MamaDevil : JIK>> gisper når jeg får besøg i rødt..........
JIK : oO(Nu skal jeg gi' hende noget at gispe for....hehehe)
MamaDevil : JIK>> haha......det ved du jo, at du ikke kan klare.......*LÅLLER*
JIK : I rødt til Mama.....*klasker dig voldsomt i bagdelen*
JIK : Mama << Nåh...virkede det? *GGG*
MamaDevil : GISP

AS. 24.5. Linje 12-108

MamaDevil og JIK kender hinandens forkærlighed for den flirtende rolleleg og udnytter den
viden til dette spil om sproglige magtstrukturer. MamaDevil lægger ud med
verbalinterjektionen GISP som er et stærkt interaktionelt udtryksmiddel fordi det både
implicerer sansning og bevidst fingeret udførelse (Bojsen 1996). Det vækker da også JIK’s
interesse, og sammen udvikler de en flirtende og let konkurrerende meta-rolleleg om
forskellen på privat og offentlig interaktion.
Ligesom chatduellen fordrer rollelegen vekselvirkning og virtuositet, men for at gøre
rollelegen mest nærværende og levende må deltagerne desuden besidde en evne til at etablere
imaginære verdner med tilhørende replikker, regibemærkninger, handlinger og rekvisitter der
giver det flade virtuelle rum plasticitet og dynamik som i eksempel 211. Rollelegen i
eksempel 211 indledes med at SNUS via en performativ handling sætter sig ind i et
imaginært, men forudsat bekendt venteværelse hvad der i første omgang giver anledning til
metakommunikative responser angående interaktionsformen (l. 363) og indholdet af at vente
(l. 368). Ana tematiserer (l. 363) mest eksplicit rollelegsaspektet idet hun forhører sig om
hvorvidt SNUS’ indlæg kan foranledige at en lægemand kommer og ordner noget. Det
bekræfter SNUS (l. 352) på raffineret vis samtidig med at hun indirekte opfordrer en til at
agere læge og dermed understreger den potentielle legs karakter af rollespil. Det er dog først
da Ana (l. 320) kopierer ideen og eksplicit efterlyser en lægemand at rollelegen går i gang.
JIK foretager (l. 315) to performative handlinger med tilhørende rekvisit (kittel) og ikonisk
handlingsunderstøttelse (hOpPeR) og fortsætter i linje 301 med både en beskrivende
regibemærkning og stereotyp replik at udbygge og bestemme rollelegen:

235

Eksempel 211
371 SNUS : *sætter mig lige ind i venteværelset*SSS*
368 Gitte38 : snus: venter du på noget godt ??
364 SNUS : Gitte38: Det håber jeg da – ellers er det jo spild af tid *GGGG*
363 Ana : SNUS...hvad sker der der??....kommer der er en lægemand og ordner??....GG
352 SNUS : Ana: Hmmm – hvis jeg siger 'ja' – er der sgi nogen, der pludselig vil agere
læge *GG*
344 Ana : SNUS.....øv, jeg skulle selv have tænkt på den metode....GG
337 SNUS : Ana: Du kan da bare kopiere idéen – det er helt lovligt *GGG*
325 Ana : SNUS.......iiiiih tak.....GG
322 SNUS : Ana: Var da så lidt *GGGGGG*
320 Ana : Sætter mig lige lidt hen i krogen og venter på en lægemand der kommer og
ordner....GG
315 JIK : *hiver lige kitlen på og hOpPeR over til Ana*
310 SNUS : Ana: Seeeeee, hvor det virker *GGGG*
306 Ana : Heiiiiii Lægedims.....ej hvor er det en flot .....øøøh kittel du har.....GG
305 Ana : SNUS...jeps du havde ret.....GG
301JIK : Ana << *ser meget lægeagtig ud*..Hvor har vi ondt i dag??
296 SNUS : Ana: Prøv lige at se dén pandelampe, han render rundt med *GGG*
292SNUS : Nåh – det går vist ikke – trisser af igen *VVVV*
298 Ana : Åhhhhh Hr. Doktor....sådan bare jævnt over det hele.....SSGG
287 JIK : Snus << Du sku' bare vide....hehehe...60 watt
284 SNUS : JIK: ........uuuuh og den tang *sf*
280 JIK : Ana << *trykker rundt omkring på din Ana-tomi*...Her??
276 DK2day : *giver ingen Ana-aelser mere*suk*
272 Ana : JIK...ej lidt mere til den ene side....og så lidt ned....GG
265 JIK : Ana << Her?...oO(Her føles det som om der er noget, der godt ku'
være ømt..eller sart)
253 Ana : Meget sart Hr. Doktor.....blid massage tak.....GG
247 JIK : Ana << Hehehehehe...skal nok være meeeeget blid...*B*
242 Ana : JIK.....det glæder mig.....GG
241 JIK : *griber blidt om patientens sarte....steder...nulrer mææægtig
forsigtigt*
239 Ana : Nå for pokker Ana er sent på de nu......
237 DK2day : *krammer Ana*S*
235 Ana : JIK.....uuuuuhm, den tanke vil jeg tage med mig.....GGG
230JIK : Ana << Jah...gør du det...du har tilmed tilladelse til at bygge videre på
den *B*
226 Ana : JIK.....will do.....SSS

AS.12.5

Antallet af rekvisitter udvides med både pandelampe (l. 296 og 287) og tang (l. 284), og
rollelegen tilføjes også performative handlinger med Ana som objekt (l. 280), og tanker
(markeret med tankebobbel: oO(…)) (l. 265). Interaktionsforløbet har tydelige erotiske
undertoner og minder mest af alt om børnelegen at lege doktor. Det fremgår af de kropslige
performativer *griber blidt om patientens sarte....steder...nulrer mææægtig forsigtigt* (l.
241), af i de tvetydige hentydninger til JIK’s udstyr ”pandelampe” og ”tang”, af
signalforkortelsen *B* for Blinker og af det beskrivende vokabular blidt, aelser, sart og
nulrer. Interpunktionstegnene bidrager desuden til at understrege det tvetydige og fremkalde
den erotiske tolkning ved at være placeret lige før det ord der skal forstås tvetydigt i fx ej hvor
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er det en flot .....øøøh kittel du har.....GG og *griber blidt om patientens sarte....steder...nulrer
mææægtig forsigtigt*. Det ophold som interpunktionstegnene udgør, giver modtageren af
indlægget anledning til kortvarigt selv at tænke videre inden nominalet læses og indlæggets
udtalte mening fastlægges. Flirten anspores desuden ved metonymiske ordspil, fx *trykker
rundt omkring på din Ana-tomi* hvor JIK får demonstreret sin ordækvilibrisme og
foranlediger DK2day til at forsøge sig ud i et lignende ordspil linje 276.
Ovenstående rolleleg er meget intens og udbygget, men rollelegenes struktur er ofte
noget løsere og deltagelsesgraden mere svingende som i eksempel 212:
Eksempel 212
92 Salem: (Er) mANTHEY...HVOR LANGT ER I MED MIT VÆRELSE? (GrAvId)
101 Manthey: Salem.... Til de bare tagplader....*lol*
107 Salem: (Er)mANTHEY....*lÅlZzEr* (GrAvId)
112 Manthey: Salem... Hvorfor er du ved at flytte???*gg*
125 Salem: __(Er) Manthey..nope...men jeg skulle hjælpskulle jeg ikke?
(GrAvId)
137 Manthey: Salem... Jo, men vi skal først have fat i gibspladerne...*gg*
146 Salem: (Er) mANTHEY...DET ISOLERING KRADSER OXO SOM BARE FAN!!!
(GrAvId)
155 daniel.k: (Elsker)Salem.......har du pik hud på fingerne? (SALEM)
158 Manthey: Salem... Siger du ikke... Jeg har været i bad 3 gamnge, men det kløer
stadig....*gg*
173 Salem: (Er)dANIEL...HVORFOR SPØRGER DU OM DET??? (GrAvId)
187 daniel.k: (Elsker)Salem ......fordi at du siger at det kradser som bare fanden
*SS* (SALEM)
204 Manthey: daniel k... Det er ikke fingerne der klør mest... *gg*
211 daniel.k: (Elsker)Manthey...........*GF* (SALEM)

AU.28.11

Salem initierer rollelegen ved at bringe forestillingen om et værelse i spil, og sammen med
Manthey leger hun videre med forestillingen om dette værelse der både skal isoleres og
lægges gipsplader på (l. 137 og 146). Usikkerheden om hvorvidt der er tale om et fysisk eller
et imaginært værelse holdes i live via de modsatrettede signaler fra Manthey (l. 112) og Salem
(l.107) der tilsyneladende morer sig kosteligt ved forestillingen om det fysiske, praktiske
arbejde der ligger i handlingen at istandsætte et værelse. De to piger leger med den maskuline
håndværkerrolle og krydrer forestillingen med fagtermer samtidig med at de bibeholder en
ironisk distance – det er kun en leg med en vis konkurrence om opfindsomhed og
illusionskunst. daniel.k der i sin emblematiske tilføjelse har tilkendegivet sin kærlighed til
Salem, føler sig tilsyneladende inspireret til at videreføre håndværkertonen i sit spørgende
indlæg (l. 155) men bliver mødt af Salems undrende svar der dels kan skyldes at interaktionen
på dette tidspunkt er blevet mindre intensiv fordi Salem også markerer sig i andre
sammenhænge, dels at daniel.k der både repræsenterer hankønnet og tilmed har erklæret
hende sin kærlighed, bryder ind i en leg med kønnets betydning og giver den en anden
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drejning end hun ønsker. Hun svarer ham ikke efterfølgende, men Manthey tager kortvarigt
den seksuelle tråd op (l. 204), og daniel.k afslutter den med signalforkortelsen *GF* (Griner
Frækt).
Rollelegene har ofte en erotisk og alluderende tone. En del af fascinationen ved
chatlegen er givetvis at få de andre deltagere med på spøgen. Der eksperimenteres med egen
overbevisningskraft og dramaturgiske evner og med at overskride og udfordre egne eller
andres grænser for erotiske handlinger og selvfremstilling. I rolleleg kan man prøve kræfter
med andre identiteter eller blot udføre handlinger der ikke er tilladte i den fysiske verden. Det
er i reglen helt uden omkostninger fordi legen netop placeres i en fiktionalisering der gør
handlingerne fiktive og derfor uden konkret angivelig værdi og konsekvens i den fysiske
verden.
Ordleg
Leg med ord kræver speciel indføling med sproget og en evne til at omsætte denne indføling
kreativt og originalt. Ordleg kan være formaliseret, som fx gåden, eller spontan, som fx den
pludseligt opståede association (se eksempler i kapitel IV.2.4). Forskellige sproglige eksterne
faktorer kan foranledige sproglegen: udtalen, sociale konventioner, indflydelse fra andre
sprog og fra de fysiske omgivelser, men der skal altid være et sprogligt materiale tilstede.
Peter Farb opregner og kommenterer i sin bog ”Word Play” (1974) forskellige typer leg
med ord: ordspillet, gåden, den verbale duel, gnomiske udtryk, bogstavombytning, sounding
og løgn. De fleste af disse typer findes i datamaterialet. Homofoniforkortelser er en form for
bogstavombytning med rebuslignende karakter. Sounding kan i mild grad findes i de verbale
dueller og ses ligesom ironien kun mellem deltagere der kender hinanden godt. Rigtige
gnomiske udtryk forekommer meget sjældent, måske fordi deres almengyldighed virker for
klichéagtigt når den kommer på skrift. Tilpassede citater med ”quotability” (Skyum-Nielsen
1992:228) anvendes også i chatten:
Eksempel 213
2 JIK : Vinker HANW til alle...og så har JIK left the building

AS.31.3

JIK trækker formentligt på et citat der stammer fra 1950’erne og blev brugt om Elvis når han
var færdig med en koncert: Elvis has left the building220. JIK rekontekstualiserer citatet i
chatrummet og låner dermed på selvironisk vis lidt af ”the King”s betydningsfuldhed og glans
som en virtuos. Brugen af citater er dog ikke så fremherskende i datamaterialet at det kræver
særskilt interesse.
220

Jf. http://www.straightdope.com/columns/021227.html (konsulteret d. 19. januar 2004)
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Langt de fleste former for ordleg fungerer kun fordi vi som sprogbrugere har tillid til
sproget som betydningsbærende og til udsagnet som relevant. Modtageren vil altid søge efter
en eller anden mening i et indlæg, men ordlegen kan være så raffineret eller usædvanlig at der
går et stykke tid før det går op for den enkelte hvad meningen er:
Eksempel 214
272
263
262
256
223

Blaze : Quims>> *rækker den fine ud af ren misundelse*
DrSoftBone : Blaze>>......øjjjj......kan man ha' Så fin en løber??*GG*
Quims : *Rykker lige lidt i Blazens vrikledims.*sauuuuuuuuuuurp*
Blaze : QUims>> hi halsååååå *GGG* hiv hej hen hilhage
JIK : Blaze << *LOOOOOOOOOOOOOOL*

184 Blaze : Quims>> hvorhor hår hej hen hunge ihen?
170 Quims : Blaze.Ups.sidder lige og nuldrer den .sorru....*slipper
strax..slaaaaaaam*
162 Blaze : Quims>> adrrr bvaddr nu er der er hår på *GGG*

AS.31.3

Blaze rækker virtuelt tunge af Quims som udtryk for misundelse (l. 272), og eftersom Blaze
og Quims tidligere har underholdt sig med mærkværdige tungelyde og tungeudtryk (se
eksempel 215) henviser Quims til dette og til Blazes tunge med ordet vrikledims (l. 262):
Eksempel 215
340 Blaze : Quims>> *vrikleslurp*
334 Quims : Blaze.*snormedvrikogspids*

AS.31.3

Herefter udfører Blaze i linje 256 noget der kunne minde om glossolalia som en betegnelse
for ytringen af uforståelige lyde, dvs. tungetale. Farb diskuterer fænomenet tungetale i forhold
til leg med ord fordi det fremhæver den tiltro modtageren har til afsenderen ”no matter how
incoherent his utterance may be” (Farb 1973:66). Det er dog i meget konkret forstand at Blaze
udfører tungetale, for bryder man koden er det meget indlysende at Blaze forestiller sig
hvordan det ville lyde hvis man talte med tungen langt ude af munden. ”Ih altså giv mig den
tilbage”, underforstået tungen, bliver dermed til: hi halsååååå hiv hej hen hilhage (l. 256).
Blaze udviser stor lydfornemmelse idet hun udelader den dentale tonløse klusil t i altså og
skriver hej og ikke hig for ikke at vildlede modtageren til ikke at opfatte vitsen. I første
omgang får hun kun respons fra JIK der replicerer med at grine højt og længe (l. 223). For at
få respons fra Quims der samtidig deltager i to andre intense interaktionsforløb med Gentle
George Kbh og med JIK, er det tilsyneladende nødvendigt at udføre en ny omgang
”tungetale” med betydningen: Hvornår får jeg den tunge igen?: hvorhor hår hej hen hunge
ihen? (l. 184). Da reagerer Quims endelig ved virtuost at få flettet både Blazes tunge og JIK’s
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pølse ind i sit indlæg221 der samtidig er en virtuel performativ handling hvorigennem hun dels
nulrer denne genstand og slipper den med tilhørende lydmalende kulisse: sidder lige og
nuldrer den .sorru....*slipper strax..slaaaaaaam* (l. 170). Efter at have fået tungen tilbage
taler Blaze naturligvis normalt igen idet hun uden at bryde illusionen brokker sig over at der
nu er hår på tungen (l. 162). Blazes tungetale rummer naturligvis intet religiøst element, men
vidner både om chatternes kreativitet og grænsesøgning.
Chatterne er i det hele taget meget sprogligt kreative. Nickene er et yndet objekt for
ordleg. Der leges både med nickenes lydlige, formmæssige og semantiske værdi:
Eksempel 216
Blaze
Blæsen (31.3. Linje 366) Pustetøs (24.5. Linje 474)
halfblind
½blind (31.3. Linje384)
SNUS
Tobakkeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn (24.5. Linje 381),
tobakscompagni (12.5. Linje 335)
Mermaid34 Havfrue (24.5. Linje 369), Søøøøøøfruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuen (24.5.

Linje

375)
DrSoftBone Dr. Lummerlir (31.3. Linje
Ana
Toughie (24.5. Linje 475)
søren29
snøren (18.10. Linje 154)

51)

Blaze bliver lydligt fordansket med æ-lyd, og halfblind bliver udsat for homofoniforkortelse
som et eksperiment med formen. Legen med den semantiske værdi kan både tage afsæt i
nickets grundbetydning eller fungere som en mere eller mindre kontekstbundet afledning eller
oversættelse. SNUS giver både associationer til Snuske og til tobak, mens Mermaid34
oversættes til både: havfrue og søfruen, og Blaze afledningsoversættes til Pustetøs.
DrSoftBone adresseres som regel med en forkortelse: Doc, men denne forkortelse kan
udvides afhængig af konteksten, fx Dr. Lummerlir efter at DrSoftBone har leveret et par
underlødige kommentarer. En sidste form for leg med nickene beror på indgående kendskab
til chatteren som karakter eller som privatperson. Når JIK kalder Ana for Toughie bygger det
således på en indforståethed omkring det at være ”tough” som ikke er tilgængelig for de andre
chattere.
Den formmæssige bogstavombytning i søren til snøren er et regulært anagram som giver
nicket en helt ny betydning med mulighed for videre leg med erotiske undertoner (se
eksempel 217). Uddraget gennemspiller flere metonymisk nærliggende forståelser af snøren i
forbindelse med et rainsuit: som slang for penis der tillige klinger med i udtrykket at være ude

221

Denne sammenfletning er foretaget en gang tidligere af JIK: JIK : Quims << Og du rykker i den forkerte dims
*GF*
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med snøren, dvs. have en appellerende og inciterende adfærd og håb om en god fangst (l. 178,
181, 185 og 219).
Eksempel 217
154 Blaze: Snøren>>> Juuuuuuuuuhu *Big smile*
160 Søren29: Blazie...Haaaajjj søte...*SSSSS*
163 Blaze: Snøren>> still fit for fight? *SS*
170 Søren29: Blaze...tjohh...er noget nottet, men er da altid klar til et par omgange
med dig !! *LOOL*
174 Blaze: Snøren>> *GGG\' skal sg da ikke smittes
178 takeda: hvem er ude med snøren her??
180 Søren29: Blaze...don\'t worry...har et rainsuite...du ved fra top til tå..*GGG*
181 Blaze: Søren har en snøre *GG*
184 Blaze: Snøren>> *LOL* sådan lidt blotte agtigt?
185 Søren29: _hmm..og HVILKEN snøre it is... *GGGG*
191 Søren29: Blaze...naaaaarj naaarj....det skyldes da klimaet !! *GGG*..*ser møjt
overbevisende ud..*
198 Blaze: Snøren>> Ja ja og der er sikkert hul i den..lige på midten *LOL*
204 Søren29: Blaze..øhh..rainsuiten eller snøren ??? *GGGGG*
211 Blaze: Snøren>> *LOL* er det ikke lige fedt
219 Søren29: Blaze...naaaaj sgu da...!! *GGG*..tænk på evt. misforståelser hvis nu
jeg tog den ene frem, hvor jeg skulle have valgt den anden !! *GGG*

AS.18.10

Farb krediterer Freud for at have undersøgt det ubevidstes forhold til vitsen og ikke mindst til
den frække vits eller ordleg som en forførerisk fremgangsmåde der efter hans mening er farlig
fordi ”it cleverly attacks the sacredness of taboo words, and manages to do so with apparent
innocence” (Farb 1974:88). Rent teknisk fungerer denne form for ordleg typisk via allusion,
og som Freud skriver:
Jo større misforholdet er mellom det som udtrykkes direkte i slibrigheden, og det
tilhøreren nødvendigvis får ud af den, jo finere bliver vitsen (Freud 1905: 90)

I sin gennemgang af vitsens forhold til det ubevidste opregner Freud vitsens lystvirkning som
dels knyttet til teknikken, dels til vitsens tendens, dvs. dens hensigt. Efter en grundig
gennemgang af alle vitsens tekniske afskygninger når Freud frem til at vitsens tekniske form
er fortætning som han også kalder besparelse eller komprimering (Freud 1905:42). Denne
fortætning kan komme til udtryk med eller uden substitution, dvs. med eller uden hel eller
delvis erstatning af et ord. I datamaterialet ses de forskellige typer som en form for
blandingsord fx Ana-tomi (eksempel 211), som sammenfald fx Arh la vær (eksempel 7), og
som tvetydighed fx soft (eksempel 218). Freud fortsætter med at opregne og analysere flere
vits-typer fx forskydning (Freud 1905:50), absurditet (Freud 1905: 55), ironi (Freud 1905: 67)
og obskønitet (Freud 1905: 87) for at kunne betragte vitsen som en psykisk proces der skal
beskytte vores lystfølelse mod at blive ophævet af den kritiske fornuft, dvs. mod
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hæmningernes og logikkens tyranni (Freud 1905:114). Vitsen sikrer tilfredsstillelse gennem
frigørelse af det absurde og fra indre og ydre hæmninger og er som sådan at anskue som en art
overlevelsesmekanisme der kun fungerer ved at blive fortalt til andre mennesker (Freud
1905:127).
Vitsen og legen med ordene er attraktiv fordi den ligesom drømmen er en lystbetonet
mekanisme der frisætter en mængde psykisk energi og momentant frigør den enkelte fra det
moralske og fornuftige. I vitsen dukker det af fornuften fortrængte op til overfladen – ofte i
form af hæmmet og opsparet seksualenergi. Den seksuelle undertone optræder i store dele af
ordlegen i chat. Rollelegene har ofte en flirtende og seksuel klang, og følgelig påvirkes den
tilhørende leg med ord og ordspil af denne klang. I nedenstående eksempel bringer Quims en
kommentar der i den temporale kontekst (klokken er 11.30) kan opfattes pralende og
udfordrende. Hun får da også adskillige misundelige bemærkninger hvoraf Blazes virtuelle
performativ (l. 6) der svarer til at række tunge i chatten, kommer til at danne afsæt for mange
forskellige former for ordleg. Det at række tunge er et brud på almindelig etikette og åbner
dermed for den lystbetonede grænseoverskridelse. Foranlediget af at Quims, som gennemgået
nævnt, via en virtuel performativ rykker i Blazes tunge (l. 262) og dermed udløser en form for
absurd glossolalia, griber JIK chancen for at spille på verbet ”rykke”s homonyme kvalitet og
forbliver i den alluderende tone med bevidst brug af abstrakte ord eller anaforiske referencer
som en dims, noget og den (l. 232, 194 og 103). Denne ordleg står dog ikke alene, men
understøttes af at Quims leger med på hentydningerne i jammen så kom med den
rigtige*GF*.....er lidt weekend vågen og vil gerne rykke lidt *S*. Som jeg tidligere har
gennemgået under ellipse, foranlediger Quims’ elliptiske indlæg i linje 187 en mis- eller
flerforståelse idet soft af Quims forstås som et prædikativ og af JIK som et adverbial. Om
Quims fra starten er bevidst om muligheden for misforståelse, kan ikke siges med sikkerhed,
men hun bruger i hvert fald misforståelsen bevidst til at lave en associering fra soft via noget
uendeligt blødt til rå medister som klart kompromitterer JIK’s maskulinitet, og klapper låget
til den erotiske rolleleg i med et ordentligt brag.
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Eksempel 218
283 Quims : *ser lige der er ti min. til jeg har ..WEEKEND!!!!!!!!!!!
281 SNUS : Quims: Hmmmm – rystende *GGG*
278 DrSoftBone : Quims>>.......STOP.......*GGGG*
277 søren36 : Quims >> kaje...........har først weekend om 4 timer
274 Quims : SNUS...hov.............har sq knoklet for at komme så langt *LOL*
272 Blaze : Quims>> *rækker den fine ud af ren misundelse*
270 JIK : Quims << Shut up søde *SS*
264 SNUS : quims: Hmmm – uden tvivl, men hvorfor har jeg så ikke weekend endnu
*GGGG*?
263 DrSoftBone : Blaze>>......øjjjj......kan man ha' Så fin en løber??*GG*
262 Quims : *Rykker lige lidt i Blazens vrikledims.*sauuuuuuuuuuurp*
257 Quims : SNUS..du knokler det forkerte sted?
256 Blaze : QUims>> hi halsååååå *GGG* hiv hej hen hilhage
232 JIK : Quims << Og du rykker i den forkerte dims *GF*
223 JIK : Blaze << *LOOOOOOOOOOOOOOL*
216 Quims : JIK..jammen så kom med den rigtige*GF*.....er lidt weekend vågen
og vil gerne rykke lidt *S*
194 JIK : *rækker Quims noget at rykke i*
187 Quims : JIK...soft eller ?????
184 Blaze : Quims>> hvorhor hår hej hen hunge ihen?
170 Quims : Blaze.Ups.sidder lige og nuldrer den .sorru....*slipper
strax..slaaaaaaam*
164 JIK : Quims << Soft....væææældigt soft..*GF*
162 Blaze : Quims>> adrrr bvaddr nu er der er hår på *GGG*
157 DrSoftBone : Quims>>......hvad laver du dog.....søde???*GG*
153 Quims : Dr...*fniz*.det ved jeg ikke lige *G*
148 Quims : Sidder med noget uendeligt blødt i hånden?????????......rå
medister?
141 Quims : Shit.det skrev jeg ikke?????????.*rødmer*
140 Blaze : Quims>> det er min tungetaske *LOL*
134 JIK : Quims << Heyyyyyy??????????
132 SannePigen : Quims.......hvad hjerne er fuldt af...................*G*
127 Quims : JIK.du sagde soft *LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL*
123 JIK : SP << Løber lemmet over med??
111 SannePigen : JIK......Måske *GGG*
103 JIK : Quims << Ja sgudda...du sku' behandle den soft...ikk' at den var
soft.....knold
95 Quims : JIK...kunne bare ikke dy mig *S*..sorry *G*
90 DrSoftBone : Hmmm......venner....skal vi ikke gi' Quims...alt det pølse hun går og
drømmer om???*LOL*
86 JIK : Quims << No you're not *GGGG*
82 Quims : Dr.*FASAG*.tror hellere jeg må gå inden det bliver til et NightMare
*G*
75 Blaze : gang bang in da sjat?
70 søren36 : Blaze >> a hvad vil du???
67 Quims : Skal sq ikke ha' banget noget her *G*
64 DrSoftBone : Quims>>.....siger du ned til 50*20 cm. pølse...??*GGGG*
60 Blaze : søren36>> ikke moi *GGG* jeg lurer kun
58 Quims : BBL.......................Doc.jeg skal komme efter dig *GF*
51 Blaze : Dr. Lummerlir *LOL*
49 DrSoftBone : Quims>>......kom du bare...*GF*

AS.31.3

I linje 134 markerer JIK i sit indlæg over for Quims at han både er forurettet og uforstående,
mens Quims i sin respons i linje 30 fastholder sin leg med tvetydigheden af ordet soft
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samtidig med at hun via akronymet *LOOOOOOL* markerer det bevidste og komiske i
misforståelsen. Ikke desto mindre har de begge moret sig undervejs, og JIK slutter også af
med via sit *GGGG* at understrege sin opfattelse af samtalen som morsom. Den let
anklagende klang i hans indlæg dermed ikke skal opfattes seriøst, men snarere som en del af
et spil med forstillelse. I freudiansk forståelse har de begge i en ufarlig atmosfære fået forløst
noget fortrængt, nemlig legen og seksualiteten.
Den bevidste mis- eller flerforståelse tager, som tidligere gennemgået i kapitel IV.2.4,
afsæt i sproglig flertydighed og er en form for ordspil. Til trods for at konteksten ofte virker
entydiggørende, eksisterer chatinteraktion i en atmosfære hvor den bevidste misforståelse
tilsyneladende altid er legitim blot ordspillet er morsomt og nærliggende. Det er ikke en form
for ordspil alle bestrider lige overbevisende. TORNEROSE* ynder tydeligvis ordspillet og
mestrer da også at give ord og vendinger en både ny, slående og oplagt betydning:
Eksempel 219
673 va'så : hej rie, skal det så være os ?????????????
671 Rie40 : va'så – det har det jo aldrig været og det bliver det nok heller aldrig
*GGG*
665 Rie40 : Plejer ikke at melde mig ind i et harem *GGG*
661 va'så : rie, det er jeg da grangivelig ked af, havde ellers sat næsen op efter
noget på den dumme
653 Rie40 : va'så – jammen så er du da helt forkert i byen søde *GGG*
652 va'så : rie, mit harem er formindsket til det ubetydelige
651 TORNEROSE* : vaså,,,,,,,,,,,få noget på den dumme,,,,,,,mener du *et par på
hovedet* ???
649 TORNEROSE* : mere dumt kan det vel næppe blive,,,,,,,,,*GGG*
647 va'så : torne, noget i de retning
643 TORNEROSE* : jeg kan sgi da godt gi ham et par på lampen *LOOOOOOOOL*
642 Rie40 : *LOOOOOOL* torne *SSSS* panden mod en mur eller et par på
hovedet – samme resultat *SSS*
633 va'så : der er ikke meget lys i min pære

AS.5.5

va’så lægger op til Rie40 der lige er logget på, men hun affærdiger ham med en bemærkning
om hans harem (l.665) hvorefter va’så (l. 661) tilkendegiver sine lyster, noget på den dumme.
Dette slangudtryk hvis semantiske værdi er temmelig stabil, bliver genstand for
TORNEROSE*s ordspil (l. 651) i form af en spørgende misforståelse *et par på hovedet*
??? TORNEROSE* laver en kobling mellem det seksualiserede udtryk den dumme og det at
være dum i hovedet samtidig med at hun får kundgjort sin mening om va’så og får ham
banket på plads: mere dumt kan det vel næppe blive,,,,,,,,,*GGG* (l. 649). TORNEROSE*
formår med sin misforståelse at give interaktionen en ny og uventet dimension, og hun får
indirekte og i form af humor tilkendegivet hvad der efter hendes mening er acceptabelt i en
chatinteraktion i Andre Seniorer. TORNEROSE*s anvendelse af humor som en måde at
244

markere grænser på minder om den anvendelse der ligger inden for ”the Incongruity Theory
of Humour” der ifølge Noël Carroll giver mulighed for at forholde sig til
deviations, disturbances, or problematizations of our concept, rules, laws of logic
and reasoning, stereotypes, norms of morality, of prudence, and of etiquette,
contradictory points of view presented in tandem, and in general subversions of our
commonplace expectations (Carroll 2003:347).

Humoren leverer en interpersonal distance der muliggør at man kan forholde sig til
anormalitet, brud på konventionerne eller faktiske tabuer idet humoren i overleveringsøjeblikket flytter fokus fra det problematiske til det humoristiske. Humor kan dermed
betragtes som en sprække til det fortrængte eller tabubelagte.
Humoren og den associative struktur er som skrevet ovenfor smittende og dermed
forførerisk idet den lokker både afsender og modtager til at ”spille med”. I deres søgen efter at
overgå hinanden i snarrådighed og opfindsomhed i et skriftligt medium kan man forestille sig
at deltagerne oplever en følelse af noget der kunne minde om Caillois’ svimmelhed (ilinx).
Der ligger en vis beruselse gemt i ordækvilibristisk og under tidspres at præstere et rammende
og forbløffende udtryk eller ordspil. Det er en tilsnigelse at sammenstille det med den
svimmelhed der fremkommer ved at eksperimentere med kroppens fysiske grænser. Caillois’
skematiske inddeling af legens forekomster (model 16) har en indbygget skævhed eftersom
ilinx som den eneste er udledt af betydningen af kroppens reaktioner, mens de resterende tre
grundtyper er bestemt ud fra faktorer i selve legen mere end ud fra legens resultat, hvad der
peger på skematiske opstillingers tendens til forsimpling. I chatten afsøger deltagerne nok
grænserne for den verbale paratkapacitet og hensættes måske i en form for henrykkelse over
egen præstation, men det er ikke fysisk betinget på samme måde som legens svimmelhed.
Den form for chatinteraktion der kunne minde mest om legens svimmelhed, er efter al
sandsynlighed cybersex fordi det i vid udstrækning handler om ordenes fysiske påvirkning.
Men heller ikke cybersex synes helt at indfri kravene til ilinx. Cybersex er interaktionelt og
verbalt funderet, mens ilinx fremkommer som en sprogløs udfordring af kroppens grænser og
ikke kan bruges i analysen af chat.
Begreberne ”liminal” og ”liminoid” kan være med til at forklare legens karakter som social
forekomst og dens fascination og betydning for det enkelte menneske. Victor Turner bruger
betegnelse liminal i sine antropologiske studier af stamme- og agrarkultur om overgangsfasen
fra barn til voksen – defineret som transitionsfasen. I denne overgangsfase er man uden for
den normative sociale struktur. Turner skriver om liminalfasen at den er:
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a period and area of ambiguity…In liminality, social relations may be
discontinued, former rights and obligations are suspended, the social order may
seem to have been turned upside down (Turner 1974:24,27).

Turner ser disse rituelle processer i enhver forandring fra et stadium til et andet, og Turner har
videreudviklet tanken til at gælde “leisure activities…as a matter of choice” (citeret efter
Rampton 1995:194) og kalder dette fænomen ”limonoid”222.
Liminoid phenomena tend to more idiosyncratic, quirky, to be generated by
specific named individuals and in particular groups…they have to compete with
one another for general recognition and are thought of at first as ludic offerings
placed for sale on the ’free’ market (Turner 1974:54).

Legen er liminoid. Den er afgrænset fra den sociale orden og tillader derfor helt andre regler
og forekomster end det den afgrænser sig fra. Det er ikke en obligatorisk fase alle skal
igennem, men et tilvalg man gør i grupper i situationer hvor eksperimentering er i højsædet.
Leg tolereres af det omgivende samfund som et afgrænset fænomen, som et uvirkeligt
alternativ på linje med fiktion der kortvarigt tilbyder andre forestillinger om verden end de
fysisk forekommende, netop fordi legen i reglen indebærer en underforstået kontrakt om
tilbagevenden til og præference for den fysiske virkelighed. Legen er et intermezzo – et
frikvarter med muligheden for det eksperimenterende, det fragmenterede og grænsebrydende
som attraktion. Legen bliver først farlig og set som et sygdomstegn når dens rammer
sprænges og kontrakten problematiseres som det er tilfældet når fx drengens leg med
moderens tøj bliver til transvestisme, eller når chatterens optagethed af rollelegen påvirker
dennes handlinger off-line.

V.4 Opsamling
I dette kapitel om de sproglige mekanismer på Opasiachat.dk har jeg analyseret forskellige
fænomener på næsten alle sproglige niveauer. I mit forsøg på at beskrive det særegne, men
også vidtfavnende i chat er jeg blevet ansporet til at bevæge mig ud over tekstteori og
interaktionsanalyse som var projektets oprindelige udgangspunkt. Jeg har således også
inddraget forskellige teorier om humor, om leg og om køn, og jeg har undervejs undersøgt
hvilke andre genrer chatsproget henter inspiration fra, fx runesten, tegneserier, dramatekster
og vitser. Kapitlet skal dels ses som mit bud på hvordan de sproglige fænomener frugtbart kan
analyseres uden på forhånd at have defineret en bestemt lingvistisk skole eller teori som
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-’oid’ betyder ’ligesom’ eller ’lignende’, men ikke identitisk.

246

udgangspunkt, dels som et fundament for i kapitel VI at kunne operere med bestemte
sproglige kategorier i responsfremkaldelsen. Jeg vil dels kommentere de forskelligartede
iagttagelser jeg har gjort i løbet af dette kapitel, dels vurdere enkelte teorier og analytiske
værdiers anvendelighed i analysen af chatsproget.
.

V.4.1 Evaluering af teorier
Arbejdet med de sproglige mekanismer på Opasiachat.dk er overordnet betragtet placeret
inden for et pragmatisk tekstteoretisk paradigme, men eftersom mange af de undersøgte
fænomener er opstået som en funktion af mediets dobbelte karakter med træk både fra
skriftsprog og talesprog, er også interaktionsanalytiske begreber anvendt. Denne kombination
af pragmatisk tekstteori og interaktionsanalyse rækker langt i forståelsen af sproget og
interaktionen i chat, men anskuelsen af chat som en leg kræver et bredere fundament.
Chatten tilbyder et imaginært og legende univers hvor muligheden for anonymt og i
samvirke med andre at iscenesætte og afprøve forskellige rollelege og fiktionaliseringer udgør
en stor attraktion for en del af deltagerne. Disse imaginære verdner eksisterer kun i kraft af
deltagernes sproglige virtuositet som jeg har redegjort grundigt for i kapitlets sidste afsnit om
leg. Med inddragelse af Huizinga (1938), Caillios (1961), Farb (1974), Carroll (2003), Freud
(1905) og Turner (1974) fokuserede jeg på de sproglige virkemidler og vitsens, humorens og
legens funktion som afgrænset, men betydningsfuldt fænomen. Humor og leg er så komplekse
fænomener at de fordrer flere forskellige synsvinkler for at få de mange facetter belyst
tilstrækkeligt. Inddragelsen af de ovennævnte teoretikere er af hensyn til afhandlingens
omfang og lingvistiske vinkel sket sporadisk og ikke-udtømmende og lægger derfor naturligt
op til en fremtidig uddybning.
Uden eksplicit at have brugt Roman Jakobsons sprogfunktioner til kategorisering af de
sproglige og interaktionelle forekomster har de fungeret som en del af undersøgelsens
fundament. Jakobsons analyseredskab med kategorisering efter dominerende sprogfunktion
kan bruges på flere niveauer i undersøgelsen af chatinteraktion og chatsprog. Det vigtigste
bidrag til analysen af chat er kategoriseringen af chat som fatisk sprog hvad jeg har diskuteret
i afhandlingens teoretiske kapitel (II.2.3). Undersøger man de enkelte sproghandlinger i
interaktionen, træder både den metakommunikative, den ekspressive og den poetiske
sprogfunktion tydeligt frem. Af de mange forskellige kommunikationsmodeller 223 synes
Jakobsons at være den mest almene og samtidig prægnante selv om denne ikke tematiserer
forskellen på skrift og tale og naturligt nok ikke tager højde for denne specielle form for
223
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medieret kommunikation. Som fortrin kan fremhæves at modellen tillader brugeren at skelne
mellem kommunikation og metakommunikation og dermed skelne mellem sproget som
middel og som mål. Det er meget relevant i chat hvor de enkelte indlægs status og funktion
ofte udlægges eksplicit.
Et af de sproglige virkemidler skal fremhæves som særlig virksomt i chatinteraktionen,
den virtuelle performativ. Termen virtuel performativ er sprogteoretisk afledt af
sproghandlingsteoriens performativer (Austin 1955), ord der konstituerer en handling. I
chatinteraktion er performativerne rekontekstualiseret som virtuelle performativer der
konstituerer og styrer det virtuelle univers. De virtuelle performativer skaber sammen med
beskrivelser af rummet og inventaret en rumlig fornemmelse og en interpersonel relation og
er som sådan meget magtfulde sproglige mekanismer. Med performativerne får rummet og
legen substans og gyldighed. Chatten bliver et autonomt univers med autonome, performative
handlinger:
Forholdet mellem leg og virkelighed kan bedst betragtes som et forhold mellem to
forskellige former for realitet, hvis indbyrdes forbindelse ikke består i, at den ene
er en funktion af den anden, eller i at de er forbundne som årsag og virkning
(Carsten Jessens (2001) referat af Don Handelsmans udlægning af Gregory
Batesons berømte legeparadoks).

Performativerne i chat er et magtfuldt fænomen der gør rummet plastisk og muliggør
interaktion mellem flade endimensionelle aktører. Hvis man har accepteret chatinteraktionens
vilkår, er det virtuelt performative univers en uomgængelig, men også fascinerende scene.

V.4.2 Evaluering af analytiske værdier
I dette kapitel er de sproglige principper økonomisering, kompensation og ekspressivitet valgt
med henblik på at trække relevante nedslagspunkter frem i en analyse af chatsprog. Jeg har
bevidst afstået fra en minutiøs sprogbrugsanalyse idet jeg har tilladt mig at fokusere på
relevante kategorier ud fra en teori om chatsproget som udnyttelse af bestående træk ved
skrift og tale. Jeg har således ikke fundet det relevant at opstille en decideret grammatik for
chatsproget – dertil skiller det sig efter min mening for lidt ud fra andre bestående sprog- og
interaktionsformer. Der er dog som skrevet ovenfor særtræk i chat der hverken stammer fra
skrift eller tale, men er opstået som en funktion af begge og følgelig også er analyseret som
sådan.
Chatsproget er forstået virtuel computermedieret interaktion og som elliptisk grafisk
interaktion med forkortelser og lyd- og handlingsimiterende elementer. Chatsproget gør
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således brug af en mængde eksisterende sproglige virkemidler hvoraf nogle overtages uden
modifikation og andre tilpasses chattens unikke medierede og hybride funktionsmåde.
Ellipser og forkortelser er helt almindeligt forekommende i almindeligt skriftsprog og
talesprog, men omfanget i chat er større og mere påfaldende. Det æstetiske og poetiske i den
visuelle og lydlige fremtræden er i høj grad bestemmende for fx homofoniforkortelser og
forkortelsesslang. Den visuelle kommunikation der ligger i det grafiske udtryk, er velkendt fra
reklame- og marketingsbranchen, men udnyttes kun sporadisk i almindeligt skriftsprog. At se
tekst og grafik som en analyserbar helhed er dermed ikke nogen udbredt lingvistisk analytisk
foreteelse, men her træder semiotikken frem som oplagt optik224. Analyserne af ellipserne og
forkortelserne tager primært afsæt i de muligheder den grafiske realisering giver, mens
analyserne af lydefterligning, regibemærkninger og kropstegn også inddrager ekstralingvistisk
kommunikation i forståelsen. Den efter min mening mest interessante og skelsættende brug af
sproget ses i de forskellige forsøg på at sætte kroppen og lyden i tale i form af
homofoniforkortelser og de forskellige regibemærkninger der bygger på det sproglige begreb
performativ. I homofoniforkortelserne eksperimenteres der innovativt med det visuelt-lydlige
udtryk i et forsøg på at gøre grafikken til en supplerende oplevelse, og i regibemærkningerne
dyrkes sprogets evne til at skabe virtuelle verdener og oplevelser via konstituerende
performativer og forskellige medierede, men aktive kropstegn. Chatinteraktionen konstruerer
med rolleleg og iscenesættelse den virtuelle oplevelse af rummet, kroppen, kønnet og
identiteten. I chatten oplever deltagerne sproget som en skabende medspiller i en medrivende
proces.

224

Jeg har af hensyn til projektets tese og afhandlingens omfang undladt en semiotisk analysetilgang, men
henviser til Jensen (1990).
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VI RESPONSFREMKALDELSE
Efter at have beskrevet og analyseret interaktionsmønstre og -strukturer, initiativer, responser
og sproglige mekanismer som ekspressivitet, kompensation og økonomisering vil jeg forsøge
i dette afsluttende kapitel at samle trådene i det jeg har valgt at kalde responsfremkaldelse. Jeg
har valgt dette begreb som en art syntese for afhandlingens mange forskellige
undersøgelsespunkter fordi jeg vurderer at responsfremkaldelsen dels er meget central i
chatinteraktion hvor det at få respons er afgørende for den enkeltes status og formåen, dels
reflektere mange af de sproglige og interaktionelle fænomener jeg har gennemgået.
Responsfremkaldelse er et begreb der beskriver chatindlægs evne til at generere respons
og minder om evokativitet (Linell & Gustavsson 1987). Selv om chatinteraktion bygger på et
dialogisk princip med en relativt ordnet vekselvirkning mellem initiativ og respons i forholdet
1:1, sker der ofte et brud med denne struktur enten i form af manglende respons eller i form af
mange responser (ekstrarespons). En respons kan altid registreres baglæns idet man
blotlægger hvilket indlæg responsen direkte eller indirekte refererer til og hvordan. Initiativ
og respons-strukturen er meget central i chatinteraktion. Langt de fleste indlæg produceres
som enten initiativ eller respons, og kun få indlæg fremstår som konstateringer eller
bekendtgørelser uden egentlig initierende eller responderende indhold. Som beskrevet i
kapitel IV om interaktionsstruktur er vekselvirkningen mellem initiativ og respons funderet i
en regel om sammenhæng og afhængighed, dvs. at et indlæg er direkte foranlediget af et eller
flere foregående indlæg og får sin fulde mening i sammenhæng med dette fremkaldende eller
foranledigende indlæg. Indlæg hænger ofte sammen i turpar hvis afhængighed kan beskrives
via præferencebegrebet. Bestemte typer initiativer fremkalder bestemte typer responser som
kan være præfererede og dispræfererede idet der er præference for enighed og kontiguitet
(Sacks 1987). I chat er den konditionelle relevans svækket i forhold til ansigt til ansigtsamtaler idet forventningerne til eller kravene om at få respons ikke er så høje i chat som i
samtaler pga. fysisk og interpersonel distance og interaktionel kompleksitet i form af mange
samtidige interaktionsforløb (se kapitel IV om interaktionsstruktur). Antallet af indlæg uden
respons er ganske enkelt noget større i chat end i samtaler. Det er derfor interessant at se
hvilke faktorer der gør sig gældende for de indlæg der fremkalder respons og ekstrarespons
trods den svage konditionelle relevans. Foranledningselementerne er centrale i beskrivelsen af
responsfremkaldelse, og jeg vil derfor undersøge hvad der skal til for at fremkalde respons, og
hvad der fremkalder flest responser.
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VI.1 Metode
Inden jeg går over til analysen af de forskellige faktorers betydning for responsfremkaldelsen,
vil jeg gennemgå den fremgangsmåde jeg har valgt i min analyse. Eftersom langt de fleste
indlæg i chatinteraktion trods den svækkede konditionelle relevans får en eller flere responser,
har jeg valgt at dele datamaterialet op i tre grupper:
1. indlæg uden respons
2. indlæg med én respons
3. indlæg med mere end én respons
Gruppe 2 er den største gruppe og dermed udgangspunktet for undersøgelsen. Den viser hvad
der er grundreglen i feedback i chatinteraktion. Når jeg alligevel har valgt at koncentrere
opmærksomheden om de indlæg der får mere end én respons (ekstrarespons), har det både en
fænomenologisk og metodisk forklaring. Jeg ønsker at vise hvilke typer indlæg der genererer
ekstrarespons, samtidig med at nogle af mønstrene for responsfremkaldelse træder tydeligere
frem i indlæg med ekstrarespons. Indlæggene i gruppe 3 er derfor yderligere inddelt efter
hvor mange responser de får, fra 2 til 6 responser. Gruppe 3 med indlæg med ekstrarespons
vil blive behandlet i en kontrastiv sammenligning med gruppen af indlæg med en respons
(gruppe 2) idet fokus i den sammenligning vil ligge på om der er forskel på generering af
respons og generering af ekstrarespons. Gruppe 1, indlæg uden respons, vil blive inddraget
som eksempel på ikke-genererende indlæg og undtagelser der bekræfter reglen.
Metoden er valgt fordi både gruppe 1 og 3 i de fleste tilfælde skiller sig ud fra de
forventninger man har til en interaktion hvor både manglende respons og ekstrarespons i langt
de fleste tilfælde vil ramme skævt i forhold til afsenderens markerede og umarkerede
forventninger. Enkelte indlæg, fx hilsner, er dog designede til at modtage mere end én
respons. De markerede forventninger ses bl.a. i adresseringen som enten er designet som
eneadressat eller kollektiv adressat, og i nicket som kan indeholde eksplicit kategoribunden
adressat, som fx M38 sgr tissepige (Mand på 38 år søger tissepige – AS.28.11. Linje 821). De
umarkerede forventninger ligger i den implicitte emnerelevans i indlægget og i den
sproghandling der udføres.
Idet jeg betragter adressering som det tydeligste element i deltagernes navigering i
interaktionsstrømmen, vil jeg skelne mellem konkret og abstrakt adressering, dvs mellem
adressering med angivelse af nicks og ingen eller kollektiv adressering, som fx alle, nogen
eller de nye. Afgørelsen af om der er overensstemmelse mellem adressat og den eller de der
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svarer, vil hjælpe med at afgøre hvilke træk et indlæg skal have for at få mere respons end
eksplicit forventet, og hvorfor nogle indlæg ingen respons får225.

VI.2 Tese
Ud fra en analyse af forholdet mellem antal responser og adressatrelevans (Andersson og
Furberg 1979:15) vil det være muligt at finde ud af hvilke bestemte træk (sekventielle,
interpersonelle og sproglige) i chatinteraktion der foranlediger størst responsfremkaldelse.
Adressatrelevans i chat er det billede som afsenderen inde i teksten laver af modtageren, hvad
der både kan være implicit (via emnerelevans) og eksplicit (via adressering). Eftersom
chatinteraktion udelukker indvirkningen af en række faktorer hvis indflydelse kendes fra
ansigt til ansigt-interaktion, som fx påklædning, stemmebrug og udseende, vil en sådan
bestemmelse måske kunne give et fingerpeg om hvilke sproglige og interaktionelle elementer
der i højere grad reflekteres på end andre. Yderligere er det min tese at der vil vise sig forskel
på responsfremkaldelse i interaktionen mellem unge (Andre Unge – AU) og ældre (Andre
Seniorer – AS) idet seniorerne tilsyneladende honorerer flere faktorer end de unge.
Responsfremkaldelse er påvirket af både sproglige, interpersonelle og situationelle
faktorer. De situationelle faktorer der har indflydelse, er bl.a. det fremkaldende indlægs
placering i eller uden for et interaktionsforløb, i forhold til andre interaktionsforløb og i
forhold til afsenderes pålogning. De interpersonelle faktorer der spiller ind, er eksistensen af
kendskab, venskab og gruppefølelse eller tilhørsforhold. Sluttelig tyder meget på at faktorer
som sprogfunktion og chatstil har en afgørende betydning. Jeg vil sidst i kapitlet redegøre for
de enkelte faktorers betydning. Jeg har i følgende analyse af responsfremkaldelse som det kan
ses i model 17 valgt at skelne mellem sprogbrug og interaktionssituation idet jeg under
sprogbrug

undersøger

chatstilistiske

faktorer

og

sprogfunktioner

og

under

interaktionssituation undersøger sekventielle og relationelle faktorer:
Chatstil
Sprog
Sprogfunktion
Kohærens
Situation
Sekvens og relation
Model 17

225

Om et indlæg får mere end en respons, afhænger dog ikke udelukkende af indlæggets design. Hvis 3 chattere
snakker i en gruppe der er nogenlunde homogen, er det naturligt at begge de to andre svarer på et indlæg.
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VI.3 Sprogbrug
Sprogbrugen i chatrummene er central i undersøgelsen af responsfremkaldelse eftersom
chatten ikke virker gennem andre kanaler end den sproglige. I chat kommunikeres der
personligt og refleksivt med fokus på hvad den anden gør (sproghandling og sprogfunktion),
og hvordan han eller hun gør det (sprogbrug).

VI.3.1 Chatstil
Når man logger på et chatrum første gang bliver man slået af deltagernes meget anderledes
sprogbrug. I chatinteraktion forholder man sig eksperimenterende og ekspressivt til den
danske norm for ortografi, dvs. stavning og tegnsætning. Den syntaktiske struktur er elliptisk
og forkortet, man beskriver kropslige handlinger og reaktioner der i samtalen ville være
umiddelbart formidlet, og man foretager fiktive sproghandlinger. Den alternative ortografi og
syntaks går tilsammen under den folkelige betegnelse sms- og chatstil eftersom de omtalte
træk næsten kun forekommer i disse to interaktionsformer226. Jeg vil her bruge betegnelsen
chatstil om alternativ ortografi, om regibemærkninger og om grafiske virkemidler som farve
og alternativ typografi. Spørgsmålet i forbindelse med responsfremkaldelse er om denne
chatstil i sig selv fremkalder respons, altså om den er en nødvendig del af det eliciterende
element i et initiativ, eller om den helt kan undværes?
En sammenligning af indlæg med ekstrarespons viser at 22 indlæg ud af i alt 358 (6%)
med ekstrarespons ikke rummer elementer af chatstil. Alle disse indlæg uden chatstil er
produceret af chattere der enten ikke er genkendte i de undersøgte chatrum eller slet ikke har
chattet før. Ingen af disse indlæg får direkte kommentarer til den manglende chatstil ligesom
ingen af de øvrige eksplicit får respons pga. deres brug chatstil. Chatstilen tematiseres dermed
ikke i ekstraresponsen, og ekstrarespons afhænger ikke absolut af om et indlæg indeholder
chatstil eftersom det er muligt at komme igennem uden. Det tætteste man kommer på
chatstilistisk funderet responsfremkaldelse, er de indlæg hvor der er stor chatstilistisk
overensstemmelse mellem det fremkaldende indlæg og responsen, som fx mellem relluts og
JIK’s indlæg i eksempel 220. Lader man begrebet responsfremkaldelse inkludere formatet, er
det fremtrædende at relluts indlæg der har format af en fiktionshandling, fremkalder en
lignende responderende fiktionshandling hos JIK. JIK kunne have valgt andre formater, men
anerkender hermed indirekte fiktionshandlingen som attraktiv form:
226

Sms- og chatstil kan også iagttages i uformelle e-mails, i digitale gæstebøger og på personlige hjemmesider.
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Eksempel 220
472 rellut : *hiver de store kasser med julepynt frem*
471 JIK : *smider tændstikker i rellut's kasser*

AS.24.5

Denne afsmitning er af mere lokal art idet det fremkaldende indlæg ikke kun fremkalder
respons, men også et bestemt format for responsen – hvad der specielt kan iagttages i brugen
af regibemærkninger og signalforkortelser. Er der i det fremkaldende indlæg valgt en bestemt
type regibemærkning, er der i henhold til matchingprincippet (se fodnote 162) meget stor
sandsynlighed for at også responsen vil indeholde en lignende type, jf. eksempel 221 hvor
Gitte38 matcher ’sus 37’s brug af en forlænget signalforkortelse:
Eksempel 221
112 'sus 37':Gitte> tror du nu ikke du skulle tage dig lidt af kongeørnen istedet...
*GGG*
116 Gitte38: 'sus': gjorde jeg da gerne hvis jeg KENDTE KONGEØRNEN 'ggg'

AS.13.11

Hvis der i fremkalderen er brugt ekspressiv ortografi, er der sandsynlighed for at det også kan
findes i responsen, jf. eksempel 222 hvor Art*Kort*s ekspressive hilsen heyyyyy fremkalder
en næsten enslydende genhilsen fra Ayla:
Eksempel 222
702 Art*Kort*: ......heyyyyy Ayla......*knuuuz*......SSS
703 Ayla: Art>> heiiii *S* megaknuuuuser *S*

AS.18.10

En analyse af de indlæg der ingen respons får, peger på kontaktåbnerne som en meget stor
gruppe. Kontaktåbnerne har en meget svag konditionel relevans i chatinteraktion. Det er
indlæg der eksplicit søger dialogisk interaktion og benævner det der skal gøres, frem for at
gøre det:
Eksempel 223
327
328
329
336
350

Fyr søges: Er der en fyr, helst mellem 16 og 23, der vil chatte???
sex mand: hej er der nogne der ville catte
sød sild: hej er der nogen der vil chatte med en sild
super: Hej alle sammen er der nogen der vil chatte
super: vil i chatte

AU.18.10

Når disse indlæg meget sjældent udløser offentlig respons, hænger det sandsynligvis sammen
med at de er almene og abstrakte i deres adressering og sproghandling, og at de i høj grad er
disponerede for privat dialog og dermed ikke orienterer sig mod det offentlige rum hvor
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chatstilen giver indtryk af overensstemmelse og tilhørsforhold. De forekommer uhyre
sjældent med chatstilistiske faktorer – højst de meget udbredte signalforkortelser. Men intet
tyder på at manglende chatstilistiske faktorer alene skulle have udslagsgivende kraft eftersom
gruppe 1 består af mange forskellige slags indlæg.
En kvantitativ analyse af de etableredes chatstil tyder på at visse elementer af chatstilen,
som fx signalforkortelser og grafiske virkemidler, nærmest fungerer som en del af den
etablerede chatteres sproglige værktøjskasse og hurtigt bliver inkorporeret i de nyankomnes
interaktionsstil. Chatstil er et meget udbredt træk der i høj grad gør følgeskab med et andet
træk, nemlig dynamikken mellem deltagerne (omtalt i kapitel IV.1-4). Men det at gøre brug af
lydstavning, regibemærkninger og i hø grad fiktionshandlinger kræver større sproglig og
interaktionel kompetence. Den høje andel af chatstilistiske indlæg med ekstrarespons (94%)
kan sammen med den hurtige tilegnelse at chatstilen forstås som et udtryk for at chatstilen er
et delelement af det eliciterende. Den resterende analyse vil vise at andre faktorer mere
direkte er responsfremkaldende. Chatstilens eliciterende kraft skyldes sandsynligvis at
chatstilistiske træk som lydstavning, grafiske virkemidler, forkortelser og regibemærkninger
alle er ekspressive og dramatiserende træk der både får den anonyme afsenders personlighed
til at træde tydeligere frem og gør indlægget mere vedkommende og nærværende.

VI.3.2 Sprogfunktioner i chat
I kapitel II.2.3 om fatisk kommunikation kom jeg flygtigt ind på inddelingen af
chatinteraktion i indholdskommunikation og relationskommunikation. En yderligere findeling
af hvilke former for funktion der spiller en dominerende rolle i chatineraktion, kunne fokusere
på fire sprogfunktioner: metakommunikation, fatisk, emotiv (eller ekspressiv) og poetisk
sprogfunktion (Jakobson 1967).
Metakommunikation
Hvis man under metakommunikation indregner indlæg der eksplicit forholder sig til
interaktionsstilen, chatstilen eller andre sproglige faktorer, vil man kunne iagttage at den slags
indlæg næsten altid får respons. Metakommunikerende indlæg er ikke særskilt hyppige i chat.
Optællingen viser 9 metakommunikerende indlæg med ekstrarespons (2 af dem i AU). Disse
indlæg handler enten om chatkoderne (eksempel 224) eller om forskellen på at chatte privat
og offentligt hvad der i AS er et tilbagevendende tema, jf. eksempel 225:
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Eksempel 224
583 Mich.: Hej jeg er ny og jeg kennde iøvrigt ikke alle de forkortelser kan jeg få en
kursus eller hvor kan jeg lære det !
587 jørn 39:Mich>> *S* = Smiler *V *= Vinker *SMF* Smiler Meget Frækt
588 Optimistin: Mich...Paa din vej herind kom du forbi et par stande, hvor du
kan läse lidt om, hvad chatten er for noget*s*

AS.18.10
Eksempel 225
826 MamaDevil: Scarlet>> du ved da at jeg never er i rødt........kan slet ikke
læse den farve........
828 Scarlet kort: MamaD..... Nåååå nej... du er jo farveblind *G*
832 Ruder Dame: *Fandt lige ud af at Mama ikk kan læse min skrift*

AS.28.11

Metakommunikation er altså ikke en særlig anvendt strategi til at fremkalde ekstrarespons,
men en analyse af alle metakommunikative indlæg i datamaterialet viser at næsten alle får én
respons, og at reglen om metakommunikationens forrang (Togeby 1981) også gælder i
chatinteraktion. Metakommunikationens forrang er begrundet i at dens genstand er
kommunikationens fundament og rammer. Hvis man bliver i tvivl om kommunikationens
fundament og rammer, eller på anden måde bliver usikker på hvad de sproglige ytringer tæller
som i den konkrete kontekst, er det til enhver tid tilladt at bryde med den eksisterende
interaktionsramme og spørge til den fælles forståelse af konteksten. Argumentet for
metakommunikationens forrang er dermed at forstå som en socialpsykologisk motivation idet
det som en del af selvforståelsen i enhver kontekst er vigtigt at kende de enkelte aktørers og
deres handlingers position og værdi. Det eneste der i chat kan suspendere denne forrang (i
hvert fald delvis), er legen med tvetydigheder hvor metakommunikation vil destruere
tvetydighedernes basis.
Metakommunikative indlæg fremkalder næsten altid respons. Deres elicitationskraft er
meget høj da en respons ofte er krævet for at komme videre i interaktionsforløbet.
Metakommunikerende indlæg der ikke fremkalder respons, er enten fremsat af upopulære
chattere eller blevet overset. Metakommunikation fremkalder dog kun sjældent ekstrarespons.
Det hænger sikkert sammen med at metakommunikative indlæg ofte er meget konkrete og
afsluttede i deres indhold i form af fx forståelsesspørgsmål eller instruktionsønske og ikke
som interpersonelle og chatstilistiske indlæg appellerer til længerevarende engagement og fri
interaktion. Det er høfligt, næsten påkrævet, men også omkostningsfrit at besvare
metakommunikation.
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Fatisk kommunikation
Fatisk kommunikation rangerer normalt meget lavt som usaglig og intetsigende
kommunikation (Coupland, Coupland & Robinson 1992). Hvis man forstår fatisk
kommunikation som kommunikation der ikke handler om et bestemt emne og ikke fungerer
som informationsudveksling (se kapitel II.2.3), er næsten al chatinteraktion fatisk
kommunikation idet det fortrinsvis handler om at bekræfte hinanden, interaktionen og
tilhørsforholdet. Hilsner der tjener til etablering og opretholdelse og dermed bekræftelse af
kontakten og fællesskabet, er chatinteraktionens prototypiske fatiske indlæg. Hilsner skrives
hovedsageligt af de etablerede chattere, men rettes både til etablerede og nybegyndere.
Hilsnerne kan både fungere som en indledning på et længere interaktionsforløb og som
vidimation (se kapitel IV.1.1) og er som sådan en meget vigtig bestanddel af
responsfremkaldelsen. De indlæg der scorer flest responser (4-6), er næsten alle hilsner eller
deltagerannonceringer, jf. eksempel 27 og 29.
Der er meget forskel på hvor stor en rolle hilsnerne og den fatiske kommunikation
spiller i de to rum. I AS er der 80 hilsner med ekstrarespons mens der i AU kun er 10. I begge
rum hilses der på nypåloggede etablerede chattere, men i AS hilses der i reglen på næsten alle
der logger på – om ikke personligt så i form af en kollektiv hilsen som i eksempel 226:
Eksempel 226
426 Optimistin: Velkommen'er alle de nye paa én gang*s*

AS.28.11

En forklaring er sandsynligvis det store gennemtræk af chattere der er i Andre Unge-rummet.
Dels logger så mange på at det ville forstyrre interaktionen betydeligt hvis den hele tiden
skulle brydes op af hilsner, dels viser mange af deltagerne i AU med deres kontaktåbnere at
de ikke er interesserede i den offentlige, men den private interaktion og følgelig heller ikke
beder om en offentlig hilsen. I AS sender man desuden i højere grad end i AU en hilsen (en
lukker) i forbindelse med at man logger af. Forklaringen skal antagelig findes i følelsen af
tilhørsforhold der, som omtalt tidligere, er højere i AS. Man kunne også overveje om det er
reminiscenser af god opdragelse der skinner igennem hos seniorerne.
Kontaktåbnere kunne også tolkes som fatisk kommunikation da de udelukkende sigter
på at åbne et forløb, men i modsætning til hilsner er deres formål ikke at bekræfte et
fællesskab, men tværtimod at skabe en tosomhed der udelukker fællesskabet. De genererer
følgelig kun ekstrarespons hvis denne eksklusion er for eksplicit og påfaldende som i tilfældet
med Craig David (se kapitel IV.3.1 under kontaktåbnere). Enkelte indlæg tematiserer
eksklusionen fra fællesskabet og opnår derved ekstrarespons som en art metakommunikation:
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Eksempel 227
200 SyQuezt: :o)*Føler man er blevet LIDT udenfor her i chatten* (o:

AU.28.11

Men også adresseringen kunne spille en rolle for om fatisk kommunikation fremmer
responsfremkaldelsen idet man kunne forestille sig at eneadressering nok fremmer
responsfremkaldelse, men ikke ekstrarespons. Datamaterialet viser dog tydeligt at gruppen af
indlæg med ekstrarespons indeholder lige mange enkeltadresserede og kollektivt adresserede
indlæg, så det at en bestemt er adresseret, holder åbenbart ikke andre tilbage fra at respondere.
Det hænger i mange tilfælde sammen med at der ganske vist er eksplicit eneadressat, men
adressatrelevansen er kollektiv som John( 48 ) Khb.s indlæg til Renhygge der også implicerer
de skønne piger i chatten:
Eksempel 228
348 John( 48 ) Kbh.: Renhygge.........sgu da fordi de skønne piger vil ha`de
voksne og følsomme*GGGGGGGGGGGGGGGGG*

AS.13.11

Hvis man forstår fatisk kommunikation som interaktion der tjener til at holde kanalen åben og
fællesskabet aktivt, kan al chatinteraktion regnes under fatisk kommunikation. I chat er der
meget hårde betingelser for netop kanalen og fællesskabet pga. anonymiteten og den
manglende ekstralingvistiske kommunikation. Alt hvad man foretager sig i et chatrum kan
derfor vurderes som et forsøg på at overkomme disse grundlæggende forhindringer. Fatisk
kommunikation skaber sociale bånd mellem deltagerne og har i hilsnerne karakter af socialt
ritual med konstituerende og opretholdende effekt. Fatisk kommunikation er en
sprogliggørelse af det sociale kit i interaktionerne og kommer til udtryk som matching på alle
sproglige niveauer: fonologisk i overenstemmelsen i stavning, morfologisk i brugen af
bestemte forkortelser, syntaktisk i den indforståede ellipse, semantisk i harmoniserende
småord som ikke og vel, og interaktionelt i hilsner som er en af de klareste og sikreste måder
at højne responsfremkaldelsen på. Undersøgelsen viser dog at det i chatinteraktion ikke kun
går ud på at skabe tryghed i interaktionen. Chattens interaktive og pseudonyme univers giver
også plads for eksperimenter med det ekspressive udtryk og med deltagernes legende og
performative tilbøjeligheder.
Ekspressivitet
Under chatstilen antydede jeg at det ekspressive spiller en betydelig rolle i
responsfremkaldelsen. Ekspressivitet bruges her i stil med Jakobsons emotive sprogfunktion,
dvs. hvor det sproglige udtryk læses som en funktion af hvem der har skrevet det. Men det
258

kan også forstås som et udtryk for en udtryksfuld og dramatiserende adfærd. Eftersom chat
for nogen handler om at lære hinanden (bedre) at kende, har det stor betydning hvordan man
selv og de andre deltagere træder frem gennem sproget. En ekspressiv interaktions- og
sprogstil og skiller sig dermed ud som dynamisk og appellerende.
En ekspressiv interaktionsstil er kendetegnet dels af interaktionsintensitet, dvs. hvor
hurtig man er til at svare, og hvor mange samtidige interaktionsforløb man kan administrere,
dels af interaktionsroller, dvs. om man ofte tager initiativet og eventuelt har en foretrukken
interaktionsgenre, fx rollespil. Eftersom jeg ikke har tidsmåling på mit datamateriale, kan jeg
kun eksemplificere via andre deltageres sjældne eksplicitte undren:
Eksempel 229
413 JIK : *Er imponeret af at rellut kan hitte rede i 14 sessions*.

AS.24.5

Eksemplet er hentet fra en længere multilog gennemgået i kapitel IV.2.4 hvor JIK med en vis
beundring hentyder til at rellut har logget sig på med adskillige nicks og dermed chatter
samtidig fra flere forskellige positioner. Men eftersom chat er interaktionel, afhænger
deltagernes interaktionsstil i høj grad af hvilket modspil eller samspil de oplever i
chatinteraktionen. Hvis ingen vil respondere eller lege med i et rollespil, mister
initiativtageren som regel også hurtigt selv lysten.
En ekspressiv sprogstil implicerer som tidligere nævnt at afsenderen træder tydeligt og
markant frem. En markant afsender i AU er siMz*KiCk azZ*. siMz*KiCk azZ* skriver
mange indlæg hurtigt efter hinanden og med mange forskellige adressater, dvs. med
ekspressiv interaktionsstil, og udformer alle sine indlæg med et skift mellem store og små
bogstaver og med alternativ ortografi som er sproglige og grafiske træk der skiller sig ud når
de udføres så markant og hyppigt som i eksempel 230:
Eksempel 230
1242 siMz*KiCk azZ*: *gLæDer zarJ tE hUn zKaL tE fÆzD hOz mP mÆ JulLæ unD
cuLty* *Ti Hi* =)

AU.13.11

Allerede i sit nickname har hun markeret sig som igangsættende og anderledes. Med sin
intense interaktionsstil konstruerer hun en figur der er engageret og allestedsnærværende.
Hendes skrivestil vidner om lyst til at afprøve grænserne for den ortografiske gengivelse
samtidig med at denne skrivestil sammen med det bestemte farvevalg er hendes varemærke.
Hun sørger for at skille sig ud inden for rammerne af en almindelig chatsituation, og bliver
chatten for kedelig, gør hun sit for at live den op:
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Eksempel 231
1399 siMz*KiCk azZ*: *HopPer runDt & zMidEr mÆ bLåmztEr* *TraLaLA*.

AU.13.11

Den ekspressive sprogstils evne til at fremkalde ekstrarespons er, som jeg viste det under
gennemgangen i VI.3.1, relativt svær at isolere. Ekspressiv sprogstil fungerer som et
ledsagefænomen og har i reglen elicitationskraft i samvirke med andre faktorer. Men
ekspressiv interaktionsstil lader sig endnu vanskelige isolere eftersom den oftest kommer til
udtryk over flere indlæg. Dog kan man konstatere et vist sammenfald mellem de chattere der
er i stand til at interagere med mange på en gang (entertainere og dørmænd), og dem der
fremkalder ekstrarespons: Blaze, Quims, JIK, Optimistin, Vita, Salem, Baddie og
CYBERBOB.
Poetisk
Den sidste sprogfunktion der er interessant i forhold til chatinteraktion, er den kontroversielle
poetiske sprogfunktion. Jakobson beskriver det poetiske som en ”fokusering på meddelelsen
for dens egen skyld” (Jakobson 1967). Poesi kædes af Jakobson sammen med flertydighed
fordi meddelelsen samtidig med at have referentiel funktion også gøres til en oplevelse i sig
selv. Togeby argumenterer for at det poetiske ikke er en funktion, men en metafunktion bl.a.
fordi man ikke kan ”tilordne et krav som skal være opfyldt for at teksten skal tælle som tekst i
en konkret situation […] at teksten også skal være poetisk eller æstetisk eller symmetrisk
(Togeby 1993:85-86). Togeby mener i stedet at ”poesi bestemmes […] på alle 5 dimensioner
som en afgivelse fra normalen og ikke som tekstens 6. dimension” (Togeby 1993:86). Når en
tekst rummer poetiske træk, flyttes opmærksomheden væk fra det sande, relevante,
informative, rigtige og korrekte og over mod det sproglige udtryk.
Chatinteraktion har umiddelbart mange lighedstræk med poesi eller skønlitteratur. I chat
er kravet om vederhæftighed suspenderet. Men er ikke forpligtet på sandhedsværdien af det
man skriver fordi det skrevne tillægges ens virtuelle chatperson som agerer i en virtuel
verden, og som sjældent er fuldstændig identisk med den person der sidder ved tasterne. Selv
om chat er interaktionelt struktureret, og selv om meget chat former sig som refleksive indlæg
med adressatrelevans, er chat generelt ikke så meget styret af hvad de andre er interesseret i at
få at vide som af hvad de gerne vil opleve. Chat er sjældent sagligt informativt, og de
informationer der en sjælden gang gives, bindes udelukkende op på afsenderen som
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chatperson227. I chatinteraktion eksisterer der kun få og simple regler for den enkeltes adfærd i
et chatrum, og der er ingen vedtagne normer for brugen af sprogsystemet og således ingen
rigtig og korrekt måde at chatte på. Analyseres chatinteraktion ud fra Togebys
pentagrammodel fremstår den i stil med fiktion som et brud med eller afvigelse fra kravene.
Jakobson understreger at man ikke skal fastlåse den poetiske funktion i poesien. Den
poetiske funktion fremmer generelt tegnenes tingslighed, og det er primært som sådan den
poetiske funktion dominerer i chatinteraktion. Chatterne eksperimenterer med tegnenes
udseende snarere end deres betydning i tegnsystemet. Som formidlere af nye udtryk er det
netop tegnenes tingslighed de forholder sig til. I stedet for kun at overtage de gældende
normer for tegnsystemet ser chatterne tastaturtegnene gennem en grafisk-semiotisk
undersøgende og eksperimenterende optik. Principper som analogi og ikonicitet får en
renæssance i det digitalt-grafiske medium hvor den billedlige repræsentation ganske vist
endnu er underudviklet i forhold til hvad man ellers møder i cyberspace (Danet 2001)228.
Skabelsen af tekst-smileys bygger på at få tastaturtegnene til at ligne et ansigt, og i
tegngentagelsen (iteration) fokuseres på ikoniciteten, dvs. på lighed mellem omfang på
udtrykssiden og indholdssiden idet *GGGGGG* svarer til at der grines meget højt eller meget
længe. En vis afsmitning fra tegneseriens brug af grafiske virkemidler som kompensation for
mangel på lyd og bevægelse kan ses i brugen af fx zzz som angivelse af at nogen sover229, og
andre delvist onomatopoetiske træk som i udråbene SUK og GISP og lydefterligning som fx
*SPLOINNG* (se eksempel 165).
Ikke kun tegnenes form gøres til genstand for en poetisk bevægelse. Også tegnenes lyd
er produktive som fornyere af tegnanvendelsen i det jeg tidligere har beskrevet som
homofoniforkortelser. Det poetisk-æstetiske princip er fremherskende i chatinteraktion –
specielt i udformningen af nicks hvor flest mulige almindelige skrifttegn erstattes med
lignende tegn med en ganske anden betydning som fx a > @, s > $, L > £ og R > ® i nicks
som T!gê®Þ¥®tø§, ^MiZz^Chri$tin@^ og -=ThoÐe=-. Enkelte nicks består udelukkende af
tegn: -=?=-.
Den poetiske funktion er dog også repræsenteret som sproglig oplevelse i form af
ordspil som gennemgået i kapitel V.3.3 under ordleg og i form af assonans og allitteration

227

Chatkanaler med eksplicit referentiel dagsorden, fx computerteknologi eller Ringenes Herre, er naturligvis i
noget højere grad informative.
228
Siden empirien blev indsamlet, er den digitale side af chatinteraktion blevet udviklet betydeligt, så fx smileys
kan erstattes med små ansigtikoner.
229
Mit forslag til opløsning af den analoge bevægelse i dannelsen af dette tegn for at sove eller snorke er at det
er en grafisk forenkling af den billedlige gengivelse af en der saver brænde (en zig zag-bevægelse), som
oprindeligt må være brugt som en form for onomatopoietikon for lyden af snorken.
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som i eksempel 232 hvor Blaze fremhæver vokallyden a, og Gentle George Kbh kombinerer
enderim og allitteration:
Eksempel 232
275 Blaze : Back splat
126 Gentle George Kbh : Back inm black *SS*.

AS.31.3

Den poetiske funktion kan både betragtes som hæmmende og fremmende for
responsfremkaldelsen. På den ene side er de poetiske vendinger i sagens natur selvrefererende
og introverte. Den fyndige vending er som regel ikke sådan at give igen på andet end i form at
latter eller beundring for afsenderens ordekvilibrisme. Den afslutter frem for at elicitere. Det
at den poetiske funktion indskriver interaktionen i et univers hvor sandhed, relevans,
saglighed, rigtighed og korrekthed ikke spiller en normal rolle, gør ganske givet også mange
deltagere lidt usikre på interaktionssituationen og dermed utrygge ved at svare. På den anden
side betragter en del af de chattere der bidrager med mange af indlæggene i specielt AS, netop
pingpong-dialogen med den fyndige og sjove kommentar som en af de største attraktioner ved
chatinteraktionen. Specielt tvetydigheder som jeg har analyseret under semantiske mønstre i
kapitel IV.2.4, er med til at sætte skub i responsfremkaldelsen, og en del af responsen i AS
har til formål at påpege eller udvide sådanne tvetydigheder. Når der ikke findes meget
ekstrarespons på poetiske sprogbrug, hænger det sandsynligvis sammen med at modtageren
både skal være snarrådig og elokvent for at nå at komme med et indlæg inden den kvikke
interaktion har taget en ny retning. Og det kan til tider være næsten umuligt.

VI.4 Situation
Efter at have undersøgt de sproglige faktorer i responsfremkaldelse vil jeg gå videre med
elementer der er knyttet til den specielle interaktionssituation der er i chat. Chatinteraktion er
overordnet betragtet ét langt møde hvor deltagerne kommer og går. Der er ingen vedtaget
dagsorden, og interaktionsintensiteten kan svinge meget i løbet af dagen og afhængig af hvem
der deltager. Den sociale kontekst er som beskrevet i kapitel II.2, forskellig fra mange andre
møder mellem mennesker eftersom deltagerne er pseudonyme over for hinanden og hverken
kan se eller høre hinanden. De faktorer i interaktionssituationen der har indflydelse på
responsfremkaldelsen, er sekventiel, interpersonel og semantisk relation, dvs. hvor i
sekvensen et indlæg optræder, hvilket forhold der er mellem dem der interagerer, og hvordan
indlægget rent semantisk hænger sammen med den øvrige chatinteraktion.
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VI.4.1 Kohærens og inkohærens
Chat er blevet beskrevet som usammenhængende og inkohærent, og betragter man al den
samtidige interaktion der kan være i et chatrum, kan det umiddelbart se rodet ud, men jeg har
i forrige kapitler vist hvordan mange af indlæggene hænger sammen og forholder sig til
hinanden. Dog er der stadig brud på og udvidelse af en konsistent isotopi i dobbelttydigheder
og associationsspring som man umiddelbart skulle mene ville gøre interaktionen endnu mere
forvirrende, men i kapitel IV.2.4 om semantiske mønstre viste jeg hvordan deltagerne snarere
tog det som en udfordring at indarbejde og give igen på de mange dobbelttydigheder og
associationsspring. I stedet for at reagere med uforstående tavshed deltager chatterne næsten
endnu mere ivrigt i de sekvenser hvor associationsspringene er voldsomme, og hvor isotopien
konstant rystes af dobbelttydigheder. Den isotopiske brydning virker appellerende fordi det
ofte implicerer leg med fiktioner eller med sproget (Herring 1999). Chat er på den konto
uforudsigeligt og udfordrende fordi deltagerne dels selv skal finde meningen, dels befinder
sig i en sfære der hele tiden forandrer sig. Det legende og uhøjtidelige konstituerer en anden
form for samvær hvor sandhed, relevans, saglighed, rigtighed og korrekthed ingen rolle
spiller, og bliver nok af nogen opfattet som et rekreativt alternativ til en struktureret, normeret
og temmelig forudsigelig hverdag.

VI.4.2 Sekvens og personlige relationer
Et indlægs sammenkædning med afsenderes på- eller aflogning er en vigtig faktor i forhold til
responsfremkaldelse. Annoncering af og hilsner i forbindelse med etablerede og vellidte
chatteres på- eller aflogning kan foranledige ekstrarespons. Den form for responsfremkaldelse
er svær at beramme fordi responsfremkaldelsen ud over at afhænge af afsenderens status og
rolle i chatrummet, dvs. om chatteren er kendt eller ukendt, entertainer, dørmand, tilskuer
eller almindelig deltager, også afhænger af hvem der ellers er logget på på det pågældende
tidspunkt, og hvor optagede de andre chattere er af eksisterende interaktionsforløb.
Som allerede omtalt flere steder spiller hilsner en afgørende rolle i chatinteraktion fordi
de første minutter ligesom i samtalen er vigtig for det videre forløb. En afsenders første
indlæg og responsen til dette rummer flere betydningsfulde funktioner. Det indikerer
deltagerenes status som funktion af antallet af responser, og det antyder endvidere den
påloggedes aktuelle formål med at logge på. De genetablerende hilsner markerer tydeligt at
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manglende genhilsen af afsenderen opfattes som brud på forventningerne. Et andet tegn på
vigtigheden af hilsner som ritualiseret anerkendelse er at mange ofte laver en samlehilsen:
Eksempel 233
413 Ana : Hej til Gitte mfl.....SS

AS.12.5

Hvis der er tale om et opsigtsvækkende eller på anden måde appellerende nick, fx Trist..0
eller Dominamand, kan det godt afføde respons i form af indirekte kommentarer:
Eksempel 234
Dominamand : Dominerende mand søger kontakt med tjenerinde
JIK : Dominamand << Prøv med Blaze....
JIK : oO(Så er han færdig med at lede herinde...*GGGG*)

AS.24.5. Linje 522-507

Det er således ikke kun afsenderes første indlæg der kan få ekstra respons, i nogle tilfælde kan
den annonceringen af en chatters pålogning afføde mere end én hilsen. En
deltagerannoncering indeholder kun tidspunktet og den pågældende chatters nick og er
dermed hverken ekstra ekspressivt eller chatstilistisk, så det må være den pågældende chatters
position i rummet eller dennes relation til de andre i rummet der gør udslaget. Dette kan
forklares ved at den påloggede er sen til at bringe sin første hilsen til de andre, eller ved at de
andre chattere enten har ventet på eller bare er meget glade for at se vedkommende. Det kan
også skyldes at der er opstået en form for dødvande i interaktionen, og den nye pålogning
derfor giver en forhåbning om nyt liv i chatten.
Andre medspillende faktorer er hvis den påloggede har udstyret sit sædvanlige nick med
en ekstrainformation, som fx Zungate *depri*, hvor den ekstra information der gives i
regibemærkningen, afføder ekstra respons:
Eksempel 235
Chatten : Zungate *depri* er logget på kl. 11:42
Blaze : Zun>> Heiii lille friend..ked? når zolen zkinner? *SS*
Zungate *depri* : *vinker til dem alle zammen*
Zungate *depri* : Blaze.... zkole probz..... *zUk*
søren36 : zun >> vinker retur og sender et par lykkepiller

AS.31.3. Linje 181-163

Af påviselige sekventielle faktorer der har stor betydning for responsfremkaldelsen, kan lav
interaktionsintesitet nævnes, dvs. det at chatterne ikke er særlig optagede af forskellige
interaktionsforløb, og at antallet af chattere i det pågældende chatinteraktion er lille, dvs.
mellem 5 og 10. Ved lav interaktionsintensitet mindskes risikoen for at et indlæg drukner i
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mængden. Responsfremkaldelsen øges også hvis der er nogle aktive dørmænd i chatten. I
AS.12.5 ses Ana og i AS.31.3 JIK (se bilagsdel A + B) som dørmænd der både hilser ved
ankomst og afsked.
En analyse af de indlæg der ingen respons får, viser at mange af dem afslutter et
interaktionsforløb eller en sekvens, eller ikke tilpasser sig interaktionstempoet og dermed
kommer for langsomt eller for hurtigt, jf. eksempel 237:
Eksempel 236
238
240
241
243

Ulrik: *sidder her og drikker årgansportvin *GG*
Blaze: portvin…..??? Tjekker mit urværk *GG*
Ulrik: Nå ja jeg var ved at gå *GGG*
Scarlet kort: Ulrik….. Er du løbet tør for kakaomælk? *GG*

AS.18.10

Når

Scarlet

kort

responderer

på

Ulriks

indlæg

om

portvin

frem

for

hans

aflogningsannoncering, kan det både skyldes at det indlæg er mere appellerende i sin
semantik og sin fortsættende natur, og at Ulriks andet indlæg kommer ude af takt og derfor
nedprioriteres i responsen.
Hvordan får man så respons som ikke-etableret chatter? Det spørgsmål kan
nedenstående uddrag af den ny chatter Duzi være med til at give et bud på. Duzi logger på og
kommer med sit første indlæg i form af en kontaktåbner. Hun får ingen offentlig respons, men
i stedet en privat respons (hvad der dog sandsynligvis ikke udmønter sig i et længere
interaktionsforløb). Uddraget viser alle DuZis indlæg fra hun er logget på, til hun langt senere
får den første offentlige respons. Det er interessant at se hvordan hun opgraderer sine
formuleringer, indhold og udformning idet hun afsøger alle muligheder for at få nogen i tale:
Eksempel 237
763 DuZi: Hejsa alle sammen!! *ssS* Er der en der vil chatte?? (jeg er en pige)
773 DuZi: martin: Ikke rød chat... *sS*
781 DuZi: Martin: Hvor gammel er du? Jeg hedder foresten Louise
797 DuZi: Er der nogen der vil chatte?? (under alle)
803 DuZi: I'm a girl *sSSsgG*
811 DuZi: Stik mig j'an øl! Så wil a' denunddenlymne .... *gGggggG*
821 DuZi: Nogen dR kommR fra Skive??
831 DuZi: Oki!!!!! Er der nogen der vil chatte!? Jeg kan godt gå med til at chatte i
rødt *sssSG*
836 DuZi: UPS!
845 DuZi: Nogen dR vil chatte?? *snøfter*
848 DuZi: Er der ingen *snøft*(skrifttype fantacy)
865 DuZi: *hører Olsen Brothers! GgG*
872 m@jgaards snugie: DuZi..........Godt musik

AU.18.10

DuZis første indlæg er en kontaktåbner, og hvad hun tilsyneladende ikke ved, er at den slags
åbner indirekte opfordrer til privat interaktion. Det er interessant at iagttage at det først er da
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hun producerer en fiktionshandling at der kommer respons. Da hun går væk fra det eksplicit
appellerende og blot beskriver en mulig handling som mange andre på det tidspunkt helt
sikkert vil kunne sympatisere med, får hun respons. Hun bevæger sig med andre ord væk fra
en meget forpligtende form hvor indholdet af interaktionen i store træk var givet på forhånd,
over mod det mere legende og uforpligtende. Med fiktionshandlingen stiller hun ikke længere
krav om bestemt respons, men åbner for forskellige former for interaktion, og det giver
resultat.

VI.5 Opsamling
Et belæg for at det er interessant og vigtigt at undersøge responsfremkaldelsen i chat, er dels
den til tider høje grad af responser den svækkede konditionelle relevans i chat til trods, dels
muligheden for at isolere sproglige faktorer i forhold til ekstralingvistiske. Undersøgelsen
viste sig dog mere kompliceret end først antaget, og resultatet er i sig selv ikke særlig
overraskende. Jo bedre deltagerne kender hinanden, jo større er muligheden for at fremkalde
respons. Hilsner og deltagerannonceringer eksponerer på glimrende vis dette forhold idet
etablerede deltagere ikke engang behøver at formulere en hilsen for at få mange responser
eller hilsner hvorimod nye chattere ikke skal regne med at blive hilst på, i hvert fald i AU.
Chatstilen som umiddelbart virker meget dominerende i chatinteraktionen, er ikke i sig selv
responsfremkaldende, men fungerer som delelement samtidig med at det understøtter
opfattelsen af afsenderens tilhørsforhold. Dog er der det interessante forhold at mens begge
grupper responderer ekstra i bestemte sekventielle og interpersonelle omgivelser, responderer
seniorerne ekstra ved sprogligt ekspressive og fiktionaliserede faktorer og er mere påvirket af
gruppedynamik end de unge.
Hvor man i ansigt til ansigt-interaktion er underlagt en uskreven norm om krav på
gensvar (Sacks 1987), er den samme konditionelle relevans ikke dominerende i chatten.
Chatinteraktion drives af lyst. Alligevel virker metakommunikation tilsyneladende mere
træfsikker end andet. Metakommunikative indlæg fremkalder næsten altid respons hvad der
sandsynligvis skyldes at metakommunikationen ofte henviser til en konkret problemstilling
der overskueligt og hurtigt kan løses.
Undersøger man hvilke sproghandlinger der afføder ekstrarespons, er det iøjnefaldende
at de to hyppigste sproghandlinger er hilsner og fiktionshandlinger. Begge typer kan som vist
ovenfor sættes ind i en interpersonel ramme og begrundes ud fra de interagerendes indbyrdes
kendskab. Mens hilsner i reglen er afsluttede sekvenser, lægger fiktionshandlingen i højere
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grad op til vedblivende interaktion. Perspektivet kan også udvides til at omfatte og
underbygge den overordnede ramme jeg har foreslået til forståelse af chat som interaktion og
sprogbrug, nemlig at chat er refleksiv og social interaktion med fokus på legen og det fatiske
element. Chatten fremstår dermed som et stimulerende frirum hvor den enkelte kan afprøve
sine ekvilibristiske og dramatiserende evner og udfordre sin evne til at eksperimentere både
med det sproglige, det grafiske og det associative udtryk og med forskellige rollelege. Men
chat fremstår også som et fællesskab der skal dyrkes ved hyppig deltagelse og vidimation for
at bestå. En overordnet, men naturligvis aldrig verbaliseret regel eller maksime230 for social
webchat kunne formuleres som følger: Formuler dit indlæg så engageret, ekspressivt og
performativt som situationen kan rumme.

230

Grices konversationsmaksimer om kvantitet, kvalitet, relation og måde, som ganske vist er et idealsystem,
står i konflikt med chatinteraktion: Mængden af information står ikke altid mål med hvad situationen kræver
eftersom situationen og relationen mellem deltagerne sjældent er fast defineret. Kravet om sandhed støder
sammen med chattens fiktive univers og manglende krav om vederhæftighed. Relevans fungerer nok for
chatinteraktion, men under andre betingelser end normalt (se kapitel IV.2.4). Måde omskrives af Grice som
gennemskuelighed, dvs. klar, utvetydig, kortfattet og ordentlig, og på dette område opfører interaktionen i chat
sig fuldstændig modsat idet det nogle gange næsten virker som en sport at være så uklar, tvetydig og
uforventelig som muligt.
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VII AFSLUTNING – LOG OFF
Voltaires ord om at det unyttige er det nødvendige, har nu i tre år hængt som en lille lap på
min computerskærm. Denne sætning om nødvendigheden af det der i almindelig forstand
ingen nytteværdi har, har guidet mig igennem tre års forskning, eller rettere tre års øvelse i
forskning. Ikke al den aktivitet jeg har udført i de tre år, har været lige nyttig. Områder er
blevet udforsket og metoder afprøvet uden at det har givet det forventede løft til afhandlingen.
En del tekstsider er ligeledes blevet pløjet igennem uden at det direkte kan ses i afhandlingen.
Men videnskab handler også om at udelukke, og udelukkelse kræver kendskab, teoretisk eller
praktisk, så hvis ingen har afprøvet den pågældende teori eller metode i en bestemt
sammenhæng, må man selv gøre erkendelserne. Nogle vil endog mene at jeg bevidst har søgt
det unyttige ved at beskæftige mig med en interaktionsform der tilsyneladende er overflødig
og uden konkret og saglig gavnværdi. Social interaktion der tilmed foregår i en anonym og
uforpligtende sfære, ligger umiddelbart temmelig fjernt fra almindelig nyttetænkning. Men
jeg har undervejs insisteret på det formålstjenlige i at undersøge chat som en ny udbredt
interaktionsform dels fordi en sådan undersøgelse vil kunne bidrage til den samlede synkrone
og diakrone beskrivelse af sproget i brug, dels fordi undersøgelsens mål er at gøre chat
forståelig – både som interaktionsform og som brug af sproget – og at give et bud på hvilke
redskaber en sproglig analyse kan betjene sig af. Nytteværdien af undersøgelsen og af chat
som interaktionsform vil jeg diskutere senere i konklusionen.

VII.1 Opsamling
Udgangspunktet for hele projektet var antagelsen at chat som skriftlig næsten-synkron
interaktionsform udfordrer både skriftsproget og talesproget og vores teorier om det. Eftersom
chat som sproglig interaktionsform på tidspunktet for projektets begyndelse næsten ikke
havde været genstand for lingvistisk forskning, var et eksplorativt projekt den mest
nærliggende form for undersøgelse. Jeg har derfor benyttet flere forskellige teorier og
metoder i min indkredsning af undersøgelsesobjektet. Undersøgelsesmetodisk har jeg valgt at
kombinere den kvalitative indholdsanalyse af indsamlet empiri dels med feltstudier i et
chatrum (Andre Seniorer) i et halvt år, dels med relevante kvantitative analyser. I mine
analyser har jeg valgt en kombination af pragmatisk tekstteori og interaktionel lingvistik der
har et fælles fokus på sprog i brug, dvs. på den sproglige og sociale kontekst. Dette
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kombinerede valg er dels begrundet i undersøgelsesobjektets sammensatte natur, dels i mit
dobbelte tilhørsforhold til Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik via min
bivejleder Jakob Steensig, med ekspertise i konversationsanalyse, og til Nordisk Institut via
min hovedvejleder Ole Togeby, med tekstteoretisk optik. Den teoretiske spændvidde går fra
forskning i Computer-Mediated Communication over forskellige lingvistiske teorier til teorier
om social interaktion og leg. Alle teorier er blevet testet for deres bidrag til at belyse chat som
sprog og interaktion.
I pilotprojektet, som i sig selv var en eksplorativ forundersøgelse af de forskellige typer
chat, af forskellige indsamlingsmetoder og af hvilke etiske og juridiske forhold der gør sig
gældende, gjorde jeg desuden et forsøg på dels at orientere mig i hvilke teorier om skrift og
tale der umiddelbart syntes relevante, dels hvilken position min undersøgelse havde i forhold
til den øvrige forskning i Computer-Mediated Communication og Computer-Mediated
Discourse. Igennem dette arbejde fandt jeg ud af at min projektidé med at se chat som en
udfordring til skriftsproget og til vores opfattelse af skrift og tale som relativt stabile
positioner tager tråden op fra undersøgelser foretaget af fx Beisswenger (2000), Hård af
Segerstad (2002), Crystal (2001), Ferrara mfl. (1991) og Reid 1991). Min afhandling skal
dermed både ses som en udbygning og en diskussion af denne forskning. Men arbejdet med
dikotomien skrift versus tale i forhold til chat gjorde mig mere og mere klar over at der er
udført for få nærstudier og mikrolingvistiske analyser af chat både som sprog og som
interaktion til at tilfredsstille de spørgsmål en dikotomisk analyse stiller.
Jeg satte mig dermed for at analysere både interaktionsstrukturen og chatsproget.
Interaktionsstrukturen blev belyst fra tre vinkler: For det første gennem en undersøgelse af
deltagernes interaktionsmønstre og disse interaktionsmønstres sammenknytning med de
semantiske mønstre. For det andet gennem forskellige strukturelle modeller for
chatinteraktion forstået som dialoger og multiloger, og for det tredje gennem en undersøgelse
af forskellige åbningsindlæg og responstyper som centrale interaktionsstrukturelle
mekanismer. Chatsproget blev ligeledes belyst fra tre vinkler, i afhandlingen kaldet
principper, som skal opfattes som supplerende hinanden: For det første ud fra princippet om
økonomisering, dvs. som udtryk for sprogbrugerens ønske om på forskellige sproglige og
interaktionelle niveauer at skrive så forkortet som muligt uden at miste kontekstuel
genkendelighed og prægnans. For det andet ud fra princippet om kompensation, dvs. som
udtryk for sprogbrugerens ønske om i vid udstrækning at kompensere for kroppens
manglende fysiske fremtoning og for den manglende akustiske realisering af meddelelsen, og
for det tredje ud fra princippet om ekspressivitet, dvs. som udtryk for sprogbrugeren og for
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dennes ønske om at æstetisere, dramatisere og lege i chatten. Ud fra en teori om at langt de
fleste deltagere i social chat har et stærkt ønske om at fremkalde respons fordi det er den
eneste mulige interaktionelle bekræftelse af den enkeltes tilstedeværelse231 og eneste mulige
adgang til udvikling af den sociale interaktion, undersøgte jeg de forskellige sproglige,
interaktionelle og sociale mekanismers evne til at fremkalde respons og ekstrarespons, dvs.
mere end en respons. En af bestræbelserne var at undersøge om chatten med sin privilegering
af det sproglige udtryk som eneste umiddelbare formidling i en sfære af anonymitet kunne
blotlægge bestemte mønstre for sproglig evokativitet, dvs. evne til at fremkalde respons.
Undersøgelsen viste dog at relationerne mellem deltagerne havde større evne til at fremkalde
respons end fx chatstilistiske faktorer alene. I tråd med det iagttog jeg at ekspressive indlæg
havde større evokativitet end indlæg uden ekspressive træk. Alle disse forskellige
delundersøgelser vil jeg nu konkludere på i forhold til projektets undersøgelsesspørgsmål om
chat som udfordring af teorierne om skrift og tale og om prægnansen af og redskaberne til den
sproglige og interaktionelle analyse af chat.

VII.2 Konklusion
At kalde min skitsering af mønstre, kategorier og principper for et almengyldigt
beskrivelsesapparat er nok lidt for flot eftersom det bygger på en undersøgelse af en
begrænset, men dog repræsentativ mængde empiri, og eftersom der er mange områder jeg
ikke har berørt, og teoretiske diskussioner jeg ikke har taget. Men jeg mener med min
afhandling at have givet et godt bud på en anvendelig og prægnant forståelsesramme og på
nogle relevante analytiske værdier.

VII.2.1 Forståelsesramme
En nøgle til forståelsen af chat som sprogbrug og som social interaktion, dvs. som sprogligt,
interaktionelt og socialt fænomen, ligger i følgende beskrivelse:
– chat forstås sprogligt som en økonomiserende, kompenserende og ekspressiv brug af
skriftsproglige og talesproglige træk.
– chat forstås interaktionelt som refleksive multiloger hvor åbningsseksvensen,
gruppedynamikken og de semantiske mønstre er substantiel.

231

I begrebet responsfremkaldelse fraregner jeg den rent ekspressive egomanifesterende begrundelse for at
chatte, nemlig at man i stil med en del af graffitimalerne alene ønsker at manifestere sig og derved kontrollere
det pågældende rum, det vil i chatten sige den pågældende brugergrænseflade.

270

– chat forstås socialt som en form for leg, dvs. som en afgrænsning i tid og rum inden for
hvilke rammer handlinger og udsagn tæller anderledes end uden for, hvor resultatet er
uforudsigeligt, og hvor legen, dvs. chatten, er formålet i sig selv.
Følgende faktorer er gennem afhandlingen blevet behandlet som afgørende i forhold til denne
beskrivelse: teknologisk mediering, socialitet og sprog.
Den teknologiske mediering er chattens elementære faktor fordi den giver mulighed for
anonymitet og på én gang begrænser og forøger chatternes muligheder for interaktion.
Begrænsningen gælder antallet af tegn i et indlæg hvad der medfører økonomisering, og det
gælder muligheden for fysisk kontakt hvad der medfører kompensation. Forøgelsen angår
muligheden for at tale med mange måske helt ukendte mennesker på en gang (i multiloger)
hvad der bl.a. nødvendiggør en ekspressiv sprogbrug og interaktionsform som fx ses i
dramatisering og leg. Medieringen af interaktionen medfører en fysisk distance der kan gøre
samværet uforpligtende og momentant, dvs. en her og nu-interaktion der i stil med legen ikke
behøver at påvirke deltagernes øvrige liv. Følelsen af fællesskab og tilhørsforhold har været
genstand for meget af den tidlige forskning som en ikke uvæsentlig faktor i CMC. Empirien
til dette ph.d.-projekt har dog været for beskeden til at danne grundlag for forskning i
fællesskab, og jeg har i stedet studeret dynamikken i relationerne mellem deltagerne som et
element i virtuelle fællesskaber232.
Undersøgelsesobjektet var social og ikke-faglig chat. Den sociale faktor aftegner sig
fundamentalt i chat som fatisk kommunikation, dvs. interaktion med fokus på relationen og
fællesskabet, i chat som selvforklarende, dvs. som formålet i sig selv, og i suspension af
vederhæftighedsforpligtelsen, dvs. med mulighed for fiktionalisering og rolleleg.
Sluttelig var den sproglige faktor essentiel da chatinteraktion udelukkende foregår via
brug af sprog der optræder i en form der både er skrift- og talesproglig. Den dikotomiske
forståelse blev i afhandlingen erstattet af en spektral model (model 7) der tager hensyn til
flere aspekter af interaktionen, nemlig om den realiseres fonetisk eller grafisk, og om den
minder om skrift- eller talsprog. Det overordnede mål for min deskriptive analyse har været at
fokusere på de gen- og nyskabende elementer i netop denne sprogbrug.

VII.2.2 Analytiske værdier
Jeg har i afhandlingen gjort brug af forskellige interaktionelle, pragmatiske og sociologiske
analyseredskaber hvor jeg har fundet det relevant. I analysen af chat som interaktion har det
således været formålstjenligt at bruge analysekategorierne åbnere og responser for at give et
billede af hvilke forskellige typer interaktionsforløb deltagerne forsøger at etablere.
232

Virtuelle fællesskaber fordrer længerevarende kendskab og fælles historie og kultur (Herring 2004:20-21).
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Dybdesemantiske konfigurationer viste sig funktionelle til at opløse og forstå interaktionens
løse kohærens og associative natur. I analysen af interaktionsstrukturen fungerede den
interaktionelle lingvistiks forskellige analyseredskaber både som kontrastivt og bekræftende
sammenligningsgrundlag i udarbejdelsen af modellerne for interaktionsstrukturen. Disse
modeller (model 9 + 10) var oprindelig tænkt som analysemodeller, men kommer i første
omgang kun til at fungere som anskueliggørende. Anvendelsen af sociogrammer viste sig
desværre for arbejdstunge og lidet brugbare til at stå mål med forventningerne.
Analysen af chat som sprogbrug er disponeret ud fra de tre overordnede principper:
økonomisering, kompensation og ekspressivitet, men i de underordnede næranalyser af
funktionen af disse principper har jeg gjort brug af mange forskellige eksisterende analytiske
værdier fra ortografi, fonologi, morfologi, syntaks, pragmatik og interaktionsanalyse. Jeg har
plukket de analytiske værdier ud der syntes relevante, og den implicitte liste vil sandsynligvis
skulle suppleres eller modificeres hvis synsvinklen ændres, men inden for princippernes
ramme har jeg vurderet at de anvendte analytiske værdier og kategorier var tilstrækkelige til
at give et rammende billede af det nyskabende i chatsproget.
Svarene på afhandlingens to undersøgelsesspørgsmål om chat som udfordring til skriftsproget
og talesproget og teorier om dette og om det karakteristiske ved chat som sprog og interaktion
er pragmatiske i mere end en forstand. De er pragmatiske i deres fokus på sprog i brug, men
de er også pragmatiske fordi de foreslår en kombination af nytænkning og genbrug. Selv om
chat udføres under nye teknologiske og interaktionelle vilkår og dermed langt hen former sig
anderledes end tidligere interaktion og sprogbrug, mener jeg at mange af de nyskabende tiltag
i både chatinteraktion og -sprog kan analyseres vha. eksisterende kategorier inden for teorier
om skrift og tale. Det er dog efter min mening grundlæggende nødvendigt at afstå fra en rigid
dikotomisk forståelse af chat eftersom chat hverken er tale på skrift (skrevet talesprog) eller
skriftsprog med talesproglige elementer. Chat realiseres grafisk og produceres med henblik på
at blive læst, men den næsten-synkrone karakter gør at det fremtræder langt mere dynamisk
og interaktivt end skrift normalt gør. Idet jeg tager hensyn til det udprægede grafiske element
i interaktionen, dvs. den udbredte brug af ikke-alfabetiske tegn, forslår jeg termen grafisk
interaktion233 som betegnelse for chat.
Analysen af chat er ufuldstændig hvis man eksklusivt holder sig til enten teorier om
skrift eller teorier om tale. Jeg mener til gengæld med denne afhandling at have givet et bud

233

Med grafisk interaktion genbruger jeg delvist Ferrare mfl.s betegnelse skrevet interaktion (”written
interaktion”) (1991).
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på hvilke eksisterende teoretiske og analytiske værdier og metoder der er relevante i forhold
til

chat.

Nogle

fænomener

som

multilogisk

struktur,

homofoniforkortelser

og

regibemærkninger har dårligt ladet sig beskrive inden for den traditionelle lingvistik, og jeg
har derfor i disse tilfælde forsøgt at udvikle nye kategorier og modeller. Endelig har jeg
forsøgt med begrebet responsfremkaldelse at sammenfatte det interaktionelt centrale i chat
hvor jeg har måttet erkende at personorienterede faktorer som gruppedynamik og
ekspressivitet har stor betydning i social interaktion.
Den grafiske realisering af chat gør påvirkningen af skriftsproget mere nærliggende end
påvirkningen af talesproget – også selv om jeg har hørt beretninger om at man kan bruge
verbaliseringen af netkronymet *LOL*, lålle, i daglig tale: ”låller”. Elementer som
regibemærkninger eksisterer allerede i nogle bestemte genrer i skriftsproget, som fx
tegneserier og journalistiske artikler (Bojsen 1996), andre som lydefterligninger og
homofoniforkortelser har i chat fået en meget hyppigere og mere original anvendelse mens
elementer som signalforkortelser og smileys er helt nye om end de efterhånden også optræder
i beslægtede genrer som e-mails, elektroniske gæstebøger og personlige hjemmesider. Selv
om deltagerne i chatinteraktion i vid udstrækning gør brug af allerede eksisterende
sprogformer, op- og genfinder de også nye varianter af grafiske og skriftsproglige
udtryksformer og udfordrer på den vis normen både for den danske ortografi og for
skriftsprogets udtryksmuligheder. Sproget er fleksibelt og variabelt – det afspejler brugerens
behov og tilbøjeligheder. Afgørelsen af hvad der er det mest prægnante og adækvate udtryk,
beror i udstrakt grad på den givne situation og kontekst. Chatstilistiske elementer som de
ovennævnte

vil

formodentlig

vinde

frem

i

informelle

og

interpersonelle

interaktionssituationer, men vejen ind i retskrivningsordbogen er noget mere besværlig.
Fonologisk baserede alternativformer som lydstavning, afsnubning og homofoniforkortelser
er for omskiftelige til at kunne indgå i retskrivningen. En fremtidig optagelse i retskrivningen
vil højst sandsynligt kun komme til at gælde udbredte enkeltord og enkeltfænomener, som fx
meget hyppige netkronymer *LOL* og *BRB* og de mest almindelige smileys :-) og ;-).

VII.3 Perspektivering
Jeg har i konklusionen holdt mig næsten stringent til det sproglige og sprogligt interaktionelle
aspekt i afhandlingen, men det sociale aspekt i chat har gennem hele processen klinget med
som en vigtig bestanddel i forståelsen af chat, specielt fordi social chat har fokus netop på
samværet og relationen mellem deltagerne. Mange mennesker er mere eller mindre direkte i
kontakt med chat, og den store udbredelse af chat bliver iagttaget med stor nysgerrighed og
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usikkerhed. Betænkeligheden sigter bl.a. på hvordan det vil påvirke os i det lange løb – socialt
og sprogligt. Vil vores adfærd, holdninger og normer ændre sig pga. chat – og i så fald i
hvilken retning? Er chat en trussel mod skriftsproget (Rathje & Ravnholt 2003) og børns og
unges sprogopfattelse?
Min tillid til det danske sprogs stabilitet og min viden om hvor hurtigt (eller rettere
langsomt) normen for skriftsproget ændres, er for stor til at jeg kan frygte at vores skriftsprog
er i fare. Reformeringen af den danske retskrivning er for langsom og konservativ til at
privilegere så hurtige og radikale omskiftninger som dem i chatsproget, så chatstilen vil højst
komme til at figurere som et register knyttet konkret til denne og lignende kontekster. Den
alternative ortografi man møder i chat, vil muligvis kunne forvirre urutinerede skrivere, men
dels er indsatsen på retskrivningsområdet i skolerne efter min mening stor nok til at sætte
chatsprogets registertræk i relief, dels viser de unges brug af alternativ ortografi i chatsproget
at de er meget stil- og sprogbevidste kommunikatører. Fleksionsproblemer med fx nutids-r
forekommer naturligvis, men oftest er alternativ ortografi helt bevidst anvendt; i mange
tilfælde kan der også være tale om en slåfejl. Chatsproget rummer et sprogbevidstgørende
potentiale fordi deltagerne i chatinteraktionen befinder sig i en skriftlig og sprogbetinget
interaktionssituation med øjeblikkelig tilbagemelding. Chat er på flere måder et sprogligt
eksperimentarium. På den ene side eksperimenteres meget med alternativ ortografi og
alternative udtryksformer, og på den anden side har den enkelte mulighed for i trygge rammer
at eksperimentere med sit eget sprogs evne til at fremkalde respons, til at skabe relationer og
til at udtrykke følelser. I chat tvinges den enkelte til at udtrykke sig skriftligt i et hidtil uset
omfang, så chatsproget skal snarere ses som en uudnyttet resurse i børns og unges øvelse med
vedvarende skriftsproglig produktion.
Chat blev sammen med Computer-Mediated Communication i 80’erne og først i
90’erne generelt beskuet med bekymring. Ville anonymiteten og de manglende
socio-emotionelle tegn i CMC fremme hensynsløshed, egoisme og chikanøs adfærd (fx
Kiesler & Sproull 1986)? Denne pessimisme blev op gennem 90’erne delvist afløst af en tro
på den enkeltes dømmekraft og af en opfattelse af aktiviteterne i CMC som meget lig med
off-line aktiviteter (Gotved 1999). Men eftersom chat og CMC er en del af en voksende
tendens til mediering af vores samvær, er det utopisk at mene at denne forandring hvis
dimensioner ofte udråbes til at kunne sammenlignes med Gutenbergs trykkekunst eller
opfindelsen af skriftsproget, vil gå umærkeligt hen over vores socialitet. Teknologien giver ny
uforudsete muligheder hvoraf ikke alle er ønskede, jf. de sager om pædofili i chatrum og smsmobningen der har præget den offentlige debat de sidste år. Forandringen er kun netop
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begyndt, og det er derfor vanskeligt at sige hvordan den på lang sigt vil præge vores
socialkarakter. Stig Hjarvard giver i sin nye bog Det selskabelige samfund234 en efter min
mening rammende karakteristik af den nye mediering af socialiteten som selskabelighed, dvs.
som fokuserende på det behagelige, halvoffentlige, forskelsløse og underholdende samvær. I
det selskabelige samfund kan man ifølge Hjarvard manipulere og styre det medierede samvær
efter eget ønske og dermed vælge det fra hvis det bliver for besværligt eller provokerende for
ens magelige selvopfattelse.
Tager jeg mine mest pessimistiske briller på, kan chat som her og nu-interaktion235 ses
som en privilegering af det momentane eller præsentiske hvad der som bagside har en
langsom tilvænning til et krav om øjeblikkelighed. Hvis en hjemmeside ikke er opdateret for
nylig, eller en e-mail først besvares efter nogle dage, vil mange betegne begge dele som
uinteressante. Dette stadig stigende krav om opdatering og øjeblikkelighed kan have
historieløsheden som værste perspektiv. I en tilsvarende pessimistisk optik kan den
uforpligtende og legende adfærd i chat måske på længere sigt gøre mennesker utilbøjelige til,
måske ligefrem bange for det forpligtende og bindende samvær med den samme ægtefælle og
de samme kolleger dag efter dag. Men selv om man sagtens kan øjne risikomomenter i
chatsprog og -interaktion både for det danske sprog og det danske folks socialkarakter, tillader
jeg mig i denne afhandling at bevare en vis optimisme. Selv om jeg ikke har gjort meget ud af
at beskrive det i afhandlingen, er der mange træk i empirien der tyder på at en stor del af
deltagerne ønsker et tilhørsforhold til et forpligtende og trygt fællesskabslignende forum. De
samme chattere vender tilbage dag efter dag, de udveksler adresser og synspunkter, og de
bekymrer sig om hinandens velbefindende.
Den teknologiske mediering bestemmer nok interaktionens form, men ikke dens
indhold. Chat der oprindeligt var tiltænkt faglig udveksling og ikke social interaktion, er
blevet mere og mere populær, netop i kraft af dens sociale faciliteter. I stedet for at stemple
chat som en trussel mod vores sprog og vores sociale adfærd vil jeg gerne med denne
afhandling slå til lyd for at betragte chat som en resurse både i udviklingen af sproget og den
enkeltes identitet. Chat er nyskabende og nærværende, og chat tvinger deltagerne til at sætte
(nye) ord på noget de måske aldrig før har verbaliseret. Chat er ordoplevelser og oplevelser i
ord.

234

Betragtningerne citeres fra interviewet med Stig Hjarvard i anledningen af udgivelsen af bogen ”Det
selskabelige samfund” i Kristeligt Dagblad d. 12. marts 2004.
235
Med et her der er relativeret i den cyberspatiale egalisering af rummet.

275

BIBLIOGRAFI

Andersen, Hanne Leth,1998:
Talesprog og begynderundervisning. In: Fransk Nyt nr. 217, s. 3339. Hellerup.
Andersen, Svend, 1989:

Sprog og skabelse. Fænomenologisk sprogopfattelse i lyste af
analytisk filosofi, med henblik på det religiøse sprog. Gyldendal.
København.

Anderson, Benedict, 1983: Imagined Communities. Verso. London.
Andersson, Jan & Mats Furberg, 1979:
Sprog og påvirkning: om argumentationens semantik. København.
Nyt Nordisk Forlag 1979
Armand, Nina & Agnete Skov Husted-Andersen, 2002:
Børns færden i virtuelle verdener: In: Psyke & Logos, 23, s. 522550.
Atkinson, Maxwell & Heritage, John 1987 (1984):
Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis.
Cambridge University Press. London. 1984 (1986,1987).
Austin J. L., (1955) 1992: How to do things with words the William James Lectures delivered
at Harvard University. J. O. Urmson & Marina Sbisà (ed.). Oxford
University Press.
Barbatsis, Grethcen; Fegan, Michael & Kenneth Hansen, 1999:
The Performance of Cyberspace: An Exploration Into ComputerMediated Reality. In: Journal of Computer-Mediated
Communication. Vol. 5 (1).
http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue1/barbatsis.html.
(konsulteret d. 18.5.04)
Baron, Naomi S., 1984:

Computer mediated communication as a force in language change.
In: Visible Language 18 (2), s. 118-141.

Baron, Naomi S., 1998:

Letters by phone or speech by other means: the linguistics of email. In: Language & Communication nr. 18 p.133-170. Oxford.

Bateson, Gregory, 1972:

A Theory of Play and Fantasy. IN Steps to an Ecology of Mind,
New York,

276

Baym, Nancy K., 1995:

The emergence of community in Computer-Mediated
Communication. In: Jones, Steven G. (red): CyberSociety.
Computer-Mediated Communication and Community. Sage
Publications. California.

Baym, Nancy K., 1995:

The Performance of Humor in Computer-Mediated
Communication. In: Journal of Computer-Mediated
Communication
http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue2/baym.html

Bays, Hillary, 1998:

Framing and face in Internet exchanges: A socio-cognitive
approach. In: Linguistik Online: viadrina.euv-frankfurto.de/~wjournal/bays.html. (konsulteret d. 18.5.04)

Bechar-Israeli, Haya, 1995:
From <Bonehead> to <cLoNehEAd>: Nicknames, Play and
Identity on Internet Relay Chat. In: Journal of Computer-Mediated
Communication , vol1,no. 2. http://www.ascusc.org/jComputerMediated Communication /vol1/issue2/index.html.1995
(konsulteret d. 17. marts 2004)
Becker-Christensen, Christian & Peter Widell (red.), 1995:
Politikens Nudansk Ordbog. 15. udgave. Kbh. Politiken. 1996
Beisswenger, Michael, 2000:
Kommunikation in virtuellen Welten: Sprache, Text und
Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur Konzeptionalität von
Kommunikationsvollzügen und zur textuellen Konstruktion von
Welt in synchroner Internet-Kommunikation, exemplifiziert am
Beispiel eines Webchats. Stuttgart
Beisswenger, Michael, 2001:
Getippte “Gespräche“ und ihre trägermediale Bedingtheit. In: Ingo
W. Schröder & Stephane Voell: Moderne Oralität. Marburg
Blanche-Benveniste, Claire, 1997:
The Unit in Written and Oral Language. In: Cl. Pontecorvo (ed.)
Writing Development. An Interdisciplinary view. Amsterdam.
Benjamin.
Blicher, Trine, 2001:

Internetmisbrug splitter familier. In: Jyllands-Posten d. 5/4.

Blædel, Leif (red.), 1987: Lys over land. Poul Henningsen om det hele. Gyldendal.
Bojsen, Else, 1996:

Arven fra Anders And & Co. Om nogle verbalinterjektioner i
dansk m.m. In: Språket lever! Festskrift til Margareta Westman d.
27. mars 1996. Udgivet af Svenska språknämnden.

Bolter, Jay David, 1991:

Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of
Writing. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New
Jersey.
277

Bolter, Jay David & Grusin, Richard, 1999:
Remediation. Understanding New Media. The MIT Press.
Bruckman; Amy, 1992:

Identity workshops. Emergent social and psychological
phenomena in netbased virtual relity. In:
ftp://ftp.cc.gatech.edu/pub/people/asb/papers/identity-workshop.rtf
(konsulteret d. 15. marts 2004)

Bruckmann, Amy S., 1993:
Gender swapping on the internet
http://www.cc.gatech.edu/~asb/papers/gender-swapping.txt
(konsulteret d. 15. marts 2004)
Burri, Gabriela, 2003:

Spontanschreibung im Chat. In: Linguistik online 15,3. 2003
http://www.linguistik-online.com/15_03/burri.html Konsulteret d.
24.4.04

Butler, Judith, 1997:

‘Excitable Speech’ A Politics of the Performative. Routledge.
NewYork & London.

Caillois, Roger,1961:

Man, Play, and Games. Oversat af Mayer Barash. The Free Press
of Glencoe, Inc. New York.

Carroll, Noël, 2003:

Humour. In: Levinson, Jerrold (red.) The Oxford Handbook of
Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.

Chafe, Wallace, 1970:

Meaning and the structure of language. The University of Chicago
Press. Chicago.

Chafe, Wallace, 1982:

Integration and Involvement In Speaking, Writing , and Oral
Literature. In: Deborah Tannen (red): Spoken and Written
Language. Exploring Orality and Literacy. ABLEX Publishing
Coorporation. New Jersey 1982. s. 35-53.

Chafe, Wallace, 1985:

Linguistic differences produced by differences between speaking
and writing. In: Olson, Torrance & Hildyard (red.) Literacy,
Language and Learning. The Nature and Consequences of
Reading and Writing. Cambridge University Press. Cambridge.
1985. s.105-123.

Chafe, Wallace, 1994:

Discourse, consciousness and time. The Flow and Displacement of
Conscious Experience in Speaking and Writing. The University of
Chicago Press. Chicago.

Cherny, Lynn, 1999:

Conversation and Community. Chat in a Virtual World. CSLI
Publications Lealand Stanford Junior University. 1999

Cherny, Lynn, 1995:

The Modal Complexity of Speech Events in a social Mud. In:
Electronic Journal of Communication 5.
http://www.cios.org/www/ejc/v5n495.htm. (konsulteret d. 18.5.04)
278

Collin, Finn & Køppe Simo (red.), 1995:
Humanistisk Videnskabsteori. DR Multimedie. Viborg. 1995
Coulthard, Malcolm & Montgomery, Martin, 1981:
Studies in discourse analysis. Routledge & Kegan Paul, London,
Boston, Melbourne & Henley.
Coupland, Nikolas, Coupland Justine & Robinson, Jeffrey D., 1992:
“How are you?”: Negotiating phatic communion. In: Language in
Society 21, s. 207-230. Cambridge University Press.
Cramer, Jens, Mette Kunøe, Erik Vive Larsen, Ole Togeby & Peter Widell,1996:
699 Varme Termer.
Crystal, David, 2001:

Language and the Internet. Cambridge University Press.

Danet, Brenda, 1995:

Text as Mask: Gender, Play, and Performance on the Internet. In:
Steve Jones (ed.): Cybersociety 2.0. Revisting Computer-Mediated
communication and Community. SAGE London & Thoursand
Oaks (Calif.).

Danet, Brenda, 2001:

Cyberpl@y - communicating online. Berg. Oxford.

Danet, Brenda, Lucia Ruedenberg-Wright & Yehudit Rosenbaum-Tamari, 1997:
“HMMM…WHERE’S THAT SMOKE COMING FROM?”
Writing, Play, and Performance on Internet Relay Chat. In Journal
of Computer-Mediated Communication , Vol.2, No. 4
http://www.ascusc.org/jComputer-Mediated Communication
/vol2/issue4/danet.html
(konsulteret d. 17. marts 2004)
Deuel, Nancy R., 1996:

Our passionate response to virtual reality. In: Susan Herring (edi.):
Computer-Mediated Communication. Linguistic, social, and crosscultural perspectives. Amsterdam, John Benjamin.s. 129-146

Dibbel, Julian, 1996:

Taboo, Consensus, and the Challenge of Democracy in an
Electronic Forum. In: Kling, Rob: Computerization &
Controversy. 2nd ed. Academic Press. San Diego.

Diderichsen, Paul, 1946: Elementær dansk Grammatik. København. Gyldendal.
Donath, Judith S., 1999:

Identity and deception in the virtual community. In: Kollock,
Peter & Smith, Marc A. (ed.): Communities in Cyberspace.
Routledge. New York.

Donath, Judith, Karrie Karahalios & Fernanda Viégas, 1999:
Visualizing Conversation. In: Journal of Computer-Mediated
Communication.
http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue4/donath.html (konsulteret
d. 18.5.04)
279

Downes, Edward J. & McMillan, Sally J., 2000:
Defining interactivity. A qualitative identification of key
dimensions. In. New media & society. Vol 2 (2) s. 157-179. SAGE
Publications. London.
Drotner, Kirsten,1991:

Kulturellt køn och modern ungdom. In:
Fornäs/Boëthius/Cwejman: Køn och identitet i førändring. (FUSrapport nr. 3)

Drotner, Kirsten, 1993:

Medieetnografiske problemstillinger – en oversigt. In: Mediekultur
nr. 21, s. 5-21. Ålborg.

Eckert, Penelope, 1989:

Jocks and Burnouts: Social Categories and Identity in the High
School. New York. Teachers College Press.

Eckert, Penelope, 2000:

Linguistic Variation as Social Practice. The Linguistic
Construction of Identity in Belten High. Blackwell Publishers Inc.
Massachusetts, USA.

Eckert, Penelope,1997:

Why Ethnography? In: Ulla-Britt Kostinas m.fl.: Ungdomsspråk i
Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Meddelanden från
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. MINS
42. 52-63.

Egbert, Maria M.,1997:

Schisming: The Collaborative Transformation from a Single
Conversation to Multiple Conversation. In: Research in Language
and Social Interaction Vol. 30, No 1, 1-51.

Ekman, Paul & Friesen, Wallace V., 1969:
The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categoeris, Origins,
Usage, and Coding. In: Semiotica, vol.1, no.1, s. 49-98. The
Hague.
Eriksen, Marianne, 2003: Lyrikervejledning (2001) http://www.poetica.dk/tips/t-bog.htm
(konsulteret d. 10. december 2003)
Erson, Eva, 1997:

Är det värt at kämpa för at finnas här? In: Feministiskt Perspektiv
nr. 4/97. Göteborg. s. 5-11

Ess, Charles & the Association of Internet Reserachers, 2002:
Ethical decision-making and Internet research. 2002
http://www.aoir.org/reports/ethics.pdf. (konsulteret d. 18.5.04)
Etzioni, AMitai & Oren Etzioni, 1999:
Face-toFace and Computer-Mediated Communities, A
Comparative Analysis. In. The Information Society, 15, s. 241-248.
Farb, Peter, 1974:

Word Play. What happens when people talk. Jonathan Cape Thirty
Bedford Square. London.
280

Ferrara, Kathleen; Brunner, Hans & Whittemore, Greg, 1991:
Interactive Written Discourse as an Emergent Register. In: Written
Communication. Vol. 8 No. 1, Sage Publications. Beverly Hills s.
8-34
Fewcett, R. P., 1984 :

Language as a resource. In: Australian Review of Applied
Linguistics. 7 (1): 17-56.

Finnemann, Niels Ole, 1998:
Et medie for en ny skriftteknologisk revolution. In: Jens F. Jensen
(red.): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier. FISK-serien
3. Aalborg Universitetsforlag.
Freud, Sigmund, 1993 (1941):
Hverdagslivets psykopatologi. Hans Reitzels Forlag. København.
1993 (2. udgave).
Frøbert, Knud Aage, 2000 (1989):
Massemediernes frihed og ansvar. Akademisk Forlag. København.
Garfinkel, Harold, 1967: Studies in Ethnomethodology. Cambridge. Polity Press.
Gjedsted, Jørgen Juul, 1965:
Visualiseret sprog i reklametekster. In: Peter Skautrup & Niels
Åge Nielsen (red.) Sprog og kultur, Bind 24. Universitetsforlaget i
Aarhus.
Glenn, Phillip J., 1995:

Laughing at and Laughing with: Negotiating of Participant
Alignments Through Conversational Lauther. In: Have, Paul ten &
George Psathas (ed.): Situated Order. Studies in the Social
Organization of Talk and Embodied Activities. International
Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis &
University Press of America. Washington.

Goffman, Erving, 1955:

On Face-Work: An analysis of ritual elements in social interaction.
In: Psychiatry 18 (3), 213-31.

Goffman, Erving, 1992 (1959):
The Presentation of Self In Everyday Life. Harmondsworth:
Penguin. Norsk udg.: Vore rollespil I hverdagen. Larvik: Pax/Hans
Reitzel.
Goffman, Erving, 1961:

Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction. Allen
Lane The Penguin Press.

Goffman, Erving, 1981:

Footing. In: Forms of talk. Basil Blackwell. Oxford.

Gorman, Lyn & David McLean, 2003:
Media and Society in the Twentieth Century. A Historical
Introduction. Blackwell Publishing. Oxford/Malden
281

Gotved, Stine, 1999:

Cybersociologi: det samme på en anden måde. Sociologisk
Institut, Københavns Universitet. Upubliseret ph.d.-afhandling.

Gotved, Stine, 2000:

Kommunikation på nettet. In: Kommunikationsforum.
http://www.kommunikationsforum.dk/nyheder.asp?articleid=4359
(konsulteret d. 18.5.04)

Gotved, Stine, 2002:

Rumlige dimensioner i det sociale cyberspace. In: Dansk
Sociologi, vol.13, 4 s. 7-25.

Gregersen, Frans, 1991:

Sociolingvistikkens (u)mulighed : videnskabshistoriske studier i
Ferdinand de Saussures og Louis Hjelmslevs strukturalistiske
sprogteorier. Tiderne Skifter. Viborg. 2 Bind

Gregersen, Frans, 1996:

Semantik. In: Tore Kristiansen m. fl. (red): Dansk Sproglære.
Dansklærerforeningen. 1996.

Greimas, A. J., 1966:

Strukturel semantik. (oversat af Gudrun Hartvigson). Borgen.

Grice, H. P., 1975 (1967): Logic and conversation. In: Cole Peter & Jerry Morgan: Syntax
and Semantics, vol. 3, Speech Acts, New York: Academic press.
Gustavsen, Anja, 2000:

Snydt på chatten. In: Politiken 13/1, 3. sektion s. 4-5

Hall, Kira, 1996:

”Cyberfeminism”. In: Herring, Susan C. (ed.): Computer-Mediated
communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural
Perspectives. John Benjamins Publishing Company.
Amsterdam/Philladelphia.

Halliday, M.A.K., 1987:

Spoken and Written Modes of Meaning. IN. Horowitz & Samuels:
Comprehending Oral and Written Language. Academic Press, Inc.
s. 55-82

Halliday, M.A.K. & Ruqaiya Hassan, 1976:
Cohesion in English. Longman, London.
Halliday, M.A.K. & Hassan, Ruqaiya, 1989:
Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Socialsemiotic Perspective. Oxford University Press.
Hamman, Robin B.:

The Role of Fantasy in the Construction of the On-line Other: a
selection of interviews and participant observations from
cyberspace. In: cybersoc.com. sociological and ethnographic
research of cyberspace
http://www.socio.demon.co.uk/fantasy.html. (konsulteret d.
18.5.04)

Hansen, Erik, 1990:

Dæmonernes Port. Støttemateriale til undervisningen i nydansk
Grammatik. Hans Reitzels Forlag.

282

Hansen, Kenneth, 2004:

Det performative rum. Arbejspapir fra Roskilde Universitet
http://www.akira.ruc.dk/~keha/papers/performativ.doc.
(konsulteret d. 29. 3. 04)

Hansen, Aage, 1967:

Moderne dansk Bd. 1-3. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Grafisk Forlag.

Haraway, Donna J., 1991: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. Free
Association Books. London. 1991
Harrison, Sandra, 1998:

E-mail discussions as conversation: moves and acts in a sample
from a lists discussion. In: Linguistik online1, 1
http//:viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/harrison.htm

Hassing, Louise, 1999:

Alle taler om vejret… - Om fatisk kommunikation i bemærkninger
om vejret. In: ibid, nr. 1, 1999. Institut for Nordisk Sprog og
Litteratur. s. 77-97.

Hauge, Kjetil Rå, 1994:

”Verbal interjections” in Bulgarian child language and comic
strips. In: Oslo Contributions to the 13th Meeting of Nordic
Slavists. 17-28. Meddelelser 1994, nr. 70. Oslo: Universitetet i
Oslo. Slavisk-baltisk avdeling.

Have, Paul ten, 1999:

Doing Conversation Analysis: a practical guide. Thousand Oaks
Calif. : SAGE

Have, Paul ten, 2001:

Computer-Mediated Chat: Ways of Finding Chat Partners. In:
http://www.media-culture.org.au/0008/partners.html
(konsulteret d. 18.5.04).

Heltoft, Lars, 1990:

En plads til sprogvidenskabens hittebørn. Om talesprog og
sætningsskema. In: Årsberetning 1987-1989. København. Selskab
for Nordisk Filologi.

Henningsen, Poul,1987:

Lys over land - Poul Henningsen om det hele. Blædel, Leif (red.)
Gyldendal. Haslev

Henriksen, Carol, 2001:

Modeller for kommunikation og public relations. Roskilde
Universitetsforlag. Gylling.

Hentschel, Elke, 1998:

Communication on IRC. In: Linguistik online 1
http//:viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/irc.htm

Heritage, John, 1984:

Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge, MA: Polity.

Herring, Susan C. (ed.), 1996:
Computer-Mediated communication. Linguistic, Social and CrossCultural Perspectives. John Benjamins Publishing Company.
Amsterdam/Philladelphia.
283

Herring, Susan C. (a),1999:
Gender and Democracy in computer-mediated communication. In.
Nordlyd 23. s. 1-20
http://www.ascusc.org/jcmc /vol4/issue4/herring.html.
(konsulteret d. 18.5.04).
Herring, Susan C. (b), 1999:
Interactional Incoherence in Computer-Mediated Communication .
In: Journal of Computer-Mediated Communication:
Herring, Sucan C., 2000: Computer-Mediated Discourse. In: Tannen, Deborah; Schiffrin,
Deborah & Hamilton, Heidi: Handbook of Discourse Analysis.
Oxford: Blackwell
Herring, S. C., 2004:

Computer-mediated discourse analysis: An approach to
researching online behavior. Designing for Virtual Communities
in the Service of Learning, S. A. Barab, R. Kling, & J. H. Gray
(Eds.). New York: Cambridge University Press.
http://ella.slis.indiana.edu/~herring/cmda.html 2004
(konsulteret d. 18.5.04).

Hjarvard, Stig, 1997:

Simulerede samtaler In: Mediekultur vol. 26, s. 5-18.

Hjort, Ebba & Kjeld Kristensen (red.), 2003:
Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Gyldendal.
Hörnqvist, Mikael, 2003: Cyberspace och rummets virtualisering. In: Digitale media och
hyptetext - http://130.238.50.3/ilmh/Ren/digital25.htm
(konsulteret d. 20. april 2004)
Hougaard, Tina Thode (a), 2001:
Interaktionelle særtræk i chat. In: 8. Møde om Udforskning af
Dansk Sprog. Mette Kunøe & Peter Widell (red.). Århus (Findes i
pdf-format på adressen
http://www.hum.au.dk/nordisk/lokal/pdf/Chat.pdf).
Hougaard, Tina Thode (b), 2001:
Sproglaboratorium i cyberspace. In: Samvirke nr. 3.
Hougaard, Tina Thode (a), 2002:
Chatsproget – nyskabende og bevidstgørende eksperimenter. In:
Designværkstedet. http://design.emu.dk/artik/artikf.htm
Hougaard, Tina Thode (b), 2002:
Digitalt og skrevet. In: Søren Peter Sørensen (red): Elektroniske
tekster. Systime.
Hougaard, Tina Thode (c), 2002:

284

Kommunikation in virtuellen Welten: Sprache Text und
Wirklichkeit – eine Rezension. In: Peter Lang: Zeitschrift für
Angewandte Linguisitik. Heft 36, s. 105-108.
Hougaard, Tina Thode (d), 2002:
Kontakt og iscenesættelse i unges chat. In: Jens Cramer, Ole
Togebys & Peter Widell (red.): M/K – Mod og Kvindehjerte.
Festskrift til Mette Kunøe 5. november 2002. Forlaget Modtryk.
Huizinga, Johan, 1970 (1944):
Homo Ludens : a study of the play element in culture. London :
Paladin.
Hutchby, Ian & Robin Wooffit, 1988:
Conversation Analysis. Polity Press. Cambridge
Hård af Segerstad, Ylva, 2000:
Swedish Chat Rooms. In: M/C A Journal of Media and Culture
3(4) http://www.media-culture.org.au/0008/swedish.html
(konsulteret d. 24.4.04).
Hård af Segerstad, Ylva, 2002:
Use and Adaptation of Written Language to the Conditions of
Computer-mediated Communication. Göteborg University,
Sweden.

Jack, Morten & Jon Andersen, 2002:
Chat - en legeplads for voksne. In: Psyke & Logos, 23, s. 503-521.
2002
Jacobsen, Henrik Galberg & Peder Skyum-Nielsen, 2003:
Dansk sprog : en grundbog. Kbh. Schønberg.
Jakobson, Roman (1960) 1967 :
Lingvistik og poetik. In: Vindrosen 14. årg. nr. 7, Oversat af N.E.
Wille.
Jarvad, Pia, 1999:

Nye ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal

Jefferson, Gail, 1979:

A Tecknique for Inviting Laughter and its Subsequent Acceptance
Declination. In: Psathas: Everyday Language.

Jefferson, Gail, 1984:

On the organization of laughter in talk about troubles. In: Atkinson
& Heritage (red.): Structure of Social Action. Studies in CA. 346369.

Jefferson, Gail, 1989:

Preliminary notes on a possible metric which provides for a
“standard maximum” silence of approximately one second in
285

conversation. In: Roger, Derek & Peter Bull: Conversation: An
Interdisciplinary Perspective. Multilingual Matters Ltd, Clevedon.
Jefferson, Gail, Harvey Sacks & Emanuel Schegloff, 1987:
Notes on laughter in the pursuit of intimacy. In: Button & Lee
(red.): Talk and Social Organisation. Clevedon, Avon:
Multiliingual Matters. 152-205.
Jensen, Jens F., 1990:

Computermedier. Computeren som medie, kommunikation og
mediekultur. In: Jensen, Jens F. (red): Computerkultur –
computermedier – computersemiotik. Nordisk Sommeruniversitets
Skriftserie 32.

Jensen, Jens F. (red.), 1990:
Computer-Kultur – Computer-Medier og Computer-Semiotik.
Aalborg : Nordisk Sommeruniversitet.
Jensen, Jens F., 1998:

Interaktivitet? Interaktivitet! Arbejdspapir.

Jensen, Jens F., 1999:

Roadmap til informationsmotervejen. In: Jens F. Jensen
(red.):Internet, World Wide Web, Netværks-kommunik@tion. Om
netmedier, netkulturer, beboede 3D virtuelle verdener og meget
mere…FISK-serien 4. Aalborg Universitetsforlag.

Jespersen, Otto, 1969 (1937):
Analytic syntax. New York, Holt. Rinehart and Winston, inc.
Jones, Steven G. (ed.), 1995:
CyberSociety. Computer-Mediated Communication and
Community. Sage Publications. California.
Jones, Steven G. (ed.), 1997:
Virtual Culture. Identity and Communication in Cybersociety.
SAGE Publications. London.
Jones, Steven G. (ed.), 1998:
Cybersociety. 2.0. Revisiting Computer-Mediated Communication
and Community. SAGE Publications. California
Jones, Steven (ed.), 1999: Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for
Examining the Net. SAGE.
Kallmeyer, W.; W. Klein, R. Meyer-Hermann, K. Netzer& H.J. Siebert, 1974:
Lektürekolleg zur Textlinguistik. Band 1: Einführung. Athenäum
Fischer Taschenbuch Verlag.
Kiesler, Sara; Siegel, Jane & McGuire, Timothy, 1984:
Social Psychological Aspects of Computer-Mediated
Communication. In: American Psychologist. Vol. 39, No.10 s.
1123-1134.
286

Kiesler, Sara & Sproull, Lee, 1986:
Redusin Social Context Cues: Electronic Mail in Organizational
Communication. In. Management Science. Vol. 32, Np, 11.s.
1492-1512
Kock, Peter und Oesterreicher, Wulf, 1985:
Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und
Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und
Sprachgeschichte. In: Romanistisches Jahrbuch n. 36, s. l 15-43.
Kolko, Beth E., 1999:

Representing Bodies in Virtual Space: The Rhetoric of Avatar
Design. In: The Information Society, 15, s.177-186.

Kollock, Peter & Smith, Marc A. (eds.), 1999:
Communities in Cyberspace. Routledge. Routledge. New York.
Korzen, Iørn, 1998:

Ellipsen i tekstgrammatisk perspektiv. In: Peter Colliander & Iørn
Korzen: Ny forskning i grammatik. Fællepublikation 5
Sophienbergsymposiet 1997. Odense Universitetsforlag.

Kotsinas, Ulla-Britt, 1994: Ungdomsspråk. Hallgren & Fallgren. Uppsala.
Kotsinas, Ulla-Britt, Anna-Brita Stenström och Anna-Malin Karlsson, 1997:
Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium.
Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms
universitet. MINS 42.
Kramarae, Cheris, 1998:

Feminist Fictions of Future Technology. In: Jones, Steven G. (ed.):
Cybersociety. 2.0. Revisiting Computer-Mediated Communication
and Community. SAGE Publications. California

Krikorian, Dean H., Jae-Shin Lee, T. Makana Chock & Chad Harms, 2000:
Isn’t That Spatial?: Distance and Communication in a 2-D Virtual
Environment. In: Journal of Computer-Mediated Communication
5/4: http://www.ascusc.org/jComputer-Mediated Communication
/vol5/issue4/krikorian.html. (konsulteret d. 18.5.04).
Kristiansen, Tore (m.fl), 1996:
Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen.
Kroløkke, Charlotte, 2002: Virtuel identitet: køn og etnicitet. Sprog som identitetsmarkør i
cyberspace. Working Paper No. 2.
Labov, William, 1972:

The Study of Language in its social Context. In: Pier Paolo
Giglioli (ed): Language and Social Context. Penguin.

Lapadat, Judith C., 2002: Written Interaction: A Key Component in Online Learning. In:
Journal of Computer-Mediated Communication 7 (4).
Laurel, Brena, 1993:

Computers as Theatre. Addison-Wesley Puplishing Company.
USA.
287

Laursen, Ditte (in prep.): Det mobile samtalerum. Om unges kommunikations- og
samværsformer i omgang med mobiltelefonen. Ph.d.-afhandling,
Institut for sprog og kommunikation. Syddansk Universitet.
Laursen, Ditte (a), 2002:

Sms - begrænsningens muligheder. In: Mål & Mæle nr. 1.

Laursen, Ditte (b), 2002: Sms - mere end en sprogtrend. In: Vandfanget, 7. årg., nr. 2.
Laver, John & Hutcheson, Sandy, 1972:
Communication in Face to Face Interaction. Penguin Books.
Leech, Geoffrey N., 1983: Principles of Pragmatics. Longman Group Limited. London and
New York.
Levinson, Stephen C., 1983:
Pragmatics. Cambridge University Press. Cambridge.
Lévy, Pierre, 1998:

Becoming Virtual. Reality in the Digital Age. (oversat af Robert
Bononno). Plenum Trade. New York/London.

Linell, Per & Lennart Gustavsson, 1987:
Initiativ och respons : om dialogens dynamic, dominans och
koherens. Linköping Universitet.
Liu, Geoffrey Z., 1999:

Virtual Community Presence in Internet Relay Chatting. In:
Journal of Computer-Mediated Communication 5 (1).
http://www.ascusc.org/jsms/vol5/issue1/liu.html.
(konsulteret d. 18.5.04).

Lombar, Matthew & Ditton, Theresa, 1997:
At the Heart of It All: The Concept of Presence. In: Journal of
Computer-Mediated Communication. Vol. 3 (2)
http://www.ascusc.org/jsms/vol3/issue2/lombard.html.
(konsulteret d. 18.5.04).
Marshall McLuhan, 1964: Understanding Media: The extensions of man. New York: Signet
Madsen, Jens, 2001:

Feltstuder - En praktisk indføring. Designværkstedet.
http://design.emu.dk/handicapvenlig/artik/01/21-feltstudier.htm
(konsulteret d. 18.5.04).

McRae, Shannon, 1997:

Flesh made word: Sex, text and the virtual body. In: D. Porter
(red.): Internet culture. New York. Routledge. 73-86.

Malinowski, Bronislaw, 1923:
The Problem of Meaning in Primitive Languages. In: The Meaning
of Meaning. C. K. Ogden & I. A. Richards. London. s. 451 - 510
Markussen, Randi, 1998: Køn i cyberspace. In: Kvinder, Køn og Forskning. 1 s. 5-21.
288

Marvin, Lee-Ellen, 1995: Spoof, Spam, Lurk and Lag: the Aesthetics of Text-based Virtual
Realities. In: Journal of Computer-Mediated Communication
http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue2/marvin.html
(konsulteret d.18.5.04)
Meyer, Ludvig, 1970 (1837):
Fremmedordbog
Meyer, Bente, 2001:

Den globale dialog - selvkonstruktion og sproglig interaktion i
internationale chat rooms. In: Sørensen, Birgitte Holm (red.):
Chat – leg, identitet, socialitet og læring. Gads Forlag. 121-136

McRae, Shannon, 1997:

Flesh Made Word: Sex, Text and the Virtual Body. In: D. Porter
(ed.): Internet culture. Routledge. New York & London.

Meyrowitz, Joshua, 1997: Tre paradigmer i medieforskningen. In: Mediekultur vol. 26 s. 5669.
Murray, Craig D. & Judith Sixmith, 2001:
Ethical Issues in the Documentary Data Analysis of Internet Posts
and Archives. In: Qualitative Health Research, vol. 11, no. 3. 423432
Naper, Ida, 2001:

System Features of an Inhabited 3D Virtual Environment
Supporting Multimodality in Communication. (Unpublished paper
at the 34th Hawaii International Conference on System Sciences.

Nielsen, Mie Femø, 1999: Grundbegreber i nyere samtaleanaylse. In: NyS 25.
Dansklærerforeningen. s. 9-55
Nielsen, Lars Bojen, 1997: Terminal identitet. In: In: Multimedieteori – om de nye mediers
teoriudfordringer. Odense Universitetsforlag. s. 181-202
Nordberg, Bent, 1992:

Onomatopoetiska uttryck och ungdomars samtalsstil. In:Siv
Strömquist (red.): Tal och samtal. Lund: Sutdentlitteratur. S. 150176

Nyboe, Lotte, 2003:

Doing Cyberspaces. Performing selves and wor(l)ds through
cyborg discourse. Upubliceret ph.d.-afhandling.

Onions, C.T. (ed.), 1973 (1933):
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles.
Oxford at the Clarendon Press.
Ong, Walter J., 1988:

Orality and literacy : the technologizing of the word. London ;
New York : Routledge.

Pankow, Christiane, 2003: Zur Darstellung nonverbalen Verhaltens in deutschen und
schwedishcen IRC-Chats. Eine Korpusuntersuchung. In: Linguistik
online 15, 3. 2003. http://www.linguistikonline.com/15_03/pankow.html (konsulteret d. 18.5.04).
289

Paoillo, John, 1999:

The Virtual Speech Community: Social Network and Language
Variation on IRC. In: Journal of Computer-Mediated
Communication
http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue4/paolillo.html. (konsulteret
d. 18.5.04).

Parks, Malcolm & Floyd, Kory, 1996:
Making Friends in Cyberspace. In: Journal of Communication nr.
46 (1), Winter, s. 80-97.
Pedersen, Inge Lise, 1996: De danske sprogsamfunds historie. In: Dansk Sproglære. Tore
Kristiansen m.fl. Dansklærerforeningen. s. 151-179
Pomerantz, Anita, 1984:

Agreeing and disagreeing with assessments: som feature of
preferred/dispreferred turn shapes. In: Atkinson, J., M. Atkinson &
J. Heritage (red.), Structures of Social Action. Studies in
Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press,
57-101.

Poulsen, Ib & Lone Audon, 2001:
Chat - at snake på skirft. IN: Sørensen, Birgitte Holm: Chat. Leg,
identitet, socialitet og læring. Gads Forlag. 63-79.
Pryds, Henning, 1997:

Tid og rum i det globale image. In: Multimedieteori – om de nye
mediers teoriudfordringer. Odense Universitetsforlag.

Quist, Pia, 1998:

Ind i gruppen - ind i sproget. En undersøgelse af sammenhænge
mellem identitet og andetsprogstilegnelse. Køgeserien bind K5,
Københavnerstudier i tosprogethed, Danmarks Lærerhøjskole

Rafaeli, Sheizaf, 1988:

Interactivity. From New Media to Communication. In: (R.P.
Hawkins, J. M. Wiemann& S. Pingree (red.) Sage Annual Review
of Communication Research: Advancing Communication Science.
Vol. 16. Beverly HIlss, Ca: Sage s. 110-134.

Rafaeli, Sheizaf & Fay Sudweeks, 1997:
Networked Interactivity. In: Journal of Computer-Mediated
Communication. Vol.2/4.
http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue4/rafaeli.sudweeks.html
(konsulteret d. 24.4.04)
Rathje, Marianne & Ole Ravnholt, 2002:
R tjat å sms 1 trusl mod skriftsprådg? In: Nyt fra Sprognævnet. 2,
s. 1-8. http://www.dsn.dk/nfs/2002-2.htm#tjat (konsulteret d.
18.5.04).
Rampton, Ben, 1995:

Crossing language and ethnicity among adolescents. Longman
Group Limited. New York.
290

Reed, Darren, 2001:

“Making Conversation”: Sequential Integrity and the Local
Management of Interaction on Internet Newsgroups.
(Unpublished).

Reed, Darren & Malcolm Ashmore, 2000:
The Naturally-Occurring Chat Machine. In: M/C A Journal of
Media and Culture 3(4).
http://www.media-culture.org.au/0008/machine.html (konsulteret
d. 24.4.04)
Reid, Elizabeth, 1995:

Virtual Worlds: Culture and Imagination. In: Jones, Steven G.
(red): CyberSociety. Computer-Mediated Communication and
Community. Sage Publications. California. s. 164-183

Reid, Elizabeth, 1994:

Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities. Masters
Thesis on MUDs.

Reid, Elizabeth, 1991:

Electropolis: Communications and Community On Internet Relay
Chat. University of Melbourne Department og History.
http://www.aluluei.com/electropolis.htm (konsulteret d. 18. maj
2004).

Rheingold, Howard, 1993: The virtual community. Homesteading on the electronic frontier.
Addison-Wesley Publishing Company. Massachusetts.
Rintel, E. Sean; Mulholland, Joan & Pittam, Jeffery, 2001:
First Things First: Internet Relay Chat Openings. In: Journal of
Computer-Mediated Communication. Vol. 6 (3)
http://www.ascusc.org/jcmc /vol6/issue3/rintel.html. (konsulteret
d. 18.5.04).
Rosenbaum, Bent & Harley Sonne, 1979:
"Det er et bånd der taler" : analyser af sprog og krop i psykosen/
med efterskrift af Svein Haugsgjerd. Kbh. Gyldendal.
Rosenbaum-Ramari, Y, B. Danet , L. Ruedenberg-Wright, 1997:
"Hmmm...where's that smoke coming from?" Writing, play and
performance on Internet Relay Chat. Journal of ComputerMediated Communication , 2(4).
<http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue4/danet.html> (konsulteret
d. 18.5.04).
Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter und Siever, Torsten, 1998:
Sprache und Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen.
Westdeutscher Verlag.
Sacks, Harvey, 1987:

On the preferences for agreement and contiguity in sequences in
conversation. In: Button & Lee (eds.): Talk and Social
Organisation. Clevedon. Multilingual Matters.
291

Sacks, Harvey, 1998:

Lectures on conversation: volumes I & II. ed. by Gail Jefferson.
Osford. Blackwell.

Sacks, H., E.A. Schegloff, G. Jefferson, 1974:
'A simplest systematics for the organization of turn taking for
conversation'. In: J.N. Schenkein, ed., Studies in the organization
of conversational interaction. New York: Academic Press: 7-55.
Sanderson, David, 1997: Lexikon der Emotikons. In:Zeitschrift für Semiotik. Band 19, Heft
3, Stauffenburg Verlag Tübingen. s.307-315.
Schechner, Richard, 1986: Victor Turner’s Last Adventure. In: Turner, Victor: The
Anthropology of Performance. PAJ Publications. New York.
Schegloff, Emanuel A.,1968:
Sequencing in Conversational Openings. In: American
Anthropologist, 70, 6. 1075-1095
Schegloff, Emanuel A. & Harvey Sacks, 1973:
Opening Up Closings. In: Semiotica, VIII, 4. S. 289-327.
Schegloff, Jefferson & Sacks, Harvey, 1977:
The preference for self-correction in the organization of repair for
conversation". Language 53: 361-82.
Schiffrin, Deborah, 1994: Approaches to Discourse. Blackwell Publishers. Cambridge.
Schönfeldt, Juliane & Golato, Andrea, 2003:
Repair in Chats: A Conversation Analytic Apprach. In: Research
On Language and Social Interaction, 36(3), s. 241 – 284.
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/S15327973RLSI360
3_02
Searle, John R., 1969:

Speech acts, Cambridge University Press, Cambridge. Mass

Skyum-Nielsen, Peder 1992:
Fyndord: studier i kortformernes retorik. Kbh. : Hans Reitzel.
Sperber, Dan & Deirdre Wilson, 1986:
Relevance. Oxford Blackwell.
Stald, Gitte, 2000:

Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen. In:
MedieKultur Særnummer: Børns og unges mediebrug. S. 4-22

Stald, Gitte, 2001:

Outlook and Insight. Young Danes’ Uses of Internet Navigating
Global Seas and Local Waters. Working Paper No. 7. Global
Media Cultures. Copenhagen.
292

Steensig, Jakob Illum, 2001:
Sprog i virkeligheden. Bidrag til en interaktionel lingvistik. Aarhus
Universitetesforlag.
Steensig, Jakob Illum, 1994:
På tur i talens sprog – om syntaks og taleture i samtaler. In: Anne
Holmen m.fl.: NyS18. Samtaleanalyse. Dansklærerforeningen.
Steuer, Jonathan, 1992:

Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence.
In: Journal of Communication 42 (4).

Stuedahl, Dagny, 1998:

Kropsløs og kønsløs? Om kønsidentitet på internettet. In: Kvinder
Køn og Forskning, nr. 1. s. 22-33

Sveningsson, Malin & Mia Lövheim & Magnus Bergquist, 2003:
Att Fånga Nätet: Kvalitative Metoder För Internetforskning.
Studentlitteratur AB.
Sørensen, Anne Scott (a), 2001:
Approaches to the Internet and the Genre of Chatting –
Community, Identity and Discourse. Working Paper No. 1.
Cyborgs and Cyberspace. Between Narration and Sociotechnical
Reality.
Sørensen, Anne Scott (b), 2001:
Cyberia - et cyberkulturelt eksperimentarium. In: Cyberflux.
Digital kunst og kommunikation. Odense Universitetsforlag. s.
105-136.
Sørensen, Anne Scott & Bo Kampmann Walther(red.), 2001:
Cyberflux. Digital kunst og kommunikation. Odense
Universitetsforlag.
Sørensen, Birgitte Holm (red.), 2001:
Chat – leg, identitet, socialitet og læring. Gads Forlag.
Sørensen, Birgitte Holm & Olesen, Birgitte R. (red.), 2000:
Børn i en digital kultur. Forskningsperspektiver. Gads Forlag.
København.
Sørensen, Birgitte Holm, Birgitte R. Olesen & Lone Audon, 2000:
Legekultur på chatkanalerne. In: Sørensen, Birgitte Holm &
Olesen, Birgitte R. (red.): Børn i en digital kultur.
Forskningsperspektiver. Gads Forlag. København.
Tannen, Deborah (ed.) (a), 1984:
Coherence in Spoken and Written Discourse. Volume Xii.
Norwood : Ablex.
Tannen, Deborah (b), 1984:
293

Conversational style: analyzing talk among friends Norwood, N.J.
Ablex
Thomsen, Bodil Marie, 2001:
Alt stof udsender ‘billeder’. Om det visuelle som begivenhed. In:
Micha Sloth Carlsen, Karsten Gam Nielsen & Kim Su Rasmussen
(red.): Flugtlinier. Om Deleuzes filosofi. Museum Tusculaums
Forlag. Kbh.
Toft, Herdis, 2003:

J Q godt hvis D var D jeg ville. In: EKKO 20, november 2003.
http://www.ekkofilm.dk/temaer.asp?table=temaer&nid=21&id=52.
(konsulteret d. 29.04.04)

Togeby, Ole, 1991:

Informationsstruktur. In: Mette Kunøe & Erik Vivel Larsen (red.):
3. Møde om Udforskning af Dansk Sprog. Århus. 245-259.

Togeby, Ole, 1993:

Kommunikationsøkonomi. In: 4. Møde om Udforskning af Dansk
Sprog. Århus.

Togeby, Ole, 1981:

Mig skal sådan en som hende ikke prøve på at afbr/ Rolig papir 26,
RUC.

Togeby, Ole (b), 1993:

PRAXT I og I. Aarhus Universitetsforlag.

Togeby, Ole, 1986:

Virkeligheden i flugten. In: Mål & Mæle 2, 11. årgang

Togeby, Ole, 1996:

Platituder. In: Mål & Mæle 3, 19.årgang.

Toscan, Cathy, 1999:

På vej til interaktivitet. In: Jens F. Jensen (red.):Internet, World
Wide Web, Netværks-kommunik@tion. Om netmedier, netkulturer,
beboede 3D virtuelle verdener og meget mere…FISK-serien 4.
Aalborg Universitetsforlag.

Turkle, Sherry, 1994:

Constructions and Reconstructions of Self in Virtual Reality. In:
Mind, Culture, and Activity,1, 3, Summer. (Reprinted
in Electronic Culture: Technology and Visual Representation,
Timothy Druckrey (ed.).Aperture Foundation, 1996 and Culture of
the Internet,Sara Kiesler (ed.). Hilldale, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 1997.)
http://web.mit.edu/sturkle/www/constructions.html.Konsulteret d.
18. dec. 2004

Turkle, Sherry, 1995:

Life on the screen. Identity in the Age of the Internet. Simon
&Schuster, New York.

Turner, Victor, 1986:

The Anthropology of Performance. PAJ Publications. New York.

Verschueren, Jef, Östman, Jan-Ola, & Blommaert, Jan, 1995:
Handbook of Pragmatics. John Benjamins Publishin Company.
Amsterdam/Philadelphia.
294

Walther, Joseph.B., 1996: Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal,
and Hyperpersonal Interaction. In: Communication Research. nr.
23 (1), s.3-43. Sage Publications.
Walther, Joseph B., 1999: Visual Dues and Computer-Mediated Communication: Don’t Look
Before You Leap. In:
http://www.it.murdoch.edu.au/~sudweeks/b329/readings/walther.h
tml. (konsulteret d. 18.5.04).
Warshauer, Susan Claire, 1998:
Multi-User Environment Studies: Defining a Field of Study and
Four Approaches to the Design of Multi-User Environments. In:
Literary and Linguistic Computing, Vol. 13, No. 4. Osford
University Press.
Watzlawick, Paul; Bavelas, Janet Beavin & Jackson, Don D., 1967:
Pragmatics of Human Communication. A study of Interactional
Patterns, Pahtologies, and Paradoxes. New York. W. W. Norton
and Company.
(1996) (1983)

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English
Language. Gramercy books. New York.

Wenz, Karin, 1998:

Formen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit in digitalen Medien.
In: Linguistik online 1/1
http://www.linguistik-online.com/wenz.htm
(konsulteret d. 24.4.04)

Werry, Christopher C., 1996:
Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat. In:
Herring, Susan C. (ed.): Computer-Mediated communication.
Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives. John
Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philladelphia.
Witmer, Diana F. & Sandra Lee Katzman, 1997:
On-Line Smiles: Does Gender Make a Difference in the Use of
Graphic Accents? In: Journal of Computer-Mediated
Communication.
http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue4/witmer1.html.
(konsulteret d. 18.5.04)
Wolf, George, 1989:

Malinowski’s “context of situation”. In: Language and
communication, vol. 9, no.4. s. 259-267. Oxford.

Ørskov, Merete, 2001:

Hvis selvet forsvinder. Interview. Kristeligt Dagblad. 24.8.

295

ENGLISH SUMMARY

‘Almost a Game: A Study of Language and Interaction in Danish Web Chat’
The expression “to chat” has in recent years developed a new meaning. Chat is no longer just
a phenomenon exercised face to face over a cup of tea. Today chat is also interaction without
physical presence on the Internet. Chat on the Internet is a two-party - or multi-party – and
almost-synchronous written interaction. Chat is not easy to label. Chat is a virtual game, but it
can also lead to physical and long lasting relations between the participants. Chat is both a
public and a private encounter and everybody - children, adolescents, and adults - practise it.
Since chat combines the spontaneity and reflexivity of spoken interaction with the physical
distance and graphical exposition of written communication, it appears as a unique and hybrid
mode of interaction, in short a different use of language! This unique combination of
interaction and use of language is the central concern of this Ph.D. dissertation.
Ostensibly, chat appears as a very incoherent, disordered and confusing mode of
communication: the often high number of participants, their constant coming and going from
the "chat room", and the fact that their contributions to the chat are often elliptic, implicit and
full of mysterious signs and abbreviations - these are all aspects which support the immediate
impression of incoherence in relation to webchat. One of the purposes of this dissertation is to
find a way of explaining why the participants continue to chat even though this mode of
communication exposes the users to certain limitations. Ways of circumventing limitations,
compensating for the lack of the audio-visual aspect of language, have emerged. Chat offers
the participants a new and fascinating path to an encounter, built on both immediacy in the
interactivity and text-only representation of identity.
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This research project is devised as a descriptive and analytic approach to
almost-synchronous, text-only webchat. It investigates language and interaction in two
different Danish web chatrooms. Because chat is a recent, but emerging phenomenon, the
research in chat has until now been fairly diffuse and isolated. Nevertheless, more thorough
research is emerging as is a greater survey of chat as a social, medial and linguistic object. In
order to be understood as a contribution to this greater survey of chat, the aim of this
dissertation is twofold:
1. to pursue, explicate and estimate the analytic applicability of the existing theories - both
theories of chat and theories of spoken and written language
2. to develop new theories, new categories and new models in the description and analysis of
language and interaction in Danish web chat.
Danish webchat has not yet been thoroughly investigated, and therefore as a part of both these
aims, the project includes testing existing theories and analytic tools on Danish web chat. If
they are found insufficient or mismatching, it also includes improving the analytic frame of
comprehension and toolbox to include Danish web chat as well.
This Ph.D. dissertation is the result of three years work as a Ph.D. student at the
University of Aarhus in Denmark, affiliated to the Department of Scandinavian Studies. The
Ph.D. dissertation displays both an interdisciplinary theoretical discussion and a linguistic
analysis of interaction patterns, structures and mechanisms, as well as different principles of
the use of language. This summery is a presentation of this dissertation’s comprehensive field
of interest, and it is an enumeration of its most important theoretical and analytic findings.
The first section of the dissertation concerns theory and method; the second section
presents different analyses of the interaction and language in two Danish chatrooms. After an
introductory survey of the dissertation and its research questions in Chapter One, Chapter II,
part one contains a theoretical outline of different approaches and paradigms mainly in the
field of research in Computer-Mediated Communication (henceforth CMC), and partly in chat
research. The study of CMC contains an interdisciplinary exploration of the medial,
technological, social, cultural, psychological and linguistic aspects of communication
mediated by a computer. Since this already encompasses an enormous amount of studies
within this area, I have concentrated on three fields of interest, which seemed of direct
relevance for this dissertation. CMC is therefore described as social acts, as mediation and as
use of language. In my short examination of research employed by CMC as a social act the
discussion of virtual communities, of the socio-emotional character of CMC, and in relation
to that of the influence on the identity of the participants is briefly described. In the second
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part of Chapter II I looked at interactivity as an important constituent in the mediation of
communication, attempting to work out an overview of the linguistic research in CMC as
such and in chat in particular. Here, I emphasise the importance of specific researchers in the
field of chat research and outline the contribution of Danish research to this terrain. In the
next part, the situation of interaction is described as a consequence of certain technological
limitations, that is, as a pressure on the act of writing, as an anonymous or pseudonymous
interaction between physically distant participants, whose presence is obtained partly by the
almost-synchronous mode, as well as a space free of body and prejudice. In the theoretical
part three, I discuss chat as third medium, as a virtualisation, and as a game. These three
perspectives constitute the main framework of my understanding of chat as an object of
analysis and understanding.
Chapter III includes a description of my methodological considerations as well
as a schematic overview of the quantitative information of a collection of Danish webchats,
which occurred in the autumn of 2000. The collection contains 10 log files from two different
chat rooms in what was known as ‘Opasiachat.dk’. The participants were both teenagers and
adults, ranging from 12 to 55 years of age. The methodological approach is described as a
triangulation of 6 months studies in the fields, and of different qualitative and quantitative
analyses. The accomplishment of a pilot project is discussed and evaluated positively as a
good method in the exploration of an unknown field. Ethical and judicial considerations about
collecting and publishing material are presented and discussed. Since the participants
themselves have already published their public interaction in a forum where the researcher is
legally present, their contributions are to be regarded in relation to the law of copyright.
Therefore, every contribution in the dissertation is quoted with reference to nickname and
date of collection.
The analysis section of the dissertation is divided into two major chapters about
interaction and language, followed by a smaller chapter that presents interactional and
linguistic observations. Chapter IV is concerned with the interaction in ‘Opasiachat.dk’ and
encompasses general patterns as well as concrete examples. The first part of Chapter IV
displays the patterns of interaction and the dynamics between the participants through
sociograms. A distinction is made between new and established participants, and two
recurrent role positions as ‘entertainer’ and ‘doorkeeper’ are analysed by way of examples. As
an alternative way of understanding the chat phenomenon as a social gathering in opposition
to group and community, I try to apply Goffman’s ideas of an ‘encounter’ as a focused
gathering. Chat, as an encounter is a gathering of different people with no prior relation. The
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only thing they have in common is a shared, but limited focus and goal. The limitations often
concern time, in that an encounter only has a short duration. Inside this framework, the
participants develop a special kind of dynamic relation. The second part of chapter IV is
devoted to exposing and analysing the structure of the interaction in chat through two
different models. In an attempt to capture the rather foreign interaction in chat as a both
dialogic and multi-party, almost-synchronous interaction, I have developed two models: the
two-party and the multi-party situation. Both models are meant to illustrate the many different
possibilities of action that exist in this foreign way of interacting, but the model of multiparty
chat is also demonstrated as a practical tool of analysis. As a consequence of this multi-party
and leaping construction of chat, it is often claimed to be a fragmented and incoherent
interaction. As an attempt to show some coherence and logic in the interaction, I present an
analysis of the deep and latent semantic structures in one fairly representative leaping and
associative communication lapse. The conclusion of this analysis is that there is an overall
structure of semantic coherence, but that the leaping structure is predominantly motivated by
locally defined relationships between the participants. In the latter part of Chapter IV, two
important components of interaction are allocated: the ‘opener’ and the ‘response’. In the
understanding of chat as an interaction built partly on chat-convention, the different types of
openers are grouped in respectively ‘conventional’ and ‘remarkable’ openers. There are three
types of conventional openers: greetings, appeals and contact-openers, and two different types
of remarkable openers: breakers and fictional actions. As a follow-up to this examination of
openers, the responses are grouped and analysed in relation to the conditional relevance, that
is, to what extent the first pair part of an adjacency pair prefers a special second pair part.
Responses in chat, I claim, can be either concrete, occasioned or indirect, since the
conditional relevance in chat is weakened.
Chapter V investigates the realisation of three different principles of the use of language
in chat interaction: economising, compensation and expressivity. The economising principle
is caused by the technological limitations made on interaction, which lead to elliptical and
abbreviated use of language. Ellipsis mostly concerns the subject of the speech act, but a more
pragmatic use of implicature and presuppositions is also activated. Abbreviation functions at
the lexical level and is realised as shortening, homophony-abbreviations, netcronyms,
slang-abbreviations and signal-abbreviations. They all have in common that they demand less
effort from those who write them and therefore enable them to speed up the interaction. The
compensation principle is also explained by the limited area of interaction. The participants
cannot see, hear or feel each other, but the almost-synchronous situation of interaction
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stimulates them to create an almost physical closeness through different kinds of sound
imitation and stage-instructions. The sound imitations are realised as a transformation of the
existing morphemes, words or phrases in order to evoke a sensation of tempo and pauses, of
emphasis and of different sound-qualities. Stage-instructions, on the other hand, are realised
as solitary icons, signs, abbreviations, words and phrases. Most of them function as virtual
performatives, which activate an action by designating it as for example a greeting. Virtual
performatives in chat you can either accept, refuse or ignore, but you cannot make them nonfunctional or non-existing. Another kind of stage-instructions are the fictional signs and
actions that, in contrast to the performatives, function as a dramatization of the interaction an imaginary game and performance, which the participants have the opportunity of breaking
out of if they want to. Fictionalisation of the interaction can be dismissed if the other
participants do not accept the artificial and illusory situation. The principle of expressivity
expands the play and performance in the stage instructions. Expressivity lets the individual
stand out along with the dramatization of the interaction. This expressivity is expressed
graphically, as a focus on bodily matters and as a play on different roles, settings and words.
The participants show themselves as artistic, innovative and humorous.
As an attempt to tie up some of the loose ends in a conclusive chapter, Chapter VI
investigates the abilities of the participants to provoke a response (‘response evocation’). To
facilitate this investigation, I have studied the contributions that evoke many responses, those
that evoke one response and those that do not evoke any response at all. The results of this
smaller investigation showed that some special types of openers, greetings and fictional acts
usually receive a follow-up, and that other types of openers - especially the contact openers almost never get a public response. The better the participants know each other, the more they
interact. Consequently, one may conclude that the two most important factors in evocating a
response in chat interaction is the appealing, exposing and committed use of language, and the
relationship between the participants.
My research project has investigated and developed different ways of describing the
interaction and language used in chat rooms. The dissertation has worked in the field of
research in written and spoken language, but has benefited from theories of play and
performance as well. My contribution to the expanding field of chat research is the
establishment of a main frame of comprehension of chat as a linguistic, interactional and
social phenomenon, and the development of analytic principles and categories.
The dissertation concludes by suggesting that chat as a linguistic phenomenon to be
understood as an economising, compensating and expressive use of features of written and
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spoken language as well as an innovative investigation of the boundaries of these dichotomic
modes. Chat as an interactional phenomenon is to be understood as reflexive multi-party
interactions, whose substance is the dynamic relations between the participants. And chat as a
social phenomenon is to be understood as a game of encounter - a focused gathering where
the performance of chat is the purpose. In order to grasp the innovative and various ways of
interacting in chat I have developed a model for analysing multi-party interaction. Besides
reworking many categories of the theories of spoken and written language, I have also created
new concepts for understanding the use of language: homophony-abbreviations, signalabbreviations and stage-instructions. This may not in itself constitute a universal instrument
for analysing all kinds of web chat, but it may contribute to a better understanding of the
structure of interaction and the innovative, and to a certain extent, provoking use of nonstandard language.
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DANSK RESUME
Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat
Chat er næsten-synkron grafisk interaktion mellem to eller flere via internettet. Chat er ikke
nem at sætte i bås. Chat er en virtuel uforpligtende leg, men kan også føre til fysiske møder og
langvarige venskaber. Chat er både privat og offentlig, og chat er for alle - både børn, unge og
voksne. Eftersom chat kombinerer talesprogets spontanitet og refleksivitet med skriftsprogets
fysiske distance og grafiske realisering, fremstår det som en hybrid eller et tredje medium.
Chat er en ny interaktionsform der frembringer en ny og anderledes sprogbrug. At få udviklet
en forståelsesramme til denne unikke og nyskabende interaktionssituation og sprogbrug er
målet for denne ph.d.-afhandling.
Chat er tilsyneladende en meget inkohærent og forvirrende kommunikationsform. Der
er ofte mange deltagere der kommer og går fra det pågældende chatrum, og deres indlæg er
ofte elliptiske, indforståede og fulde af mytiske tegn og forkortelser. Alle disse aspekter
understøtter det umiddelbare indtryk af chatten som usammenhængende og uoverskuelig. Et
af formålene med denne afhandling har derfor været at finde en forklaring på hvorfor
deltagerne fortsætter med at chatte selv om kommunikationsformen udsætter deltagerne for en
del begrænsninger og forhindringer. I stedet for at lade sig begrænse finder deltagerne
mulighederne i begrænsningen og udviser stor opfindsomhed og indlevelse i deres
kompensation for det manglende fysiske nærvær. Chat giver deltagerne adgang til et ny og
spændende forum hvor en tekstbaseret og tilsyneladende distanceret gengivelse af den
enkeltes identitet fungerer sammen med det øjeblikkelige nærværs intimitet og spontanitet.
Afhandlingen bygger på et forskningsprojekt der er tænkt som en deskriptiv og
analytisk tilgang til næsten-synkron tekstbaseret webchat. I projektet er sprog og interaktion i
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to forskellige danske chatrum undersøgt. Eftersom chat er et nylig fremvokset fænomen, har
forskningen indtil nu været sporadisk og isoleret. Forskningen er dog vokset betydeligt i løbet
af de sidste 10 år, så man nu kan begynde at danne sig et overblik over chat som et socialt,
medieret og sprogligt fænomen. Denne afhandling skal forstås som et bidrag til den forskning
og den har derfor to mål:
1. udforskning, udlægning og vurdering af de eksisterende teoriers analytiske anvendelighed
- både teorier om chat og teorier om skrift og tale
2. udvikling af nye teorier, nye kategorier og nye modeller til en beskrivelse og analyse af
sprog og interaktion i dansk webchat
Dansk webchat er endnu ikke blevet undersøgt grundigt, og det er derfor en del af begge mål
at afprøve eksisterende teoriers anvendelighed på dansk webchat. Hvis teorierne vurderes
utilstrækkelige, inkluderer projektet tillige en forbedring af den analytiske forståelsesramme
og de analytiske værdier så de også kan gælde dansk webchat.
Denne ph.d.-afhandling er kulminationen på tre års arbejde som ph.d.-student ved
Aarhus Universitet, Nordisk Institut. Afhandlingen viser både en interdisciplinær teoretisk
diskussion

og

en

sproglig

analyse

af

interaktionsmønstre,

interaktionsstrukturer,

interaktionsmekanismer og forskellige principper for sprogbrugen. Dette resume er en
præsentation afhandlingens store interessefelt, men det er også en opregning af de mest
betydningsfulde teoretiske og analytiske resultater.
Den første sektion af afhandlingen indeholder et kapitel om teori og et om materiale og
metode, og den anden sektion af afhandlingen fremviser forskellige analyser af interaktion og
sprog i to danske chatrum. Efter i det indledende kapitel at have givet en præsentation af
ph.d.-projektets to overordnede undersøgelsesspørgsmål og af afhandlingens opbygning,
følger et teoretisk kapitel opdelt i tre afsnit. Første afsnit indeholder en beskrivelse af
forskellige

tilgange

og

paradigmer

hovedsagelig

inden

for

forskningsområdet

computermedieret kommunikation, herefter CMC, og delvist inden for forskning i chat.
Forskning i CMC indeholder en interdisciplinær udforskning af det tekniske, det
mediespecifikke, det social, det kulturelle, det psykologiske og det lingvistiske aspekt af
kommunikation der foregår gennem en computer. Eftersom dette i sig selv udgør et meget
stort forskningsområde, har jeg koncentreret opmærksomheden om tre områder med direkte
relevans for netop denne afhandling. CMC er derfor beskrevet som sociale handlinger, som
mediering og som brug af sprog. I min korte gennemgang af CMC udforsket og forstået som
sociale handlinger har jeg kort beskrevet diskussionen af virtuelle fællesskaber, af den socioemotionelle betydning og i relation dertil af betydningen af deltagernes identitet. Dernæst ser
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jeg interaktivitet som en betydningsfuld konstituent i medieringen af interaktionen, og endelig
gør jeg et forsøg på at give et overblik over den lingvistiske forskning i CMC som sådan og i
chat i særdeleshed. Her understreger jeg betydningen af bestemte forskeres bidrag til
beskrivelsen af chat samtidig med at jeg tegner et billede af den begyndende danske
forsknings bidrag. I kapitlets anden del er interaktionssituationen beskrevet som en
konsekvens af bestemte teknologiske begrænsninger. Disse begrænsninger gælder mængden
af tegn i et indlæg der gør skriveprocessen presset og spontan, og de gælder muligheden for
fysisk nærhed der gør at den interaktion der foregår mellem anonyme eller pseudonyme
fysiske distancerede deltagere må gøres nærværende gennem sproget og det næsten-synkrone
nærvær. I kapitlets tredje del diskuterer jeg muligheden af at forstå chat ud fra tre forskellige
optikker: chat som et tredje medium, chat som virtualisering og chat som en leg. Disse tre
optikker går igen i min overordnede forståelsesramme og analyse af chat.
Det næste kapitel (kapitel III) indeholder en beskrivelse af de metodologiske
overvejelser og en skematisk oversigt over forskellige kvantitative egenskaber ved
materialesamlingen som blev indsamlet i 2000. Materialesamlingen indeholder 10 logfiler fra
to forskellige chatrum i det der dengang kaldets Opsaiachat.dk. Deltagerne var både teenagere
og voksne i alderen 12 til 55 år. Den metodiske tilgang er beskrevet som en triangulering af et
halvt års feltstudier, og af forskellige kvantitative og kvalitative analyser. Udførelsen af et
pilotprojekt er diskuteret og vurderet positivt som en god metode i udforskningen af et ukendt
område. Etiske og juridiske overvejelser om indsamling og publicering af materialet bliver
gennemlyst og diskuteret. Konsekvenserne af at indsamle og publicere dansk webchat fra
offentlige åbne chatrum er som jeg ser det at eftersom deltagerne på en måde allerede selv har
publiceret deres offentlige interaktion i et forum hvor forskeren er lovligt til stede, skal deres
indlæg betragtes i forhold til den gældende lov om ophavsret. Derfor er hvert indlæg der er
citeret i afhandlingen gengivet med reference til nickname og dato for indsamlingen.
Afhandlingens anden sektion indeholder to store kapitler med analyser af interaktion og
sprog fulgt af et tredje mindre kapitel der præsenterer de interaktionelle og sproglige
observationer i forhold til responsfremkaldelse. Kapitel IV undersøger interaktionen på
Opasiachat.dk og inkluderer generelle mønstre og konkrete analyseeksempler. I første del af
kapitlet foretager jeg en kvantitativ analyse (via sociogrammer) af mængden af kontakt
mellem deltagerne i de enkelte logfiler og en kvalitativ tolkning af hvordan disse mønstre og
dynamikker kommer til udtryk gennem rollepositionerne entertainer og dørmand. Jeg skelner
desuden mellem nye og etablerede chattere. I stedet for at forstå chat som et fællesskab eller
en gruppe, anvender jeg Goffmans begreb encounter som en fokuseret forsamling. Chat som
304

en encounter er en samling af forskellige mennesker der ikke kender hinanden i forvejen.
Deltagerne oplever et øjeblikkeligt nærvær og har ét fælles fokus og dermed en fælles
relevans for deres handlinger. Chat-encounteren er i reglen kortvarig og intens og kendetegnet
af dynamiske relationer mellem deltagerne.
I anden del af kapitlet beskriver jeg interaktionsstrukturen i chat via to modeller over
forskellige interaktionsforløb. I et forsøg på at gøre den blanding af toparts- og
flerpartsinteraktioner der er i chat håndgribelig har jeg udviklet to modeller: den dialogiske og
den multilogiske Begge modeller skal illustrere de mange forskellige muligheder for
handlinger som eksisterer i denne fremmede interaktionsform, men modellen over multiloger
er desuden demonstreret som et analytisk redskab. Som en konsekvens af at chat rummer
mange samtidige interaktionsforløb, er den ofte blevet beskyldt for at være fragmenteret og
inkohærent. I et forsøg på at vise kohærens og logik i interaktionen præsenterer jeg en analyse
af den dybe og latente semantik i et repræsentativt uddrag med mange associationsspring.
Konklusionen på analysen er at der trods alt er en overordnet sammenhængende semantik, og
at den springende og associative struktur primært er motiveret af lokalt definerede relationer
mellem deltagerne.
Sidste del af kapitel IV grupperer og analyserer to vigtige komponenter i interaktionen,
åbner og respons. Ud fra en forståelse af chat som delvis bygget på en chatkonvention har jeg
grupperet åbnerne i konventionelle og påfaldende åbnere. De tre typer konventionelle åbnere
er hilsner, appelåbnere og kontaktåbnere, og de to typer påfaldende åbnere er brydere og
fiktionshandlinger. Forskellige åbnere aktiverer forskellige interaktionsforløb. Som naturlig
følge af analysen af åbnere er responser grupperet og analyseret i forhold til konditionel
relevans, dvs. i hvor høj grad et initiativ (første par-del) præfererer en bestemt respons (anden
par-del). Eftersom den konditionelle relevans er svækket i chat, inddeles responserne i
konkret, foranlediget og indirekte responser.
Kapitel V undersøger hvordan tre overordnede principper kommer til udtryk:
økonomisering, kompensation og ekspressivitet. Alle tre principper er i divergerende grad
foranlediget af de vilkår den ny teknik giver interaktionsformen i form af anonymitet og
begrænsningen på 140 tegn i et indlæg. De teknologiske vilkår gør at chat kommer til at
fungere som interaktion mellem pseudonyme deltagere der ikke kan se hinanden og aflæse
nonverbale signaler. For at kunne kommunikere tilstrækkelig hurtigt og nærværende må
deltagerne økonomisere med deres sprog og forkorte og udelade hele eller dele af ord og
sætninger. Ellipser rammer oftest subjektet for sproghandlingen, men en mere pragmatisk
brug af implikaturer og præsuppositioner se også. Forkortelser er udbredt på det leksikalske
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niveau

som

afkortning,

homofoniforkortelser,

netkronymer,

forkortelsesslang

og

signalforkortelser. Fælles for dem alle er at de gør deltagerne i stand til at skrive hurtigere.
Princippet om kompensation kan også forklares ud fra de begrænsede tekniske muligheder.
Deltagerne

kan

ikke

se,

høre

eller

føle

hinanden,

men

den

næsten-synkrone

interaktionssituation gør dem i stand til skabe nærvær gennem kompensation for det som
skriftsproget ikke umiddelbart formidler, såsom øjenkontakt, gestik og mimik der
ekstralingvistisk giver parallelinformation og vejleder modtageren i forståelsen af det enkelte
chatindlæg.

De

kompenserende

træk

er

lydefterligning

og

regibemærkninger.

Lydefterligninger realiseres som modifikationer af de eksisterende morfemer, ord eller fraser
for at fremkalder en følelse af tempo og pauser, af emfase og af forskellige lydkvalitative
forhold. Regibemærkninger er elliptiske og fremtræder som ytringsfraser, enkeltord,
forkortelser og ikoner. De fleste fungerer som virtuelle performativer der kan defineres som
virksomme ved at være til stede. Inden for den virtuelle situation som chat er, eksisterer de
performative regibemærkninger i kraft af benævnelse. De kan ikke erklæres ugyldige, men
deres

sproghandling

kan

accepteres,

benægtes

eller

ignoreres.

En

anden

type

regibemærkninger er de fiktionaliserede regibemærkninger der kun fungerer hvis deltagerne
erklærer sig indforståede med en fiktionalisering af situationen, dvs. som en leg med
forestillede, imaginære handlinger uden konsekvens for den øvrige interaktion. De
fiktionaliserede regibemærkninger giver dermed deltagerne en fjerde mulighed for at bryde
med fiktionaliseringen. Det sidste princip om ekspressivitet viderefører legen og den
performance der er i de fiktionaliserede regibemærkninger. Ekspressivitet lader den enkelte
træde frem sammen med dramatisering af interaktionen. Endelig benyttes ekspressive
virkemidler af den enkelte chatter for dels at skabe opmærksomhed om egen person i en
anonym sfære, dels at dramatisere chatinteraktionen og gøre den nærværende og
underholdende. Ekspressiviteten kommer til udtryk som eksperimenter med alternativ og
ornamenterende grafik og ortografi, som fokus på kropslige aspekter og som forskellige
iscenesættelser, rollelege og ordlege. Deltagerne viser sig her som særdeles kreative,
innovative og humoristiske.
Som et forsøg på at samle de forskellige interaktionelle og lingvistiske iagttagelser
undersøger jeg i kapitel VI deltagernes evne til at fremkalde respons. Eftersom langt de fleste
indlæg i chatinteraktion trods den svækkede konditionelle relevans får en eller flere responser,
har jeg undersøgt indlæg der fremkalder mere end én respons, indlæg der fremkalder én
respons, og indlæg der ingen respons fremkalder. Resultatet af denne mindre undersøgelse
viste at hilsner og fiktionshandlinger næsten altid fremkalder respons, og at kontaktåbnere
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næsten aldrig får offentligt respons. Jo bedre deltagerne kender hinanden, jo mere chatter de
med hinanden, og jo større er muligheden for at fremkalde respons. Konklusionen lyder
derfor at de vigtigste faktorer i responsfremkaldelse er relationerne mellem deltagerne og
deres anvendelse af et appellerende, engageret og performativt sprog.
Med min afhandling mener jeg at have givet et godt bud på en anvendelig og prægnant
forståelsesramme af chat som et sprogligt, interaktionelt og socialt fænomen. I arbejdet med
analyserne af interaktion og sprog i webchat har jeg frembragt nogle relevante analytiske
værdier og modeller. Afhandlingen har anvendt og diskuteret forskellige teorier om skrift og
tale, og analyserne er foregået på næsten alle sproglige niveauer. I mit forsøg på at beskrive
det særegne, men også vidtfavnende i chat er jeg blevet ansporet til at bevæge mig ud over
tekstteori og interaktionsanalyse som var projektets oprindelige udgangspunkt. Jeg har således
også inddraget forskellige teorier om humor, om leg og om køn, og jeg har undervejs
undersøgt hvilke andre genrer chatsproget henter inspiration fra, fx runesten, tegneserier,
dramatekster og vitser.
Afhandlingen konkluderer med at foreslå følgende beskrivelse som en nøgle til
forståelsen af chat som sprogbrug og som social interaktion, dvs. som sprogligt, interaktionelt
og socialt fænomen:
– chat forstås sprogligt som en økonomiserende, kompenserende og ekspressiv brug af
skriftsproglige og talesproglige træk og som innovative eksperimenter med grænserne
for disse træk.
– chat forstås interaktionelt som refleksive multiloger hvor åbningsseksvensen,
gruppedynamikken og de semantiske mønstre er substantiel.
– chat forstås socialt som en form for leg, dvs. som en afgrænsning i tid og rum inden for
hvilke rammer handlinger og udsagn tæller anderledes end uden for, hvor resultatet er
uforudsigeligt, og hvor legen, dvs. chatten, er formålet i sig selv.
For at kunne gribe det innovative og anderledes i chat, har jeg udviklet en model til analyse af
flerpartsinteraktioner i chat. Foruden en undersøgelse af hvorvidt de eksisterende teorier kan
bruges i analysen af chat, har jeg fundet nye kategorier til forståelse af den nye sprogbrug:
homofoniforkortelser, signalforkortelser og regibemærkninger. At kalde min skitsering af
mønstre, kategorier principper for et almengyldigt beskrivelsesapparat er nok lidt for flot, men
jeg håber det kan bidrage til en bedre forståelse af chattens anderledes interaktionsstruktur og
alternative, til tider provokerende sprogbrug.
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