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Indledning 

Emne- og problemindkredsning 

En definition på mobning lyder: ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt 

person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig” (Hansen: 2005:16; 2001:10). Som det ses i 

denne definition, er det gruppen, dvs. et flertal, der forfølger eller udelukker en enkelt person.  

I konteksten får mobberne gennem deres flertal derved placeret dem selv som førsteheden og som 

dem, der sidder tæt på definitionsmagten, hvor de kan definere, hvad der i konteksten skal forstås 

som passende og upassende, rigtigt og forkert. Og det er i den kontekst, hvor de som flertal gennem 

mobningen får gjort deres mobbeoffer til andetheden og dermed til den, der kontekstuelt forstås 

som upassende og forkert.  

Hvis der er nogen, der i konteksten, forsøger at stoppe mobningen, vil det dreje sig om, hvordan 

man får flertallet til at stoppe med at forfølge eller udelukke mobbeofferet, og dermed hvordan man 

får indlemmet mobbeofferet i gruppen. Så selvom nogen ønsker at hjælpe mobbeofferet, kommer 

mobbeofferet stadig til at stå som noget udenforstående, som noget anderledes, der skal hjælpes og 

støttes til at komme ’ind i gruppen’ igen. Mobberofferet er og bliver derfor andetheden, indtil 

mobningen, dvs. forfølgelsen og udelukkelsen, er fuldstændig væk, inklusive i mobbeofferets 

hoved, tanker og følelser. 

 
ChatRummet om mobning er et rum på internettet, hvor børn kan gå ind og tale om deres 

mobbeoplevelser. I det rum er det en præmis, at mobning er det, der skal snakkes om, mobning er 

det normale. Lige som der i oprettelsen af sådan et rum ligger, at mobning er noget ubehageligt og 

slemt at opleve. 

I sådan et rum, får den enkelte mulighed for at tale med andre, som har oplevet mobning, og 

pludselige får man som mobbeoffer mulighed for at komme ind og snakke med andre mobbeofre 

væk fra den kontekst, hvor mobningen ellers foregår, og dermed får de i ChatRummet mulighed for 

at opleve ikke at stå alene og være det eneste mobbeoffer. I sådan et rum, har de mulighed for at tale 

med ’ligesindede’ og blive til førsteheden. Igennem sådan et rum, får mobbeofrene givet en 

stemme, der giver dem mulighed for anonymt at ’tale frit fra leveren’ om den mobning, de har 

oplevet, uden at risikere at det får en negativ konsekvens for den udsatte og ufordelagtige position, 

de i forvejen har i mobbekonteksten, fordi de kan snakke om det med nogen, der står uden for deres 

mobbekontekst, og fordi de gør det som anonyme subjekter.  
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Fordi de i mobbekonteksten hører til andetheden, men online i ChatRummets kontekst bliver til 

førsteheden, finder jeg det interessant at undersøge, hvordan subjektiveringerne indbyrdes kommer 

til at foregå i ChatRummet. 

 
ChatRummet om mobning er som sagt blevet etableret som et frivilligt tilbud på internettet, hvorfor 

brugerne frit kan vælge, om de ønsker at gøre brug af dette tilbud, ligesom de kan vælge at gå til og 

fra samtalerne, som de selv ønsker.  

Når et subjekt chatter på internettet, er det skjult på en sådan måde, at kroppen og kropssproget ikke 

er synligt, lyden af den enkeltes stemme kan ikke høres etc. Den måde den enkelte i ChatRummet 

bliver synlig på, er derfor kun gennem bogstaver, ord og tegn. Igennem kroppens usynlighed skabes 

der en form for anonymitet brugerne i mellem, og i ChatRummet fortykkes denne anonymitet 

yderligere ved, at man ikke må give personlige oplysninger, som kan afsløre, hvem man er, ligesom 

man skal vælge et brugernavn, som ikke har noget med éns offlinenavn at gøre. 

Dvs. brugerne på internettet og i ChatRummet bliver til som subjekter på en anden måde, end de 

gør i de offlineinteraktioner, de indgår i. Netop fordi der er forskel på den måde, man bliver til som 

subjekt online i forhold til offline, finder jeg det yderligere interessant at se på, hvilken betydning 

teknologien i form af computeren, internettet og konstruktionen af ChatRummet har for de 

interaktioner, der forgår derinde, og de måder subjekterne igennem interaktionerne bliver til på. 

Ovenstående leder derfor hen til følgende problemformulering: 

 
Problemformulering 

Hvordan forhandles chatbrugernes subjektivitet i Chatrummet, og på hvilke måder har teknologien i 

form af internettet, computeren og konstruktionen af Chatrummet betydning for subjekternes 

konstituering? 

 
Formålet med specialet 

Det, der er formålet med dette speciale, er således ikke at lave en undersøgelse af mobning og 

mobbeofre. Derimod er formålet at undersøge et onlinechatrum for børn, hvor der i det rum tales 

om et seriøst og svært emne, som er fastlagt på forhånd, og hvor de i det etablerede onlinechatrum 

har mulighed for at blive positioneret som mere fordelagtig førsteheder, hvorved de gennem den 

førstehed kan være med til at definere og bestemme, hvad der skal tales om omkring det konkrete 

emne, og hvordan det skal betydningssættes.  



 6

Det, jeg ønsker at undersøge, bliver altså ikke selve emnet for ChatRummet men derimod, hvordan 

subjektiveringerne brugerne i mellem foregår, når subjekter derinde får mulighed for igennem 

førsteheden at snakke frit fra leveren om mobningen. Således bliver mobning ikke det, der 

undersøges men derimod det emne, som eksemplificerer og understreger seriøsiteten og 

vanskeligheden i det, der tales om, og hvor igennem interaktionerne kommer til at foregår. 

 
Grunden til jeg vælger, at lade det være fokuset for mit speciale, frem for at fokuserer på selve 

mobningen, er, at sådan en type chatrum, som ChatRummet om mobning er, er forholdsvis nyt af 

sin art. Ofte har de fleste chatrum, som henvender sig til børn, et socialt sigte, hvor børnene mødes 

omkring venskab og flirteri, eller en bestemt interesse som fx fodbold eller heste. Hvis børn skal 

tale om noget problematisk, findes der chatrum, hvor de kan gå ind spørge en ekspert (som regel en 

voksen) til råds omkring deres problemer, men sådan nogle chatrum foregår som regel som en-til-en 

samtaler, hvor de to chatsamtaledeltagere er de eneste, der kan se det, der snakkes om.  

ChatRummet om mobning er nyt i den forstand, at ChatRummet – som sagt – har et problematisk 

emne som det, der skal skabe samtalerne. Samtidig er det et chatrum, hvor børn skal tale med andre 

børn om deres problemer, og hvor alle og enhver har mulighed for at få følge med i de samtaler, der 

foregår derinde, idet ChatRummet er åbent, hvilket vil sige, man kan sidde og følge med i 

samtalerne, selvom man ikke er logget synligt på som bruger. Og netop fordi ChatRummet om 

mobning er forholdsvist nyt af sin art, og fordi det er konstrueret, som det er, bliver det interessant 

at undersøge og have fokus på, hvordan interaktionerne finder sted, og hvordan subjekterne bliver 

til i sådan en kontekst. 

 
Specialets forløb 

Valg af  teori 

Den overordnede teoretiske optik for dette speciale er som udgangspunkt poststrukturalismen, hvor 

al viden forstås som konstrueret, og hvor der ikke findes en endegyldig sandhed. Begrundelsen for 

dette valg er, at det er gennem den teoretiske optik, jeg i første omgang overhovedet har fået øje på 

problemstillingen, sådan som den er formuleret i ovenstående, idet det er inden for den post-

strukturalistiske optik, at der ses på subjektet og dets kommen til eksistens gennem begreber som 

subjektivering, første- og andethed, positionering og sociale kategorier. Og da det er den teoretiske 

optik, der har gjort det muligt at indkredse problemet, vil det også være den optik, der bedst svare 

på problemformuleringen. 
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På grund af de chatsamtaler, der er genstand for analyse, foregår via internettet og et konstrueret 

chatrum, kommer der dog et led mere mellem samtaleparterne i deres interaktioner, som gør ’noget’ 

ved deres interaktioner og deres muligheder for subjektiveringer, både i form af begrænsninger, 

men også i form af andre muligheder for subjektivering set i forhold til de muligheder en 

offlineinteraktion giver. Dette ’noget’ er en væsentlig pointe at have med i de teoretiske 

overvejelser, når der skal redegøres for forståelsen af subjekterne i ChatRummet. Og dette ’noget’ 

er en størrelse, som kan være vanskelig at gribe udelukkende med de begreber om subjektet, som 

poststrukturalismen stiller til rådighed. Derfor vil jeg supplere den poststrukturalistiske forståelse af 

subjektet med nogle begreber fra det semiotisk materialistiske felt, fordi materialiteten og 

semiotikken bringes i spil på en måde, som gør det muligt at gribe de ikke fysiske subjekter, der 

optræder inde i ChatRummet.  

 
Valg af metode og empiri 

Den empiri, der vil blive brugt i dette speciale, er logfiler fra forskellige samtaler i ChatRummet om 

mobning, der er foregået uden min tilstedeværelse og blevet gemt i nogle logfiler, som jeg senere 

har fået udleveret af Børneorganisationen. Dvs. det er ikke mig som forsker, der har produceret den 

empiri, jeg benytter mig af, derimod har empirien produceret sig selv. Når jeg ikke selv har 

produceret den empiri, jeg benytter mig af, opstår spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om, at jeg 

benytter mig af en egentlig metode. Denne diskussion tager jeg op i mit metodeafsnit, hvor jeg bl.a. 

sammenstiller det, jeg gør med empirien, med mere etablerede metoder som interview og 

observation. 

Sluttelig vil der i det kapitel også være nogle overvejelser omkring etik, idet jeg ikke har nogen 

direkte kontakt med mine informanter og dermed heller ikke har mulighed for at kontakte dem 

omkring brugen af det, de har sagt i ChatRummet. 

 
Specialets analyser 

Selve analysekapitlet er delt om i tre forskellige analyser. Den første analyse handler om pigen, som 

bliver til igennem to kroppe, den anden analyse handler om etnicitet og en kamp om 

magtpositioner, og den tredje og sidste analyse handler om en bruger, som kommer ind i 

ChatRummet og skriver sig frem som en tidligere mobber.  

Som udgangspunkt er analyserne meget forskellige, men fælles for dem alle er, at jeg ser på det 
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’unormale’ og det, som ikke plejer at være. Ved at pege på skævheden får jeg derigennem sat, hvad 

der er normalt i interaktionerne, og jeg får set, hvordan subjektivitet og positioner forhandles, og 

derigennem bliver det muligt at svare på specialets problemformulering. 

 
Specialets afrunding 

Sluttelig afrundes specialet med en konklusion, hvor de forskellige tråde fra analyserne bliver 

samlet, og hvor jeg giver mit bud på, hvordan subjektivering gennem teknologien kan ses, og 

hvordan subjektiveringerne forhandles i ChatRummet. 

Til allersidst vil jeg lave en perspektivering, hvor den viden, som jeg er noget frem til gennem 

specialet, kan bruges til muligvis at udvikle ChatRummet og den måde samtalerne foregår på.  
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Teori 

Som redegjort ovenfor, har jeg som mit teoretiske udgangspunkt valgt at gøre brug af den 

poststrukturalistiske optik. Således er mit speciale gennemsyret af de poststrukturalistiske 

forståelser af viden, virkeligheden og subjektet. I mit materiale optræder subjekter, som er kommet 

til eksistens og primært blevet synlige gennem skrift, dvs. tegn og bogstaver, som et andet subjekt 

har siddet og tastet ind ved computeren og sendt af sted. Hvorefter computeren, internettet og 

programmeringen i ChatRummet har sendt det tastede op på en skærm, så det er blevet muligt for 

andre subjekter, bag andre computerskærme, at læse det skrevne og respondere på det ved at 

gentage samme proces med at taste og sende etc.. Således er de subjekter, jeg møder i min empiri 

ikke alene subjekter af ’kød og blod’, men også subjekter som kommer ud af teknologi. Men 

hvordan skal de subjekter og deres kommen til eksistens forstås, når nu de ser ud til at være andet 

end subjekter af ’kød og blod’? 

Poststrukturalismen beskæftiger sig ikke så meget med dette, men har derimod mere fokus alene på 

subjekter med fysiske kroppe af ’kød og blod’. Derfor vil jeg i et forsøg på at gribe subjekterne, 

som optræder i min empiri, tilføje en semiotisk-materialistisk optik, hvor man i synet på subjektet 

inddrager det semiotiske og lingvistiske, dvs. man bl.a. fokuserer på de tegn og symboler, som 

subjektet bliver til igennem, ligesom man også fokuserer på det materialistiske, der både kan være 

det kropslige men også det teknologiske og maskinelle i form af internettet, computeren, tastaturet, 

programmeringerne etc. 

 
Det teoretiske kapitel vil komme til at forløbe således, at jeg starter med kort at gøre rede for de 

ontologiske og epistemologiske forståelser inden for den poststrukturalistiske optik. Herefter vil jeg 

gennemgå de poststrukturalistiske forståelser og begreber, som jeg gør brug af i dette speciale. 

Dette gælder forståelsen af diskurs og diskurspsykologi, ligesom det gælder forståelsen af subjektet 

og de begreber omkring subjektet som subjektiveringsprocessen, positioneringsbegrebet og de 

sociale kategorier. 

Efter at have optegnet de poststrukturalistiske forståelser og begreber, vil jeg trække det semitotisk-

materialistiske teori ind på banen. Det, jeg især vil have fokus på inden for dette, er forståelsen af 

eller muligheden for gennem denne optik at gribe de subjekter, som optræder i min empiri. Når jeg 

sætter denne optik i spil, vil jeg ikke fokusere alt for meget på de ontologiske og epistemologiske 

forståelser fordi, selvom jeg i en hvis grad gør brug af denne teori, vil det stadig være gennem den 
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poststrukturalistiske optik, jeg ser på min empiri og foretager mine analyser. Det semiotiske-

materialistiske bliver således kun brugt til at udvide blikket på forståelsen af subjektet.  

 
Poststrukturalismen 

Ontologi, epistemologi og viden 

Ontologisk set forstås virkeligheden i den poststrukturalistiske optik som et socialt produkt, hvor 

intet er givet på forhånd. Således er virkeligheden og den viden, man opnår som forsker, ikke en 

gentagelse af virkeligheden, men en mulig repræsentation af den (Søndergaard 1996:36). 

Epistemologisk set erkendes virkeligheden ud fra det poststrukturalistiske perspektiv gennem 

diskurserne og dermed gennem sproget, som diskurserne er konstrueret af, og virkeligheden opleves 

og erkendes som om, den var virkelig. Dvs. at ud fra en poststrukturalistisk forståelsesramme ses 

ontologien som konstrueret, mens epistemologien forstås som realistisk (Kofoed 2003:40-42). 

Disse antagelser betyder ikke, at den fysiske verden, inden for den poststrukturalistiske optik, 

benægtes, men det giver ikke mening at tale om den, fordi forståelserne af den sker gennem 

diskurserne, og dermed bliver det ikke muligt at skelne det diskursive fra det substantielle og 

materielle (Søndergaard 1996:40-42). 

Virkeligheden kan altså kun blive forstået gennem de diskursive sproglig konstruktioner, og vores 

viden og vores diskurser bygger på og refererer til noget andet, som igen bygger på og refererer til 

noget tredje etc., man kan således aldrig pege hen på et endeligt referencepunkt og oprindelsessted 

(Søndergaard 2001:63). Gennem den måde at opfatte verden på, vender poststrukturalismen sig væk 

fra en essenstankegang og muligheden for at nå frem til en endegyldig sandhed. 

Da viden hele tiden refererer tilbage til noget andet, samtidig med det anses for at være et socialt 

diskursivt produkt, kan forståelsen af den repræsenterede virkelighed siges at være et produkt af 

historiske og kulturel specifikke udvekslinger mellem mennesker (Søndergaard 1996:36). 

Viden anses heller ikke for at være en stabil størrelse (Søndergaard 2001:63), og fordi viden skabes 

gennem de diskursive sproglige konstruktioner, og da sproget grundlæggende er ustabilt, kan viden 

på den måde heller ikke blive fastlåst som endegyldigt (Jørgensen & Phillip 1999:15). 

Udover alt dette ses viden også som magtrelationer, der udspiller sig i og mellem forskellige 

diskurser. Forskellige teorier, viden og forståelser kan derfor godt eksistere parallelt, og ingen af 

dem vil ud fra den poststrukturalistiske forståelse blive set som den endegyldige sandhed, de vil 

hver især kunne blive set som et muligt diskursivt bud blandt mange til forståelsen af et givent 

fænomen (Søndergaard 2001:63).  
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Ud fra ovenstående vil det, jeg gennem mine analyser undersøger og når frem til i mit speciale, ikke 

kunne læses som sandheden om virkeligheden. Dvs. når jeg skriver, at jeg ønsker at undersøge 

brugernes forhandling af subjektivering, betyder det ikke, at det jeg når frem til, er det rigtige og 

lige nøjagtig sådan, det er. Derimod skal det ses som mit kvalificerede bud på, hvordan jeg mener, 

man kan forstå de indbyrdes forhandlinger af subjektivering. Forhåbentlig er der andre, der kan 

bruge disse bud til noget, men det betyder ikke, at der ikke også kan være andre måder at forstå og 

tolke brugernes interaktioner på. 

 
Diskurs 

Som ovenfor skrevet ses, forstås og konstrueres verden af diskurser, og det er gennem sproget i 

sociale interaktioner, at diskurser skabes. Diskurs kan ses som en tolkningsramme, en sammenhæng 

af betydninger og repræsentationer, der muliggør at se, tænke, tale, forstå, handle på bestemte 

måder, og samtidig udelukker andre måder at se, tænke, tale, forstå og handle på (Staunæs 

2004:57). Diskurser kan altså forstås som det, der betydningssætter alt det, subjektet ser og oplever. 

Diskurser er ikke faste og endelig og kan ikke benyttes i hvilken som helst kontekst, hvilket 

Burman udtrykker således: ”Discourse […] refer to socially organised frameworks and meaning that define 

categories and specify domains of what can be said and done” (Burman 1994:2). Hvad der kan blive sagt i 

hvilken kontekst, og hvad der forstås som passende og upassende i forskellige kontekster, afhænger 

altså af de socialt organiserede rammer, som definerer kategorierne og konteksten. 

Diskurser er ikke faste størrelser, de ændrer og udvikler sig hele tiden. Om denne proces skriver 

Davies: 

”New discourses do not simply replace the old as on a clean sheet. They generally interrupt one another, though they 

may also exist in parallel, remaining separate, undermining each other perhaps, but in an unexamined way” (Davies 

1993:11). Således skal ændringen og udviklingen af diskurser ikke forstås som en situation, hvor de 

direkte afløser hinanden, derimod sker det som en løbende proces, hvor forskellige forståelser går 

ind og forstyrrer og vikler sig ind hinanden og henover tiden ændres. Dog, skriver Davies, kan 

nogle diskurser godt eksisterer parallelt med hinanden, hvor de underminerer hinanden uden et 

nøjere kendskab til hinanden.  

 
Ligeledes, som beskrevet ovenfor, konstrueres diskurserne bl.a. gennem sproget, og derved kan 

man sige, at det er sproget, der giver liv til diskurserne. Sproget kan forstås som tegn, der skaber en 

konstruktion, som reversibelt konstruerer det sociale liv hvor inden for, diskurserne skabes og 

kommer til live. Således ses sproget i den poststrukturalistiske optik ikke som noget gennemsigtigt, 
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der viser verden, som ’den er’. Derimod ses det som en konstituerende størrelse, hvorigennem 

forståelser af verden konstrueres. Om sprogets betydning for forståelsen af verden, skriver 

Wetherell: “Words are about the world but they also form the world as they represent it. What is the case for humans, 

what reality is, what the world is, only emerges through meaning-making” (Wetherell 2001:16). Dvs. sproget 

skaber mening og kommer til udtryk gennem den mening, som subjekter i verden tillægger det, 

hvilket gør, at verden kommer til eksistens i det øjeblik sproget bruges og ord udtales. 

 
Diskurspsykologi 

Når man bruger poststrukturalismen og diskursbegrebet som optik til at beskue et bestemt fænomen 

igennem, kan det siges, at selvom man bevæger sig inden for diskursanalyse som analysemetode, er 

der stadig forskellige måder at forstå denne analysemetode og forskellige måde at gøre brug af og 

foretage en diskursanalyse på (Jørgensen & Phillips 1999:9). Det diskursanalytiske perspektiv, jeg 

tager udgangspunkt i, er den diskurspsykologiske tilgang. Formålet med diskurspsykologien er at 

undersøge, hvordan subjekter bruger de forhåndenværende diskurser til at fremstille verden på 

bestemte måder i sociale interaktioner, ligesom de er interesseret i at undersøge, hvilke 

konsekvenser disse fremstillinger i de sociale interaktioner har (Jørgensen & Phillips 1999:16). 

Således har diskurspsykologien fokus rette mod, hvordan diskursernes indvirkning er på subjektet, 

dvs. fokuset ligger på subjektets tilblivelse og konstituering. Diskurspsykologien har altså fokus på 

subjekters konkrete hverdagspraksis. En hverdagspraksis, der hele tiden implicerer de større 

samfundsmæssige struktureringer af diskurser, som folk så trækker på eller omformer i den 

konkrete diskursive  praksis (Jørgensen & Phillips 1999:30-31). 

 
Den konkrete hverdagspraksis, jeg undersøger i mit speciale, er den praksis, der udspiller sig i de 

chatsamtaler, som foregår i ChatRummet brugerne i mellem. Det, jeg vil have fokus på, er, hvordan 

de subjekter, som deltager i samtalerne, får skrevet dem selv til eksistens gennem de sociale 

interaktioner, de indgår i med de andre deltagere i samtalen. Jeg vil fokusere på, hvad det er for 

nogle samfundsmæssige diskursive forståelser, de trækker på i deres egen fremskrivninger, og 

hvordan de tager de større samfundsmæssige diskursive forståelser op og gør til deres egne i den 

konkrete kontekst, som ChatRummet stiller op, ligesom jeg vil se på, hvilke konsekvenser de 

diskursive visninger af dem selv – og til dels også de andre – har for den videre interaktion. 

Det, der er interessant ved de diskursive fremskrivelser, som brugerne af ChatRummet benytter sig 

af, er, at for manges vedkommende indskriver de sig diskursivt to gange. Med det mener jeg, at 

hvert subjekt dels fremstiller sig selv som subjekt i ChatRummets konkrete onlinekontekst gennem 
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de diskurser, der hersker derinde, men samtidig trækker nogen af dem deres offlinekontekst med ind 

i chatrummet og fremstiller sig gennem den og de diskurser, som hersker inden for den lokale 

kontekst. Således møder vi fx en pige – B2, som tegnsætter sig med en anden etnisk baggrund end 

dansk, men måden, hun fremskriver den diskursive forståelse af hendes etnicitet på, er forskellig 

afhængig af, om hun fremskriver den gennem onlinekonteksten alene, eller om hun fremskriver den 

gennem offlinekontekstens forståelse i onlinekonteksten. 

 
Ud fra en diskurspsykologisk tankegang forstås subjektet ikke som en, der tænker, føler og er noget 

i sig selv. Tanker og følelser og måder at fremstille sig selv på, ses ikke som noget individuelt 

konstrueret, derimod får de betydning gennem kulturelle, sociale og offentlige ressourcer 

(Wetherell 2001:187). Tanker og følelser bliver således, lige som alt andet, konstrueret gennem 

diskurser og har dermed ikke et endeligt oprindelsessted, men opstår i samspillet med omgivelserne: 

Discourse is dialogical. Our minds are organized around collective resources so that voices of others are embedded 

internally in our modes of repressenting. […] Our minds are partly constituted from discourse as conversations with 

others become internalised as private mental operations” (Wetherell 2001:188). Så selvom tanker og følelser 

hos det enkelte subjekt kan føles som oprindelige, enestående og individuelle, forstås de ikke sådan 

ud fra det poststrukturalistiske perspektiv, idet de ses som diskursivt konstrueret gennem bl.a. 

samspillet og samtaler med andre. 

 
Igennem den diskurspsykologiske forståelse ses diskurser som aktive på den måde, at subjekter vil 

noget med det, de siger, ligesom de forstår det, de hører og oplever på en måde, som giver mening 

for dem (Wetherell 2001:17). Dermed bliver diskurser ikke passive meningsudtryk, men bliver 

brugt med udgangspunkt i den kontekst, de optræder i, og med afsæt i det enkelte subjekts position 

(Wetherell 2001:17+23).  

I forståelsen af at subjekter vil noget med det, de siger, ligesom de forstår ting på en måde, der giver 

mening for dem, ses det, at subjekter ligeledes heller ikke forstås som passive størrelser, men som 

aktive i forhold til brugen og udviklingen af diskurser, ligesom de også er aktive i fremstillingen af 

sig selv og af andre. Hvordan subjektet nærmere forstås inden for det diskurspsykologiske, vil jeg 

gå mere i dybden med i det følgende afsnit, da det netop er det, der er fokus i diskurspsykologien, 

og dermed også i dette speciale. 

 
Subjektet 

Subjekter subjektiverer sig kort sagt ved at tage diskursiveringstilbud op, som de gør til deres egne 

(Davies 1993:10). Det betyder dog ikke, at de fuldstændig frit kan vælge hvilke diskurser, de tager 
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op. Subjektiveringen foregår derimod som en dobbelt bevægelse, hvor subjektet kommer til 

eksistens og samtidigt bliver underkastet (Kofoed 2007:100; Søndergaard 2005:240-241). Subjektet 

er altså på en og samme tid som handlende og underkastet de kontekstuelle betingelser (Kofoed 

2007:100; Søndergaard 2005:240-241). I denne tanke om subjektet som samtidigt handlende og 

underkastet ligger der en Foucaulsk forståelse af magt, hvor magt ikke er noget, som udelukkende 

ligger hos nogen og absolut ikke hos andre (Søndergaard 1996:43), dvs. at magt ikke er noget, man 

kan besidde (Kofoed 2007:101). Magten er altså en del af subjektets tilblivelsesproces, og subjektet 

er afhængig af magten for overhovedet at kunne blive til som subjekt (Kofoed 2007:100). 

At subjektet også er underkastet kontekstuelle betingelser, er en vigtig pointe, idet det kontekstuelle 

er med til at understrege, at subjektet ikke er konstant, men kan varieres over tid og mellem de 

forskellige kontekster afhængig af, hvilke diskursive praksisser og hvilke positioneringer indenfor 

disse diskursive praksisser, subjektet tilbydes og tager sig adgang til (Søndergaard 1996:38).  

 
For at forstå subjekters kommen til eksistens og deres væren i verden, benytter teoretikere indenfor 

det poststrukturalistiske og diskurspsykologiske felt sig bl.a. af begreberne sociale kategorier, 

positionering og subjektiveringsproces. Meget kort beskrevet kan subjektiveringsprocessen siges at 

dreje sig om den proces, hvor igennem subjektet kommer til eksistens i samspillet mellem bl.a. de 

samfundsmæssige diskurser og egen aktualisering af disse. Positioneringsbegrebet hænger meget 

sammen med subjektiveringsbegrebet, og handler om subjektets lidt mere konkrete brug af de 

kontekstuelle diskurser og diskursive sociale kategorier, hvor indenfor forskellige positioneringer 

bliver mulige. Og de sociale kategorier er en slags sorteringsredskab, hvor igennem subjektet kan 

siges at fremstille, eller i dette speciales tilfælde, fremskrive sig selv. 

Alle tre begreber er altså med til at gøre processen, hvor subjektet kommer til eksistens, synlig på 

en måde, så processen kan gribes og gøres til genstand for analyse. Derfor vil jeg i min analyse også 

læne mig op ad og gøre konkret brug af disse begreber, hvorfor jeg i det efterfølgende vil redegøre 

lidt nærmere for, hvad de tre begreber indebærer. 

 
Subjektiveringsprocessen 

Subjektiveringsprocessen er et begreb, som specielt Søndergaard har arbejdet med, og drejer sig - 

som ovenfor nævnt - om den proces, hvorigennem subjektet kommer til eksistens. Processen kan 

siges at ske inden for tre konstituerende betingelser, hvor hver betingelse spiller en rolle i forhold 

til, hvordan det enkelte subjekt har mulighed for at komme til eksistens. 
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Den første betingelse er de diskursive praksisser, som tidligere historiske aktører har udviklet 

(Søndergaard 2001:67). Det er med til at vise, at selve subjektiveringen ikke er fuldstændig fri og 

individuel, men at den trækker på noget forudgående og allerede eksisterende. Den anden betingelse 

drejer sig om de samtidige aktørers kollektive aktualisering af de diskursive praksisser, sådan som 

aktørerne erfarer dem (Søndergaard 2001:67). Igennem denne betingelse ses det, at 

subjektiveringsprocessen ikke foregår som en individuel og ensom proces, men at den foregår i et 

samspil med andre aktører omkring subjektet, og at disse aktørers forståelse af diskurserne og de 

diskursive praksisser har betydning for det enkelte subjekts mulige kommen til eksistens. Den sidste 

og tredje betingelse handler om den enkelte aktørs egne individuelle realiseringer af de diskursive 

praksisser (Søndergaard 2001:67). Her ses det individuelle aspekt, som subjektiveringsprocessen 

også har, dvs. subjektet har mulighed for at sætte sit eget præg på dets egen subjektiveringsproces. 

Selve subjektiveringsprocessen sker således i et samspil mellem historiske diskursive praksisser, 

andre aktørers forståelse af de diskursive praksisser, og subjektets egen forståelse og fremstilling af 

de diskursive praksisser. Subjektet ligger således ikke kun under for de samfundsmæssige og 

historiske diskursive praksisser og omgivelsernes forståelse af disse, subjektet har også indflydelse 

på, hvordan det vil ses og dermed på, hvordan det fremstiller sig selv. I subjektiveringsprocessen 

ligger der altså en mulighed for subjektet for at forhandle sin subjektivering og kommen til 

eksistens, forhandlingsmuligheden skal dog forstås som træg, da der ikke blot er tale om, at 

subjektet frit kan vælge sine subjektiveringstilbud – og heraf følgende positioner og sociale 

kategorier. Derimod kan valg og forhandling af egen subjektivering og medfølgende sociale 

kategorier og positioner kun lade sig gøre i den udstrækning, diskurserne og de andre aktører 

tillader det (Søndergaard:2001:67-76). 

 
Sociale kategorier 

Subjektet gøres gennem sociale kategorier og deres positioneringer inden for disse. I følge Butler 

kommer en social kategori til eksistens ved, at et subjekt tager denne diskursive kategori op og 

performer den gennem gentagende reitationer og citationer af den enkelte kategori (Butler 1990:17-

19).  

Den sociale kategori skal ikke forstås som noget stabilt, idet den ændres og omdefineres igennem de 

brud, der sker, når det enkelte subjekt tager en kategori op, performer den og gør den til sin egen 

(Butler 1990:17-19). Sociale kategorier kan således forstås som strukturerende principper for 

mellemmenneskelig interaktion. Men samtidig med de strukturerer den mellemmenneskelige 

interaktion, er de også struktureret af den mellemmenneskelige interaktion (Staunæs 2004:60).  
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Subjektet konstitueres således gennem de sociale kategorier, og de sociale kategoriers 

strukturerende effekt kan dels ses som et orienteringsredskab, hvorigennem vi aflæser, konstruerer 

og positionerer, og dermed kan de også ses som sorteringsredskaber, som bruges til at forbinde og 

adskille, in- og ekskludere, over- og underordne (Staunæs 2004:60) de forskellige subjekter i en 

konkret kontekst. 

 
Sociale kategorier kan siges at blive gjort med udsigten til det Andet, til det kategorien ikke er 

(Staunæs 2004:66). I den tænkning ligger der en forståelse af opdeling af sociale kategorier som 

parvise modesætninger, som binariteter, hvormed de konkrete subjekter i en konkret kontekst 

kommer til at fremstå som tilhørende enten den ene eller den anden kategori.  

Den binariske tænkning af sociale kategorier som enten værende det førsteheden eller andetheden, 

drejer sig om kampen om retten til definitionsmagten, om retten til at definere rigtig og forkert, 

passende og upassende og dermed retten til, hvad der skal ses som majoriteten og hvad, der skal ses 

som minoriteten og dermed til hvilke subjekter, der skal inkluderes i førstehedskategorien og hvilke 

subjekter, der skal ekskluderes fra førstehedskategorien og skubbes over i andethedskategorien 

(Staunæs 2004:66-67). 

I de parvise modsætninger, som de sociale kategorier bliver delt op i, vil den ene kategori i den 

konkrete kontekst således komme til at fremstå som førsteheden og dermed den kategori, som er 

tættest på definitionsmagten, mens den anden kategori vil komme til at fremstå som andetheden, og 

dermed som den kategori, der er længst væk fra definitionsmagten. 

De sociale kategorier er ikke stabile, og dermed er førsteheds- og andethedspositionerne det heller 

ikke. Dette kan i min empiri bl.a. ses, da der på et tidspunkt kommer nogle brugere ind og forstyrre 

hele den orden, der hidtil har været i ChatRummet. Ved at de bryder med den orden, får de sat gang 

i hele spørgsmålet om første- og andethedspositionerne, og derved kommer der for alvor gang i 

nogle intense forhandlinger om retten til førsteheden, og førsteheds- og andethedspositionerne 

kommer i de forhandlinger til at skifte fra den ene til den anden. 

 
I forståelsen af sociale kategorier er det ikke sådan, at man kun tilhører og performer én kategori. I 

en stor del af den poststrukturalistiske og diskurspsykologiske forskning er der meget fokus på køn 

og etnicitet som nogle overordnede kategorier, men inden for disse kategorier findes der også 

underkategorier. 
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Fx kan en overordnet kategori som ’mobbeoffer’ siges at optræde hyppigt i logfilerne, men denne 

kategori bliver igennem brugernes performance af kategorien også delt op i andre underkategorier, 

som fx ’etniske anden mobbeoffer’, ’selvmordstruet mobbeoffer’ eller ’mobbende mobbeoffer’. 

 
Positioneringsbegrebet 

Positioneringsbegrebet er primært udviklet af Davies og Harré som en kritik af det tidligere 

rollebegreb (Søndergaard 1996:38), og det de interesserer sig for er, hvad der gøres i konkrete 

interaktioner og relationer (Davies & Harré 1999:2-3). 

Det, positioneringsbegrebet kan til forskel for det tidligere rollebegreb, er, ifølge Søndergaard, at 

det kan gribe den gensidighed, der er mellem individ og samfund, som synliggør de sociale 

kategorier og de personlig anvendelser af de sociale kategorier, men samtidig balancerer det denne 

synliggørelse, så der hverken er tale om opløsning af sociale mønstre i forestillingen om helt unikke 

selvudviklingsprojekter, eller tale om fastlåste skabelonforestillinger (Søndergaard 1996:38). 

 
Positioneringsbegrebet gør det muligt for subjektet selv at placere sig eller at blive placeret af andre 

i en aktuel kontekst på baggrund af de subjektpositioner, som eksisterer og er til rådighed i denne 

kontekst (Davies & Harré 1990:48-49). Konteksten skal i den sammenhæng forstås som de 

konversationelle sammenhænge, som subjektet optræder i (Davies & Harré 1999:34). 

I og med subjektet enten selv placerer sig eller bliver placeret af andre i en bestemt tilgængelig 

position viser, at det ikke kun er en individuel proces, men at den også påvirkes af andre aktører. 

Ligeledes ses det også, at valg af position ikke blot er frit, men begrænses af de kontekstuelle 

muligheder, sådan som det også ses i subjektiveringsprocessen og omkring de sociale kategorier. 

 
Selve positionen eller positionering er ikke endelig på samme måde, som de sociale kategorier 

heller ikke er det, om dette skriver Davies & Harré: 

”An individual emerges through the processes of social interaction, not as a relatively fixed end product, but as one who 

is constituted and reconstituted through the various discursive practices in which he or she participate. Accordingly, 

who one is, is always an opening question with a shifting answer, depending upon the positions made available within 

one’s own and others discursive practices […]” (Davies & Harré 1990:89). 

Subjektet bliver altså hele tiden konstitueret og rekonstitueret gennem de forskellige diskursive 

praksisser, det deltager i. Hvem subjektet ”er” afhænger af hvilke positioner, der er blevet gjort 

tilgængelige gennem subjektets egne og andres diskursive praksisser. 

Samtidig med positioneringsprojektet finder sted som en løbende proces og under stadige 

ændringer, indeholder positioneringen også et potentiale for kombinationer af positioner for at lade 
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forskelligartede positioner brydes og påvirke hinanden, og for anvendelse af eventuelle 

tvetydigheder som ændrende kraft i de løbende forhandlinger om tilgængelige positionerings-

muligheder, skriver Søndergaard (1996:39). 

 
Hvad det poststrukturalistiske ikke griber 

Ovenfor har jeg skrevet lidt om forståelserne indenfor det poststrukturalistiske felt. Qua mit 

diskurspsykologiske udgangspunkt, har jeg især skrevet lidt om forståelserne af subjektet og dets 

kommen til eksistens. De begreber omkring subjektet jeg i det ovenstående har beskrevet, er alle 

begreber, som jeg vil benytte mig af i mine analyser. Som jeg skrev i den indledende del af 

teoriafsnittet, mener jeg dog, at den poststrukturalistiske forståelse af subjektet og de begreber, der 

er udviklet inden for disse, ikke fuldt ud er i stand til at gribe de subjekter, der optræder i min 

empiri. I og med subjekterne kommer til eksistens ved, at et subjekt sidder ved tastaturet og skriver 

subjektet på skærmen frem, opstår der en dobbelthed i forståelsen af subjektet, idet der kommer en 

afstand mellem det subjekt, der skriver på tastaturet og det subjekt, der kommer frem på skærmen 

(Sundén 2002:13). En afstand som bl.a. skabes af teknologien, dvs. tastaturet, computeren, 

internettet, programmeringer etc. Teknologien bliver derved en forudsætning for, at subjektet på 

skærmen kan komme til eksistens. I det mellemrum, der kommer mellem subjektet på skærmen og 

det skrivende subjekt, kommer teknologien, dvs. det materielle, til at spille en rolle.  

Yderligere bliver subjektet på skærmen kun synligt gennem ord og tegn, og derved er det væsentligt 

og så at have fokus på det semiotiske aspekt ved subjektets kommen til eksistens.  

 
På baggrund af dette vil jeg udvide det poststrukturalistiske syn og de begreber om subjektet, jeg 

indtil videre har beskrevet, ved at drage nogle begreber ind, som har deres udgangspunkt i det 

semiotisk materialistiske. 

De begreber omkring subjektet, jeg kommer til at bruge, vil være begreber, som er blevet udviklet i 

forbindelse med forskning på internettet med afsæt i det semiotisk materialistiske. Men som sagt 

bliver de begreber kun brugt som en udvidelse til forståelsen af de subjekter, jeg møder. Den måde 

udvidelsen kommer til at foregå på, mener jeg, godt kan forenes med den poststrukturalistiske optik, 

hvorfor jeg, på trods af udvidelsen, vil holde fast i mit poststrukturalistiske udgangspunkt, og 

dermed også i de ontologiske og epistemologiske forståelser, jeg tidligere har beskrevet. 

De begreber inden for det semiotisk materialistiske, jeg gør brug af, kan heller ikke ses som 

fuldstændig rene forstået på den vis, at måden hvorpå mange af begreberne er blevet udviklet, er 

ved den enkelte forsker har lånt fra forskellige teoretiske forståelser. Således beskriver Lotte Nyboe 
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sin egen forskning som en ’jam session’, idet hun i sine teoretiske forståelser af hendes forskning på 

internettet låner lidt fra cultural studies, feminist studies, ANT, STS, feminist science studies, 

feminist technoscience studies (Nyboe 2003a:13). Så den måde, hvorpå jeg kan sige at benytte mig 

at det semiotisk materialistiske, er i en forståelse af, at det er gennem ord og tegn, at subjekterne 

kommer til eksistens, og at i deres kommen til eksistens spiller det materialistiske, både i form af 

subjektet bag skærmens indtastninger og i form af internettet, computeren, tastaturet etc., en rolle. 

Og det er igennem den forståelse, at udvidelsen af synet på subjektet kan ske. 

 
Subjektet på internettet set fra et semiotisk materialistisk perspektiv 

Rekonfigurering 

I forståelsen af den måde subjekter på internettet kommer til eksistens og performes på, og den 

måde, deres sociale interaktioner foregår, er rekonfigurering et væsentligt begreb, idet begrebet 

henviser til de transformative processer, som sker gennem informations- og 

kommunikationsteknologier. Således kan internettet, cyborger (begrebet forklares grundigere 

længere nede i dette kapitel) og cyberspace ses som det, der rekonfigurerer kommunikationen, de 

sociale interaktioner, sociale forhold, køn, identitet og kroppe (Nyboe 2003a:11). 

Rekonfigureringsbegrebet tænkes som et alternativ til den liniære fremskridtstænkning, som ligger i 

udtrykket ’teknologisk udvikling’. I ordet ’udvikling’, ligger der nemlig, at det implicerer en 

bevægelse mod noget stadigt bedre, hvorimod rekonfigurationsbegrebet kan indfange forandring 

uden at sætte ’det ny og bedre’ i opposition til ’det gamle og mindre rationelle” (Lykke et al. 

2003:10). Således vil de subjekter, der optræder online, blive set som rekonfigureret, sådan at de 

subjekter forstås på en anden måde end de subjekter, man møder offline, men det betyder ikke, at 

online subjekterne dermed forstås som bedre. 

 
Rekonfigureringerne bliver bl.a tydelige omkring kropslige handlinger. I den poststrukturalistiske 

forståelse af subjektet spiller kroppen, kropstegnene og den måde hvorpå et subjekt agerer med sin 

krop, en rolle i forhold til subjektets forhandlinger. Fx skriver Søndergaard: 

”Men betydningerne er ikke eneste medium for forhandlinger – konkrete forhandlinger, kroppens og de fysiske udtryk, 

udgør også et væsentligt forhandlingsmedium. […]Køn, for eksempel, forhandles ikke blot i de diskursive praksisser. 

Kønnet bæres om noget indforstået i de kulturelle aktørers kroppe, i måderne kroppene bevæges på, opleves på, 

behandles på, ligesom det bæres i de indforståede rutiner og handlingsmønstre, som disse kroppe investeres i. 

Forhandlingerne om kønnets betydning sker således også gennem fysisk udtryk for køn.” (Søndergaard 1996:46). 

Når et subjekt toner frem på en computerskærm i et chatrum, er den fysiske krop ikke synlig, dette 

betyder dog ikke, at kropslige handlinger ikke er mulige, de foregår blot i en anden form, en 
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rekonfigureret form. De fysiske kropslige handlinger bliver online rekonfigureret til lingvistiske 

kropslige handlinger og skal forstås som handlinger, hvor kroppen i et udsagn gøres til hovedaktør i 

den sproglige eller tegnmæssige handling (Nyboe 2003b:85). Således er smileys som fx  eller  

eksempler på lingvistiske kropslige handlinger, hvor et subjekt viser, at det er glad eller ked af det. 

Andre eksempler på lingvistiske kropslige handlinger er: *smiler genert og kigger væk* eller 

*vinker begejstret*.  

I ChatRummet bruges de lingivistiske kropslige handlinger, hvor selve den ønskede handling 

skrives mellem to asterisker, ikke så ofte. Derimod gør de ofte brug af smileys, både de 

forprogrammerede smileys, de kan vælge at benytte ved at klikke med musen på dem, eller de 

selvkonstruerede smileys, hvor brugeren selv skal taste smileyen frem tegn for tegn som fx ;-). 

Således bliver det altså muligt for et subjekt på skærmen at foretage kropslige handlinger på 

internettet blot i rekonfigurerede former, som bliver synlig igennem tegn, ord og bogstaver.  

Udover de kropslige handlinger fremstår i en rekonfigureret form, fremstår selve kroppen og dens 

tegn også i rekonfigureret form, som igen er gennem ord og tegn. Da kroppen som sagt ikke er 

fysisk synlig, er det nødvendigt, at subjektet ved tastaturet fremskriver hver eneste kropslige tegn, 

som skal være synligt på skærmen for andre at læse. Således er det nødvendigt for subjektet bag 

skærmen direkte at fremskrive, hvorvidt det ønsker, at subjektet på skærmen skal læses som 

tilhørende kategorien ’dreng’ eller kategorien ’pige’. Ligesom B5 i logfil 2 bliver nødt til at 

fremskrive kroppens tegn og udseende i detaljer, da hun skriver, at hendes udseende skiller sig ud 

fra det, hun mener, er normalt. 

 
Ligesom kroppen kommer til at fremstå i en rekonfigureret form online, kommer onlinesubjektet – 

som kroppen er en del af – ud fra rekonfigureringstanken i det hele taget til at fremstå i en 

rekonfigureret form i forhold til offlinesubjektet. Hvordan dette rekonfigurerede subjekt teoretisk 

kan gribes og forstås, vil jeg i det følgende komme nærmere ind på. 

 
Cybersubjektivitet 

Måden jeg gør brug af begrebet om cybersubjektivitet, henter jeg fra den måde, Sundén skriver om 

det (Sundén 2002). Cybersubjektivitet drejer sig om subjektivitet på internettet og det subjekt, der 

toner frem på skærmen gennem de handlinger, som et subjekt bag skærmen ved tastaturet foretager 

sig. 
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Betingelsen for at være online er fundamentalt konstitueret gennem en sammenhæng mellem det 

embodied selv og det tekstuelle jeg, hvor de på samme tid er adskilt og tæt forbundet gennem 

fremskrevet udtalelser (Sundén 2002:13). Når et subjekt bag skærmen taster et cybersubjekt frem i 

ChatRummet, kan disse beskrivelser have en indbygget form for selvbiografisk måde at skrive på, 

men selvom denne tastning af et virtuelt jeg har karakter af selvbiografi, vil cybersubjektet aldrig 

være det samme som det subjekt, der sidder bag skærmen og taster, selvom de materielt set 

intersekter (Sundén 2002: 121). 

Det, der gør det vanskeligt at gribe subjekterne, som optræder på internettet, er således, at der opstår 

en form for paradoks mellem subjektet på skærmen og subjektet bag skærmen, idet de på en og 

samme tid er adskilte og tæt forbundet. Om dette skriver Sundén: 

”Even though the border between physical and virtual locations is continously crossed in online experiences, there is 

also a separating distance between the two. This distance is on one level introduced in text-based online worlds through 

the act of typing, and further reinforced by the mediating computer technology itself. By actively having to type oneself 

into being, a certain gap in this construction is at the same time created. The mediation between different realms, the 

very creation of thexts by the means of computers, makes the interspace that always exists between myself and the 

understanding of this self particularly clear. Following the idea of a subject that can never have a direct and unmediated 

acces to herself, that the I writing and the I written about can never be seen as one, cyber-subjects are always at least 

double. (Sundén 2002:13) 

Ud fra dette kan cybersubjektet altså ses som dobbelt i den forstand, at der opstår et mellemrum 

mellem subjektet bag skærmen og cybersubjektet, som skabes gennem den skrivende handling og 

selve teknologierne. Når subjektet bag skærmen aktivt skal skrive sig selv til eksistens, gør den 

aktive handling, at der kommer en afstand de to subjekter imellem, som igen har den konsekvens, at 

det skrivende subjekt bag skærmen ikke kan have en direkte og umedieret adgang til sig selv, og 

derfor cybersubjektet forstås som dobbelt. 

De subjekter, jeg skal analysere, er de subjekter, som optræder i ChatRummet på internettet, dvs. 

det er cybersubjekter, som besidder den beskrevet dobbelthed.  

 
Typisten 

I og med subjektet bag skærmen og cybersubjektet ikke kan ses som helt det samme, kan det være 

relevant at se nærmere på subjektet bag skærmen, fordi det ud fra ovenstående nærmest kan se ud 

som om, det er fraværende, idet det ikke er fysisk synligt i.  

I forståelsen af subjektet bag skærmen, benytter Sundén sig af det, hun kalder for en typist. Typisten 

som begreb er med til at understrege den materielle side af skrivningen, ligesom det er med til at 

fremhæve, at hver skrivende handling er en materiel manipulation af tegn og symboler med dets 



 22

egne tekniske anordninger, etikette og regler, der involverer både teknologier såvel som kroppe 

(Sundén 2002:192). Typistbegrebet er således med til at påpege den materielle side af 

kommunikationen på internettet, ligesom det også peger hen på den enactede krop, der sidder bag 

skærmen med fingrene på tastaturet og trykker cybersubjektet frem tast for tast. 

 
I min empiri ses typistens betydning fx i logfil 2, hvor B5 kl. 15:28:56 skriver: ”Så er jeg her igen, 

skulle lige lave en toast. :)”. Eller i logfil 1 kl. 16:44:56, da A4 skriver: ”Kommer igen om lidt skal lige på wc”. 

Disse sekvenser er velegnede til at påpege det forhold, der er mellem typisten og cybersubjektet. Da 

A4 har skrevet, at han lige skal på wc, foretager cybersubjektet sig ikke noget, som kan ses som et 

rekonfigureret toiletbesøg, derimod forbliver det fuldstændig passivt i den forstand, at han hverken 

siger eller gør noget. Netop det, at A4 forbliver passiv i den situation, viser det paradoks, der er 

mellem typist og cybersubjekt. Når der siges ”jeg skal lige på wc”, menes der ikke, at det både er 

typisten og cybersubjektet, der skal på wc, det er kun typisten, der qua sin materielle fysiske ’kød 

og blod’ krop, har behov for det. For at gå på toilettet bliver A4’s typist sandsynligvis nødt til at 

rejse sig og gå væk fra computeren, og cybersubjektet A4 har derfor ikke andre muligheder end 

passivt at vente, til typisten kommer tilbage og kan taste det aktivt igen. Den adskillelse, der i den 

situation kommer mellem typisten og cybersubjektet, er med til at understrege den afstand, der er 

mellem de to. Men samtidig med afstanden ses i adskillelsen, ses også den sammenhæng eller 

forbundethed, der er mellem cybersubjektet og typisten, idet cybersubjektet netop bliver passivt i 

det øjeblik, typisten fjerner sig fra tastaturet og ikke er der til at taste cybersubjektet til live. 

 
Cyborgen 

I forhold til forståelsen af cybersubjektet er det ikke nok blot at sige, at det er noget andet, end 

typisten er. For hvad er det så for en slags subjekt, hvad vil det sige, at et subjekt er et cybersubjekt? 

Til at belyse dette, vil jeg gøre brug af Haraways cyborgfigur (Haraway 1991:149-181). 

Cyborgfiguren er som udgangspunkt, ifølge Haraway, en figur med afsæt i det feministiske, idet 

figuren er med til at sætte spørgsmålstegn ved og nedbryde de traditionelle forståelser af køn 

(Markussen et al. interview with Haraway 2000:13). I min brug af cyborgfiguren er det dog ikke det 

feministiske og kønsnedbrydende i cyborgen, jeg ønsker at fremdrage og læne mig op ad. Derimod 

vil jeg læne mig mere op ad den brug, som Sundén og specielt Nyboe gør af cyborgfiguren, idet de 

begge har gjort brug af cyborgen som begreb i deres forskning på internettet, og herigennem har de 

brugt begrebet til at se og forstå de kroppe, der optrådte i de forskellige undersøgelser på internettet. 

I deres forskning har de begge fokus på køn og især på kønnede kroppe, men deres fokus på kønnet 
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henvender sig ikke så meget mod det politiske omkring kønsdebatten, men mere mod at forstå 

internettet som kropsligt nærværende (se evt. Sundén 2002; 2003 eller Nyboe 2003a; 2003b).  

 
Nyboe skriver om cyborgen, at som udgangspunkt er det en grænsefigur, der nedbryder de 

traditionelle binariteter krop/sind, natur/kultur, menneske/ikke-menneske, menneske/dyr, 

mand/kvinde etc. (Nyboe 2003a:4). Cyborgen ses som en skabning af social virkelighed, af 

teknovidenskab (technoscience) og science fiction. Den kropsliggøre forbindelser mellem 

mennesker, maskiner og dyr, og forstyrrer således den fallocentriske forståelse af mennesket som en 

modsætning til det ikke-menneskelige (Nyboe 2003a:4). Gennem sin nedbrydninger af binariteterne 

kan cyborgen ses som en tricksterfigur, idet cyborgets ’selv’ snyder ved at være hverken det ene 

eller det andet, dvs. hverken rent maskine eller rent menneske (Nyboe 2003a:12). 

Det, jeg finder interessant ved cyborgen som begreb i forhold til mit speciale, er i dens nedbrydning 

af binariteterne, således at der ikke er et klart skel mellem det menneskelige og ikke-menneskelige, 

så mennesket og maskine ikke kommer til at stå som modsætninger men som muligt 

sammenhængende. For, som beskrevet ovenfor, kommer cybersubjektet frem gennem de handlinger 

typisten gør, når den taster, men det fremkommer ikke ved det alene. For at cybersubjektet skal 

komme frem til eksistens, er det også afhængigt af de handlinger som fx computeren, internettet og 

programmeringerne i ChatRummet foretager sig. Dermed kan subjektet på skærmen siges at være 

kommet ud af både menneskelige og maskinelle handlinger, hvorfor det hverken kan forstås som 

værende det ene eller det andet, det kan forstås som en cyborg. 

 
Udover at benytte sig af cyborgbegrebet i forståelserne af subjekterne på internettet, benytter Nyboe 

sig også af Butlers performancebegreb, som også er blevet nævnt kort tidligere i dette kapitel. Hun 

benytter begrebet ud fra, at i performancebegrebet ligger der, at sproget ikke bare bruges til at 

kommunikere budskaber ud i verden, derimod bruges det også til at udføre forskellige handlinger 

og til at skabe identitet (Nyboe 2003b:77). Begrebet indebærer således en dimension, der drejer sig 

om en identitetsskaben, hvor aktørerne antages at skabe deres sociokulturelle identiteter gennem 

sproget. 

Når Nyboe kombinerer cyborgbegrebet og performancebegrebet, kan subjektet på internettet forstås 

sådan, at samspillet mellem krop og teknologi vil komme til syne gennem aktørernes sproglige 

performances (Nyboe 2003b:89). Dvs. at de subjekter, der kommer frem i min empiri, er skabt 

gennem kropslige handlinger fra typistens side, og de teknologiske forudsætninger og handlinger 

som internettet og internetforbindelsen, computeren, programmeringen af ChatRummet etc. stiller 
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op og foretager sig, og gennem dette kommer cybersubjektet til syne og bliver synligt gennem de 

sproglige performances, som kan ses i ChatRummet og dermed i de logfiler, jeg gør brug af i 

analyserne.  

 
Opsummering af teorien - specialets subjektforståelse 

I deres arbejde med cybersubjekterne har Nyboe og Sundén især fokus på, hvordan cybersubjektet 

og dets krop bliver synligt gennem samspillet mellem krop og teknologi, men der ser de mere eller 

mindre ud til at stoppe deres undersøgelse af cybersubjektet på internettet.  

Dog tager Nyboe som sagt performancebegrebet med ind i sin forskning til forståelsen af, at 

cybersubjekternes kommunikation forstås som ikke-passiv, men som sproglige performances, der er 

med til at skabe identitet, men hun går ikke nærmere ind i, hvordan den identitet ellers skabes. 

I mit speciale har jeg qua et pædagogisk psykologisk udgangspunkt og et diskurspsykologiske 

ståsted et større fokus på selve subjektet, og derfor er jeg interesseret i at kigge nærmere på, hvad 

der sker med cybersubjekterne, når de er blevet synlige på nettet, hvad der videre sker med det 

enkelte cybersubjekt, og hvad der sker cybersubjekterne i mellem i det konkrete chatrum, jeg 

undersøger. Og det er her, poststrukturalisternes begreber om subjektivering kan bidrage til at 

undersøge dette. Så selvom den poststrukturalistiske forståelse af subjekts kommen til eksistens 

bliver udvidet med et semiotisk materialistiske blik, betyder det ikke, at cybersubjektet bliver så 

anderledes, at de poststrukturalistiske begreber om subjektet bliver ubrugelige. Således ser jeg 

poststrukturalismen og min brug af den semiotisk materialistiske optik som brugbare til at dække 

hver sin del af cybersubjektets subjektiveringsproces, hvor de hver især er med til at gribe og kaste 

en forståelse henover hver sin del af subjektiveringsprocessen. 

 
Umiddelbart kan der se ud til at være noget problematisk i, at jeg gør brug af begge ovenstående 

teoretiske optikker på cybersubjekterne, fordi der er en modsætning mellem det at tænke i de 

poststrukturalistiske sociale kategorier, som forstås ud fra binariteter, og det semiotiske 

materialistiske cyborgbegreb, hvor en af de væsentlige pointer er, at cyborgen stiller spørgsmålstegn 

ved og nedbryder binariteterne. 

Men måden hvorpå jeg gør brug af cyborgbegrebet, er som et greb til at få fat i kompleksiteten 

omkring cybersubjektet således, at det er i nedbrydningen omkring det at tænke mennesker og 

maskiner som modsætninger, og at cybersubjektet derigennem kan forstås som en slags cyborg, min 

interesse ligger. 
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Jeg bruger altså cyborgbegrebet til at få greb om og forstå de (cyber)subjekter, der optræder i min 

empiri. Begrebet bruges mest til at forstå dem og deres fremkomst og, ikke så meget til at forstå de 

sociale interaktioner, de indgår i, i selve samtalerne i det konkrete chatrum. De interaktioner, der 

foregår i ChatRummet, fungerer som samtaler, der baseres på den mundtlige samtales konventioner. 

Godt nok fremstår samtalerne og samtaleparterne i rekonfigurerede former, men selve samtalerne 

og interaktioner fungerer som ’almindelige’ samtaler, og de forhandlinger omkring positioner og 

sociale kategorier forløber mere eller mindre ligesom i offlinesamtaler, hvorfor analyserne af 

chatsamtalerne langt hen ad vejen vil blive analyseret med de samme analytiske greb, som en 

’almindelige’ offlinesamtale ville være blevet det. 

 
Hvis jeg skal forsøge at samle trådene lidt, kan man sige, at cybersubjektets subjektiveringsproces 

får hægtet en fjerde betingelse på i forhold det til at komme til eksistens, sådan at udover at de 

tidligere historiske aktørers udvikling af diskursive praksisser, de samtidige aktørers aktualisering af 

de diskursive praksisser og subjektets egen forståelse af diskursive praksisser, kommer 

materialiteten i form af typistens og teknologiens handlinger også til at spille en rolle i 

cybersubjektets subjektiveringsproces, sådan at subjektet igennem typisten kan forstås som dobbelt, 

ligesom det også kan forstås som en slags cyborg, i det den fremkommer gennem både 

menneskelige og maskinelle handlinger. Men samtidig med det kommer subjektet også frem 

gennem (sproglige) diskurser, dvs. de diskurser, som bliver gjort aktuelle i den konkrete kontekst, 

de diskurser som det enkelte subjekt og de andre subjekter gør aktuelle i deres interaktioner. Disse 

diskurser kommer dog ikke blot ud af den blå luft, men ud af nogle tidligere (historiske) diskurser. 

I de interaktioner  - dvs. chatsamtaler - som cybersubjekterne i ChatRummet indgår i, kommer det 

enkelte cybersubjekt i en poststrukturalistisk optik til at indgå i nogle forhandlinger om positioner 

og sociale kategorier, og dermed i forhandlinger om placeringen i retten til definitionsmagten. Og 

det er de forhandlinger, positioner og sociale kategorier, jeg fokuserer på. 
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Metode 

Overvejelser omkring litteratur og undersøgelser på internettet 

I indledningen til bogen ”Doing Internet Research” (1999), skriver Jones: ”The Internet is a ’different 

sort of object’ (if it is, indeed, an object at all), and studying it does require a ’conscious shift focus’” (Jones 1999: 

xi). Dette citat viser, at det at undersøge online er noget andet end at undersøge offline. Som det er 

blevet beskrevet i ovenstående teoriafsnit, kan brugen af internettet siges at skabe en anden form for 

subjekt, et lingvistisk cybersubjekt i en cyborgsk forstand. Når der gennem internettet skabes en 

anden forståelse af subjektet, konstituerer internettet også andre former for sociale interaktioner, 

hvilket må have en betydning for den måde, hvorpå man laver sine undersøgelser. Spørgsmålet 

bliver så, hvor meget man kan gøre brug af de metoder, der er kendt i forvejen og hvor meget brug, 

der er for nytænkning, når man undersøger på internettet? 

 
Hvis man ser på den litteratur, som eksisterer omkring det at foretage undersøgelser online, vil man 

se, at der i nogle henseender er behov for at udvikle andre metodestrategier i sit forskningsdesign 

end de metodestrategier, man bruger, når man laver forskning offline. Dykker man ned i litteraturen 

omkring online forskningen, ser man, at størstedelen af dem er etnografiske studier (se fx Jones 

1999 eller Hine 2005), og dermed har de som udgangspunkt et mere kulturelt og samfundsmæssigt 

udgangspunkt end dette speciale har, idet mit speciale befinder sig inden for det pædagogisk 

psykologiske fagfelt, hvor det primære fokus er på subjektet. 

Det betyder, at når jeg undersøger og skal gøre brug af den litteratur og de metoder, der er udviklet 

omkring forskning online, vil der være elementer, jeg kan gøre brug af, men der vil også være nogle 

elementer, jeg ikke kan benytte mig af, idet der i den litteratur ikke er et helt så stort fokus på 

subjektet, som det qua mit fagfelt vil være nødvendigt at have. 

Et andet element, der er ved den eksisterende litteratur omkring undersøgelser online, er, at en del 

af dem omhandler, hvorvidt det er muligt at overfører kendte undersøgelsesformer som fx interview 

og spørgeskemaundersøgelser til internettet. Da jeg i dette speciale ikke skal foretage nogle sådanne 

undersøgelser, vil den del af litteraturen ikke have en relevans i forhold til det, jeg metodemæssigt 

skal foretage mig. 

 
De steder på internettet, som har noget tilfælles med det, jeg undersøger, er steder, hvor der foregår 

sociale interaktioner brugerne imellem. Hvis man går ind og ser på hvilke muligheder, man som 

internetbruger har for socialt at interagere med andre brugere, findes der forskellige muligheder. En 

af dem er at chatte live med andre brugere. På en chat er der som regel et stort antal brugere, som 
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chatter på kryds og tværs. Enten kan et chatrum have et overordnet (seriøst) emne, som der chattes 

om, ellers kan et chatrum som det egentlige mål have, at brugerne bare ’hænger ud’ med hinanden, 

så deres indbyrdes chat mest har karakter af hyggesnak og/eller flirteri. 

Andre muligheder for interaktioner på internettet kan man finde i såkaldte diskussionsfora, som er 

en slags konferencer, hvor deltagerne starter diskussioner, poster svar til hinanden og læser, hvad 

andre mener (Lønsted & Schramm 2001: 21). Disse diskussionsfora har ofte et overordnet emne, 

som brugerne interesserer sig for. Diskussionerne i sådan et forum foregår som en asynkron debat, 

og den kan foregår over kortere eller længere tid afhængig af, hvor længe brugerne bliver ved med 

at komme med indlæg til det, der debatteres.  

En bruger kan også bevæge sig rundt i MUD’s eller MOO’s, som er tekstbaserede virtual-reality 

miljøer, der mixer forskellige ingredienser sammen for at skabe en stærkere følelse af tid, rum og 

sammenhold blandt brugerne. Deltagerne skaber deres egen figur eller person og kan bygge deres 

egne rum. Dvs. brugerne vha. tekst og fantasi beskriver og konstruerer den verden, de bevæger sig 

rundt i (Lønsted & Schramm 2001:22). 

Fælles for disse steder er, at internetbrugerne har mulighed for socialt at lingvistsik interagere med 

hinanden, og derfor er det nærliggende at forestille sig, at undersøgelser, foretaget indenfor disse 

steder på internettet, kan have elementer tilfælles i deres metodestrategier og i deres 

forskningsdesign, ligesom man kunne forestille sig, at jeg ville kunne gøre brug af nogle af disse 

undersøgelsers metodetænkninger og overføre til min egen metodertænkning. Der har også været 

elementer fra forskellige undersøgelser, som har kunnet bruges i overvejelserne omkring min 

metode, men samtidig har jeg skulle være opmærksom på, at ChatRummet og min 

problemformulering er konstrueret på en sådan måde, at der er forskelle, som gør, at jeg ikke 

direkte har kunnet overføre disse metodetanker og –strategier direkte til min egen undersøgelse. En 

af de forskelle er bl.a., at de undersøgelser, jeg har stiftet bekendtskab med, har voksne som deres 

informanter, hvor mine informanter er børn. Det har en væsentlig betydning i forhold til, hvordan 

brugerne formår at udtrykke og fremstille sig selv, idet den primære måde at interagere på 

internettet går gennem skriftsproget, og der er min antagelse, at børn og voksne udtrykker sig 

forskelligt dels i form af ordvalg, men også i forhold til deres stavemåder, forkortelser af ord o.l. 

En anden væsentlig forskel ligger i, at mange af de steder, hvor der socialt interageres online, 

omhandler interaktionerne mere eller mindre kun det, der foregår online og ikke så meget det, der 

foregår offline, dvs. at brugerne mest fokuserer på fremstillingerne og positioneringerne online. Fx 

skaber man en fiktiv figur, når man er inde i en MOO, en figur som skal forestille kun at figurere 
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online. Når man flirter eller hyggesnakker i en chat, er det primære fokus på den relation, som man 

har til de andre onlinebrugere. I ChatRummet derimod, er det ikke kun onlinerelationen, som er i 

fokus, det er lige så væsentligt at trække nogle af sine offlinekontekster og deraf følgende 

offlinepositioner og -relationer med ind i rummet, da det er dem, der er i spil og debatteres, fordi det 

i ChatRummet konstitueres, at de,t interaktionerne og samtalerne skal dreje sig om, er de oplevelser, 

brugerne har med mobning. 

 
Ud fra ovenstående ser det således ud til, at der på nuværende tidspunkt ikke er blevet udviklet mere 

specifikke metoder til, hvordan man foretager undersøgelser på internettet. Spørgsmålet er, i 

hvilken grad det overhovedet er muligt at udvikle faste brugbare metoder, for som Jones, Kendall 

og Sterne skriver, tager internettet en gang for alle ikke en endelig form, og derfor bliver forskeren 

nødt til at blive ved med at reflektere over, hvordan undersøgelserne på internettet skal finde sted 

(Jones, Kendall og Sterne i Nyboe 2003:65). 

Dvs. når man som forsker træder ind på internettet, er det meget af tiden nyt land, som skal 

udforskes, og metoden og forskningsdesignet må nødvendigvis blive udviklet ud fra de muligheder, 

det udforskede sted på internettet giver på det pågældende tidspunkt. 

Da det ser ud til, der (endnu) ikke er udviklet faste specifikke metoder indenfor online-forskningen, 

og da det oven i købet kan være vanskeligt at udvikle nogle sådanne, kan man i stedet som forsker 

lade sig inspirere af andre forskeres online-undersøgelser og lade sig inspirere af de metoder, de har 

konstrueret og de tanker, de har gjort sig omkring dem. Og når man så skal påbegynde sin egen 

forskning og konstruere sin egen metode og eget forskningsdesign, redegør man grundigt for de 

valg, man foretager sig, således at man inviterer læseren med rundt til de problemstillinger, man 

møder og de refleksioner, man som forsker gør sig i forhold til dem. 

 
Det vil jeg også gøre i min undersøgelse af ChatRummet om mobning, og derfor vil jeg i dette 

metodeafsnit gennemgå følgende: 

-  Indledningsvist vil jeg gøre rede for, hvad det er for en type empiri, som ligger til grund for 

min undersøgelse, ved at jeg ser på, hvordan denne empiri er blevet produceret.  

- Jeg vil se på, hvordan måden, min empiri er blevet produceret på, ser ud i forhold til de mere 

etablerede undersøgelsesmetoder som observation og interview. 

- Slutteligt vil jeg gøre rede for og diskutere mine overvejelser om etik i forhold til det at 

forske online. Disse redegørelser vil både være omkring det generelle ved at forske online, 

og omkring hvilke konkrete etiske hensyn, jeg har taget i forhold til mine informanter. 
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Empirien 

Når der er aktivitet i ChatRummet, ses aktiviteten, som tidligere sagt, gennem bogstaver, skrift og 

tegn. Dvs. det er gennem bogstaver, skrift og tegn, der bliver kommunikeret, men det er også 

gennem bogstaver, skrift og tegn, man kan se, når en bruger vælger at handle og ’gøre noget’ i 

forhold til rummet, fx at logge på og af. 

Hvad der foregår af aktivitet i rummet, bliver af selve teknologien gemt i nogle logfiler. Logfilerne 

gemmes et andet sted i ChatRummets system, hvor det kræver en kendt internetadresse, en 

godkendt IP-adresse og ikke mindst et specielt brugernavn og kode for at få adgang til. Hvis man 

kan komme derind, har man mulighed for både at læse og printe logfilerne, ligesom man også har 

mulighed for at e-maile dem videre til en hvilken som helst e-mailadresse.  

 
Den empiri, jeg vil benytte mig af, består udelukkende af logfiler taget fra ChatRummet om 

mobning. Det betyder, at jeg i mit speciale har en masse empiri til rådighed, men der er intet af den 

empiri, jeg som forsker selv producerer. Min empiri producerer så at sige sig selv. 

Fordelen ved jeg ikke er med til at producere min egen empiri, kan være, at feltet i høj grad får lov 

til at udspille sig på sine egne betingelser. Feltet får lov til at ’være sig selv’, og interaktionerne får 

lov til at udspille sig uafhængig af mig og min problemformulering. Dvs. min empiri kommer frem 

og bliver konstrueret udelukkende på feltets præmisser. Det kan siges at stå lidt i modsætning til fx 

et forskningsinterview, fordi et sådant ikke ville finde sted, hvis det ikke var for selve 

forskningsprojektet, hvorfor man om det ville kunne sige, at den empiri, som er fremkommet 

gennem et interview, i højere grad er blevet til på forskningsprojektets præmisser. 

Det behøver dog nødvendigvis ikke ubetinget at være en fordel, at empirien udelukkende er 

fremkommet på feltets egne præmisser. Dette fordi, det kan blive problematisk at opnå den 

nødvendige mættethed af sit empirimateriale, hvilket kan betyde, at der er forståelser, betydninger 

og meningssammenhænge, man som forsker muligvis ikke får adgang til. Forståelser, betydninger 

og meningsammenhænge, man som forsker i et forskningsinterview netop ville kunne spørge ind til, 

sådan at man kommer hele vejen omkring sit felt. 

Måden, jeg så vidt muligt har forsøgt at komme dette problem til livs på, er ved, jeg har læst et 

bredt udsnit af logfiler. Dog har det på grund af specialets omfang ikke været muligt at gøre brug af 

et stort antal logfiler i analysen, men ved at have læst et bredt udsnit af logfiler, har jeg haft 

mulighed for at få et indblik i, hvordan interaktionerne ’plejer’ at forløbe i ChatRummet, og jeg har 



 30

på den baggrund haft større mulighed for at vurdere, om de situationer, jeg har valgt at tage med ind 

i mine analyser, er nogle typiske eller nogle atypiske situationer. 

 
Da min empiri kan siges at producere sig selv, er spørgsmålet, om jeg overhovedet kan tale om, at 

der er en metode i mit speciale?  

Umiddelbart vil jeg mene, der er det; for det første fordi jeg har truffet nogle valg i forhold til, hvad 

jeg gør med det felt, jeg undersøger, fx kunne jeg have valgt at observere livechatten, når 

ChatRummet var åbent, i stedet for at læse logfilerne efter interaktionerne havde fundet sted. 

Derudover har jeg et perspektiv, hvorfra jeg anskuer min empiri, ligesom  jeg også gør noget med 

min empiri, når jeg læser logfilerne og begynder at analysere på dem. Og for det tredje, gør selve 

ChatRummet noget med den empiri, jeg benytter mig af. Jeg får ikke empirien udleveret i en 

udgave, som er 100 % overensstemmende med sådan, som samtalerne og interaktionerne har set ud 

i det øjeblik, de enkelte lingvistiske handlinger er blevet gjort inde i selve chatrummet. Jeg får 

empirien i den udgave, hvor brugernes samtale af ChatRummet selv er blevet transskriberet over i 

logfilerne. Dvs. at ChatRummet selv er gået ind og har gjort noget ved empirien, inden jeg har fået 

adgang til den. 

At ChatRummet går ind og gør noget ved empirien mellem livechatten og logfilerne viser, at der 

kommer et led mere ind i undersøgelsen og empiriproduktionen, når man undersøger på internettet, 

end der gør, når en forsker selv tager ud i sit forskningsfelt og interagerer med, og observerer 

og/eller interviewer feltets subjekter. Dette må have den betydning at den empiri, man får, når man 

undersøger online, i en eller anden udstrækning er en anden slags empiri, end den man får, når man 

som forsker er ude at være direkte ansigt til ansigt med sit felt. Derfor bliver det også relevant at 

gøre sig nogle overvejelser over, hvad det er for en type empiri, der ligger foran én, når man skal i 

gang med sine analyser, fordi det kan have en betydning for det, man får ud af analyserne. 

 
I forhold til min egen empiri, vil jeg således undersøge, hvordan den bliver produceret, ligesom jeg 

vil gennemgå, hvilke forskellige led den kommer igennem, fra bogstaverne, tegnene og ordene først 

bliver synlige i selve ChatRummets og til de foreligger i den printede form, jeg får udleveret. 

Når dette er gjort, vil jeg efterfølgende sammenstille den empiri, jeg får fra ChatRummet med den 

empiri, man får fra de mere etablerede kvalitative metoder som interview og observation. Dette vil 

jeg gøre for at opnå en større forståelse af min empiris fremkomst, og da der endnu ikke findes 

konkrete metoder til denne type af kvalitativ online-forskning, vil jeg derfor for tage afsæt i det 

kendte i stedet for, og lade min empiri spille bold op ad det, så det herigennem kan blive mere 
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tydeligt, hvad min empiri(metode) er og ikke er, og dermed kan det være med til at vise, hvad den 

type empiri(metode) kan og ikke kan. 

 
Teknologiens empiriproduktion 

Når teknologien gemmer logfilerne, gør den det ikke på en måde, hvor logfilerne har det nøjagtige 

samme grafiske udseende, som samtalerne har inde i selve chatrummet. Det er lidt en selvfølge, at 

det ikke kan lade sig gøre i fuld udstrækning at lave chatrummet og logfilerne identiske, da det man 

ser i ChatRummet netop foregår live. Og når man sidder og ser på livechatrummet, vil man også 

kunne se de bevægelser, som er derinde, som fx når den skrevne tekst rykker sig opad, når nye 

indlæg sendes afsted, eller når en bruger logger sig på og dennes brugernavn dukker op på 

skærmen. De bevægelser er ikke er mulige at overfører til logfilen, idet logfilen så at sige er et 

fastfrosset stationært aftryk af det, der er foregået i chatrummet, og dermed bliver de bevægelser, 

man har kunnet se i livechatten, statiske, når man ser dem i logfilen. 

Derfor skal man heller ikke se logfilerne som en objektiv virkelighed, der vises i en fastfrosset 

form, derimod kan de ses som repræsentationer af det online fænomen, som er blevet fremskrevet af 

deltagerne i chatsamtalen. (Paccagnella i Sundén 2003:64). 

Derudover siger Sundén om online-samtalerne, at meningen med dem ikke er, at de skal fastfryses, 

men at de primært bliver performet og tolket her og nu, for så derefter at forsvinde på samme måde 

som ved den mundtlige samtale (Sundén 2003:64). Det vil altså sige, at det at læse et print af en 

online-samtale, ikke er det samme som at læse den og følge med i samtale i det øjeblik, den sker 

online. I en logfil læser man således kun en repræsentation af det, der er foregået. 

 
Udover forskellen i måden man ser bevægelserne på, er der også andre forskelle mellem livechatten 

og logfilerne, som kan være væsentlige at nævne, fx kan man i logfilen ikke se hvilken af de fire 

tilgængelige bogstavfarver, den enkelte bruger benytter sig af, lige som de smileys1 brugerne kan 

vælge at indsætte, ikke har de visuelle bevægelser, som de har i livechatten. Man kan i logfilen godt 

se, den smiley brugeren har valgt, men det er et billede uden bevægelse. 

Hvis man går ind i ChatRummets system og ser på en logfil, vil man se, at logfilerne er delt op i 

firkantede felter. Inde i felterne står de postede beskeder, som de aktive brugere er kommet med. 

Der er én postet besked i hvert felt. Felterne er delt op i farver således, at de poster, der er skrevet i 
                                                 
1 Brugerne kan vælge at benytte sig af nogle smileys, som er gule runde ansigter, der mest minder om slags 
tegneserieansigt, fremfor et menneskeligt ansigt. De kan vælge nogle ansigter, som kan være med til at udtrykke deres 
følelsesmæssig tilstande, fx kan de vælge en smiley, som er glad eller en smiley, der er ked af det. I ChatRummet er de 
forskellige smileys bevægelige på en sådan måde, at hvis barnet fx vælger den smiley, der er ked af det, ser man tårerne 
komme op i øjnene og løbe ned ad kinderne på smileyen.  
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fælleschatten, er grønne, de beskeder, som er postet i privatchatten2, er gule, og hvis det er en 

besked, som ChatRummet selv har postet – fx om hvem, der er logget på – er feltet rødt. 

 

 

 
Vælger man at printe logfilen, er der igen forskel på, hvordan logfilen ser ud på selve skærmen, og 

hvordan logfilen ser ud på print. I printet form er felterne og felternes farver forsvundet, og printet 

ser ud stort set som i bilag 1 og bilag 2. 

Det er så også den eneste forskel, der er mellem logfilen på computeren og logfilen i printet form3.  

 
Andre forskelle mellem livechatten og logfilen er, at udover en angivelse af tidspunktet for, hvornår 

en besked er postet, står der i logfilen også en dato, der viser, hvilken dag indlægget er blevet postet 

(se evt. bilag 1 og 2, hvor den præcise dato pga. anonymiseringen dog er blevet ændret til 00-00-

2007). 

Derudover bliver der i logfilen ikke skelnet mellem, hvad der er blevet skrevet i privatchatten og 

hvad, der er blevet skrevet i den fælles chat forstået på den måde, at i selve livechatten er der en 

                                                 
2 Privatchatten er et chatrum, hvor moderatoren har mulighed for at chatte med en bruger alene, uden andre end 
moderatoren og brugeren kan se, hvad der bliver talt om. Det er kun moderatoren, der har mulighed for at tale alene 
med en anden bruger, og det er kun moderatoren, som kan invitere en bruger til at tale alene. Brugerne kan ikke invitere 
moderatoren.  
3 Dog kan man muligvis sige, at der også kan være en forskel på de to former for logfiler i den måde, man kommer til at 
opfatte og forstå den samtale, man læser, fordi den ene læses fra en computerskærm, mens den anden læses fra et stykke 
papir. Men det er en diskussion, jeg ikke vil komme nærmere ind på her. 
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tydelig visuel skelnen mellem, hvad der er privat snak, og hvad der er fælles snak, idet det er delt op 

i to geografisk forskellige rum.  

 

 

 
Mens i logfilen står teksterne, skrevet i privatchatten, side om side med det, der er skrevet i 

fælleschatten. Det, der i logfilerne er afgørende for, hvad der står hvornår, er tidspunktet for 

hvornår, indlægget er blevet postet. Dvs. alle beskederne i logfilen står i kronologisk rækkefølge.  

I logfilerne på skærmen er det muligt at skelne mellem, hvad der er privat snak og hvad, der er 

fælles snak vha. af farverne i de felter, som logfilen er inddelt i (se evt. beskrivelserne af logfilerne 

ovenfor). Men i den printede form er felterne og deres farver der som sagt ikke, så den eneste måde 

man her kan skelne mellem hvad, der er privat snak og hvad, der er fælles snak, er ved at kigge på 

moderatorens indlæg. Når moderatoren optræder i det fælles chatrum, gør den det med en fed kursiv 

skrift, mens den i det private rum optræder med den almindelige skrift magen til brugernes.  

 
Det er naturligvis ikke sådan, at der kun er forskelle mellem det, man ser live i ChatRummet og det, 

man ser i logfilerne. Der er på de fleste - og meget væsentlige - områder overensstemmelser mellem 
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det, som kan ses live, når ChatRummet er åbent og det, der gemmes i logfilerne. Et af de mest 

væsentlige områder, hvor der er overensstemmelse mellem det, der kan ses live i ChatRummet og i 

logfilerne, er det, brugerne skriver i rummet. Når en bruger skriver i rummet, bliver det, der skrives, 

nøjagtigt gengivet i logfilen. Dvs. der bliver ikke ændret i tryk- stave- og grammatiske fejl, og der 

bliver ikke censureret noget i de indlæg, de skriver.  

 
Ligheder mellem min metode og empiri, og andre metoder og deraf følgende empiri 

I dette afsnit vil jeg lade min empiri og metode spille bold op ad de to etablerede kvalitative 

undersøgelsesmetoder, interview og observation, sådan at det bliver nemmere at få et indblik i, 

hvilken slags empiriteknologi ChatRummet er, og hvilken type at empiri, der konkret kommer ud af 

denne metode. 

 
Ligheder mellem observation som metode og min metode 

Som det fremgår i min problemformulering vil det, jeg undersøger i mit speciale, være brugernes 

forhandling af subjektivering i de forskellige brugeres interaktioner med hinanden. 

I ”Observationer i en interaktionistisk begrebsramme” skriver Järvinen og Mikmeyer: ”I studier, der 

har fokus på interaktionen mellem aktører (inklusive interaktionen med tekstmateriale), er observationer oplagte, da 

deres primære force netop er, at forskeren får et indblik i forskellige aktørers positionering, sociale identiteter og 

strategier i forhold til hinanden” (Järvinen & Mikmeyer 2005: 118). 

Ud fra dette ser det ud til, at observation er den metode, som er mest ideel set i forhold til specialets 

problemstilling. Men er det den metode, jeg benytter mig af?  

Når jeg undersøger ChatRummet, gør jeg netop det, at jeg ser på, hvordan informanterne 

(lingvistisk) interagerer med hinanden inde i chatrummet. Jeg står udefra og beskuer dem, uden at 

jeg går ind og stiller uddybende spørgsmål til, hvorfor de gør, som de gør og ud fra hvilke 

forståelser, de gør det. Så i den forstand er der en lighed mellem den etableret observationsmetode 

og den måde hvorpå, jeg laver mine undersøgelser. 

Dog er der andre områder i min måde at arbejde med mit felt på, som gør, at jeg afviger fra 

observationsmetoden i en traditionel forståelse. Havde jeg valgt at foretage mine undersøgelser 

sådan, at jeg havde logget mig synligt ind i ChatRummet, når det var åbent, og jeg der havde 

observeret, hvordan interaktionerne mellem brugerne foregik, havde noteret ned, hvad jeg så 

undervejs, og jeg slet ikke gjorde brug af de logfiler, som ChatRummet selv producerer, kunne man 

måske mere sige, at jeg havde gjort brug af observationsmetoden i en traditionel forståelse. Men det 

er ikke det, jeg har gjort. Jeg har holdt mig i afstand af feltet og ikke været til stede, når 
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interaktionerne er foregået. Jeg observerer feltet forskudt, dvs. jeg først observerer lang tid efter, de 

sociale interaktioner har fundet sted. Derudover kan man sige, at det man observerer, når man 

observerer offline, er fysiske kroppe i fysiske rum, hvor der foregår fysiske bevægelser. Det jeg 

observerer online er tekst og rekonfigurerede lingvistiske kroppe i lingvistiske rum. Da det, jeg 

observerer, er tekstuelt og foreligger i printet form, vil jeg i mine observationer have mulighed for 

at observerer alle lingvistiske kropslige bevægelser og alt, hvad der er blevet sagt, hvor man ved 

den fysiske observationsform er begrænset til kun at kunne observerer det, der foregår inden for éns 

synsfelt. Dvs. når man er ude og observerer i fysiske rum, bliver man nødt til vælge, hvor man 

placerer sit synsfelt, og derved bliver man også tvunget til at fravælge at observere nogle 

interaktioner, interaktioner som man derved ’går glip af’ og ikke opnår et kendskab til. 

 
Ligheder mellem interview som metode og min metode 

Når det, jeg observerer, er tekst i printet form, og når alt, hvad der foregår i rummet, sker gennem 

lingvistiske og sproglige handlinger, vil det også være relevant at sammenligne min metode med 

interviewmetoden, fordi den i højere grad baserer sig på sproget, end observationsmetoden gør. 

 
Den empiri, jeg får i hånden, når jeg får udleveret logfilerne, er en fastfrosset skriftlig udgave af det, 

der er kommet frem i ChatRummet. Når man laver et forskningsinterview, laver forskeren (specielt 

forskere inde for den teoretiske forståelsesramme, jeg har udgangspunkt i) ofte en transskription af 

det, der er blevet sagt i interviewet. Dvs. forskeren laver en fastfrosset skriftlig udgave af det, der 

bliver sagt under interviewet, på samme måde som ChatRummet gør med sine samtaler. Når man 

foretager sådan en handling med sin empiri, får man alt det sagte med i samtalerne/interviewene, 

men man får ikke de kropslige udtryk, tempo i (sam)talen og lignende med, sådan som man gør ved 

observation. 

På baggrund af det kan man sige, at der ved den konkrete empiri ses en lighed mellem 

ChatRummets empiri og interviewets empiri. Nogen vil måske så sige, at der er en væsentlig forskel 

på, hvordan empirien i henholdsvis ChatRummet og forskningsinterviewet er fremkommet, idet 

empirien ved interviewet er fremkommet på baggrund af en mundtlig samtale, mens den anden type 

empiri fra ChatRummet er fremkommet på baggrund af en skriftlig samtale. Dette, synes jeg dog, 

kan være en lidt problematisk skelnen, idet chatsamtalen godt nok rent grafisk har et skriftligt 

udtryk, men når en chatsamtale foregår, har den ofte karakter af og bygger på den mundtlige 

samtales konventioner. 
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En anden lighed mellem ChatRummet og interview som metode er, at samtalerne i ChatRummet på 

nogle områder kan have karakter af et gruppeinterview. Dette fordi samtalen i ChatRummet foregår 

omkring et på forhånd fastlagt emne, og en stor del af samtalen omkring dette fastlagte emne 

foregår ved, at der bliver stillet et spørgsmål til en eller flere brugere, og herefter svarer disse 

brugere på det stillede spørgsmål, ligesom spørgsmålet evt. også kan starte en diskussion brugerne i 

mellem.  

Der er dog i princippet en forskel på de to metoder, idet der i et gruppeinterview er en på forhånd 

fastlagt bestemt interviewer, mens spørgsmålene i ChatRummet kommer fra brugerne selv til de 

andre brugere. Men dette er egentlig kun i princippet, fordi som Søndergaard skriver, oplevede hun 

i sine gruppeinterviews, at hendes informanter nærmest gik ind som interviewere af hinanden 

(Søndergaard 1996:68-69), dvs. de gik ind og stillede spørgsmål til hinandens oplevelser og 

forståelser at et givent emne eller fænomen, på samme måde som brugerne i ChatRummet mere 

eller mindre også gør det.  

 
En grundlæggende præmis for at kunne kalde sin metode for en interviewmetode er, at der på en 

eller anden vis bliver stillet spørgsmål fra forskeren, som informanterne besvarer. Forskellen på 

interview som metode og den metode, jeg benytter mig af, ligger i, at man enten har en skriftlig 

eller en mundtlig kontakt med sine informanter, så man derigennem kan få spurgt dem om de ting, 

man ønsker at vide noget om. I min undersøgelse har jeg, som nævnt, hverken skriftlig eller 

mundtlig kontakt til mine informanter, og derved har jeg ikke mulighed for at stille dem nogle 

spørgsmål, som kan være med til at give mig svar på det, jeg ønsker at undersøge. 

Opsamling omkring sammenstilling af metoder 

Ser man på de ovenstående sammenstillinger mellem observations- og interviewmetoden og min 

metode, ville man kunne se, at der er nogle ligheder med begge metodeformer. Går man nærmere 

ind i at se på hvilke ligheder, der er tale om ved hver metode, vil man kunne se, at de metodiske 

handlinger, jeg har foretaget mig, er at sammenligne med de metodiske handlinger, man foretager 

sig, når man observerer, idet jeg i min undersøgelse ser på, hvad det er, mine informanter gør. Men 

samtidig med det arbejder jeg udelukkende med en skriftlig empiri, som i sin form mest af alt ligner 

den empiri, man får, når man laver forskningsinterview. 

På den baggrund kan man sige, at min metode i en hvis udstrækning minder om 

observationsmetoden, men hvor den empiri, som jeg arbejder med mest af alt har karakter af den 

empiri, som kommer ud af interviewmetoden.  
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Mere generelt kan man sige, at når man laver forskning online, kommer der en eller flere 

(teknologiske) objekter med ind i forskningsprocessen og skaber en betydning for 

forskningsmulighederne, forskningsprocessen og forskningsdesignet. 

I forhold til min undersøgelse vil det konkret sige, at når jeg skal undersøge interaktionerne i 

ChatRummet, så – udover selve computerskærmene og tastaturerne - placeres ChatRummet mellem 

mig som undersøger og informanterne. Informanterne chatter og interagerer med hinanden 

uforstyrret af undersøgelsen, og mens de gør dette, transskriberer ChatRummet det, børnene skriver, 

og gemmer det i nogle logfiler. Og først når jeg som undersøger får logfilerne i hånden, træder jeg 

ind i feltet og kan begynde at arbejde med det. På det tidspunkt, hvor jeg træder ind i feltet, er mine 

informanter for længst trådt ud af det igen. 

Derved kan man sige, at det metodiske forløb, der er i min undersøgelse, er omvendt i forhold til 

det, man normaltvist gør, idet empirien bliver produceret som det første (af feltet selv), og først 

herefter foretager jeg mig mine metodiske handlinger i form af mine observationer og læsninger af, 

hvad der er foregået i rummet. Hvorimod det, man ofte gør i et forskningsforløb, er, at man først 

foretager sig sine metodiske handlinger i form af fx observation eller interview, og ud af disse 

metodiske greb kommer så den empiri, man gør brug af i sin analyse. 
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Etik 

Den etiske debat om observation på internettet – som i en hvis udstrækning er den metode, jeg 

benytter mig af – har været til debat blandt forskere siden midten af 1990’erne, uden at denne debat 

er kommet frem til nogle egentlige retningslinier omkring, hvilke etiske hensyn man skal tage i 

forhold til sine informanter, når man forsker online (Sanders 2005: 71). Man kunne derfor overveje, 

om det ikke er muligt at overføre etikken fra offline forskningen til online forskningen, idet man i 

begge typer forskning undersøger levende subjekter i en eller anden form. Dette kan dog se ud til at 

være noget problematisk, da forskningskriterierne for at undersøge online er nogle andre end de 

kriterier, man møder, når man forsker offline. Derudover er forskningskriterierne i online-

forskningen ofte meget forskellige, og nogle gange endda konstant forandrende, hvilket betyder, at 

det kan være vanskeligt at fastlægge nogle på forhånd definerede retningslinier for etik, når man 

forsker online.  

At man ikke bare kan overfører de etiske retningslinier fra offline forskningen til online 

forskningen, viser Hine også, når hun skriver: ” Online research is marked as a special category in which the 

institutionalized understandings of the ethics of research must be re-examined” (Hine 2005: 5). 

 
Jeg er enig med Hine i, det er væsentligt, at man genovervejer de etiske forståelser omkring online-

forskningen, men når kriterierne for at undersøge online er varierende og forskellige, kan det som 

sagt være vanskeligt at fastlægge nogle mere faste rammer for, hvordan man skal forholde sig etisk 

til sin onlineforskning. Derfor er det måske relevant, at man omkring online forskningen har nogle 

mere elastiske etiske retningslinier, som hele tiden tilpasses de kriterier, man har at forske ud fra. 

Med elastiske mener jeg ikke, at der skal være løsere rammer for online forskningen i forhold til 

offline forskningen i, hvilke hensyn man skal tage i forhold til sine informanter, men som Nyboe 

skriver, er der et tæt bånd mellem cybersubjekterne og computerne, og linket mellem de 

teknologiske rammer, kommunikation og lingvistiske performances, identiteter og selv’er gør det 

nødvendigt at konstruerer en elastisk teoretisk og metodologisk struktur (Nyboe 2003:65). 

Hvis de teoretiske og metodologiske rammer til online forskningen skal være elastiske, kan man på 

samme måde sige, at dette også bør gælde for den etiske tænkning, idet de etiske retningslinier for 

en forskning bør tilrettelægges ud fra de teoretiske og metodologiske retningslinier, man har valgt i 

sit forskningsdesign. 

Hvis online forskningens forståelse af etik skal være elastisk, er det, man som forsker kan gøre i 

forhold til sin egen konkrete undersøgelse, at man nøje redegør for hvilke etiske hensyn, man har 
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taget i forhold til sine informanter, lige så vel som man også kan gøre opmærksom på hvilke etiske 

faldgruber, der muligvis kan være inden for forskningsprojektet. Det bliver væsentligt at give 

læseren indblik i hvilke etiske refleksioner, man har gjort sig, da man besluttede sig for, hvilke 

etiske hensyn man skulle tage i sin konkrete undersøgelse. 

 
Dette vil jeg naturligvis også gøre i mit speciale. Derfor vil jeg nedenfor komme ind på og gøre 

overvejelser omkring og diskutere følgende: 

- Skal cyberspaces ses som værende et privat eller offentligt rum? 

- Hvem har retten til det, der bliver skrevet de forskellige steder på internettet? 

- Konkrete overvejelser i forhold til dette speciales informanter; herunder min håndtering af 

logfilerne og beskyttelsen af mine informanter. 

 
Cyberspaces som privat eller offentligt rum? 

Når man taler etik og etiske principper på internettet, kan det være relevant at medinddrage debatten 

omkring hvorvidt cyberspaces, hjemmesider, debatfora, chatrum etc. skal ses som værende 

offentlige eller private rum, fordi det kan have en betydning for hvilke etiske hensyn, man skal tage 

i sine undersøgelser på internettet. Mann & Stewart rejser spørgsmålet således: ”In sending the message 

there is an implied license to read, or even archieve, the informations it contains. How might a qualitative researcher 

interpret that licence to archieve (and then analyse and possibly publish) data?” (Mann & Stewart: 46). 

Når man undersøger det, der foregår på internettet, er der altså nem adgang til det, folk vælger at 

fortælle, skrive, give udtryk for, performe etc., og ifølge ovenstående citat, er der en indforstået 

form for licens til at læse det, den enkelte vælger at poste på internettet. Men den indforståethed 

gives inden for den kontekst hvori, den postes og læses. Hvad hvis det postede hives ud af 

konteksten og bliver puttet ind i en anden kontekst. Rækker den indforstået licens også til det? Eller 

skal man i sådanne tilfælde have en form for samtykke fra den enkelte, hvis man ønsker at trække 

det sagte ud af konteksten og over i en anden kontekst? En kontekst hvor det sagte oven i købet kan 

blive offentliggjort i et andet form for medie end internettet? 

Svaret på spørgsmålet synes jeg ligger i, hvorvidt man anser det, der skrives på internettet for at 

være offentligt eller privat, og om det skriver Sharf: ”Regarding communication among participants via 

electronic channels, privacy is clearly not a definite state of being; by virtue of the medium, anyone choosing to make 

disclosure through an on-line discussion format is assuming some risk in who will receive that information and how i 

will be used.” (Sharf 1999: 247).  
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Ifølge hende er det at være privat ikke en konstant tilstand, når man kommunikerer på internettet. 

Derimod er der altid en risiko vedhæftet, når man vælger at kommunikere med andre gennem 

elektroniske medier. En risiko, hvor man ikke præcis kan vide, hvem der modtager de 

informationer, man poster, lige som man heller ikke kan vide, hvordan informationerne vil blive 

brugt. Denne risiko er altså en betingelse, man som bruger af elektroniske medier bliver nødt til at 

acceptere, hvis man ønsker at kommunikere med andre igennem dem. 

 
Den risiko som, ifølge Sharf, er en del af det at kommunikere på internettet, fritager dog ikke 

forskeren fra at have et etisk ansvar. Han/hun skal stadig overveje, hvad det er, han/hun gør ved sine 

informanter, når han/hun gør brug af deres færden på internettet, ligesom han/hun også skal forsøge 

at beskytte sine informanter bedst muligt. 

Hvordan og i hvilken udstrækning man skal beskytte sine informanter afhænger af, i hvilken grad 

det sted, hvor informanter optræder, er offentligt tilgængeligt, ligesom det også har en relevans at se 

på, hvad informanterne taler om, og hvor meget de udleverer sig selv. Omkring det sidste skal man 

være opmærksom på og forsøge at vurdere, hvorvidt informanterne udleverer sig selv på en 

genkendelig måde. I forhold til ChatRummet, er det relevant at gøre sig de overvejelser, fordi det er 

et forholdsvist nyt chatrum for børn, som har nogle oplevelser og erfaringer omkring et specifikt 

emne, nemlig mobning. Og netop fordi det er nyt og så emnespecifikt, kan det betyde, at der endnu 

ikke er så mange brugere, og derfor kan det ske, at hvis et barn fx fortæller, at det bliver mobbet 

med noget, som ikke så mange andre børn ikke bliver mobbet med, kan historien blive genkendelig, 

og man skal som forsker derfor overveje, hvordan man forholder sig til det. 

 
I forhold til debatten omkring i hvilken udstrækning, det man undersøger på internettet, er offentligt 

tilgængeligt, kan det være væsentligt at skelne mellem om de interaktioner, man undersøger, er 

private, semiprivate eller fuldt offentlige. Dette fordi, når det er en privat udveksling, der foregår, er 

det for det første ofte en udveksling, som foregår mellem ganske få parter, ligesom udvekslingen 

ofte også vil have et mere personligt udtryk. Når udvekslingen er privat, kan den ofte have et 

indhold, som deltagerne i udvekslingen ikke ønsker, andre skal have adgang til. 

I det semiprivate er det kun delvist privat, og derfor er det muligt, at flere har adgang til det, der 

siges, men det kan stadig være noget, som man ikke ønsker, alle og en hver skal have adgang til. 

Hvis stedet, hvor udvekslingerne foregår, er fuldt tilgængelige for alle, kan man sige, at en del af 

forudsætningen for at være der er, at man ikke kan styre, hvem der får adgang til at læse det, man 

poster. 
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Hvis man ser på tilgængeligheden i ChatRummet, ser det ud til at være et offentligt rum ud fra 

ovenstående beskrivelser. Det er det fordi, enhver i princippet kan logge ind som bruger, men især 

også fordi rummet er åbent, så alle og enhver kan sidde og følge med i det, der siges derinde, blot 

ved at gå ind på ChatRummets hjemmesideadresse, men uden at logge sig synligt ind som bruger. 

Det betyder, at det ikke kun er deltagerne i selve chatten, der kan se, hvad der bliver sagt, derimod 

bliver det synligt for alle og enhver, der ligger deres vej forbi ChatRummets internetside. 

Havde det været sådan, at det kun er dem, der er synligt tilstede inde i chatrummet, som kan se, 

hvad der bliver skrevet, ville rummet måske nærmere være at betragte som semiprivat. Men da det 

ikke er tilfældet, er rummet altså fuldt offentligt, og den måde, hvorpå man har mulighed for at 

følge med, kan i en hvis udstrækning sammenlignes med, hvis man gik ud i den fysiske offline 

verdens offentlige rum og iagttog andre mennesker, og hvad de foretog sig. Dog ville man i det 

offentlige rum netop være en del af det rum, man observerede, ligesom man også ville være synlig 

for de mennesker, man iagttog, hvorimod man i ChatRummet ikke er synlig for de aktive deltagere, 

hvis man kun er gået ind hjemmesiden uden at være logget ind som bruger, og derfor er det ikke 

muligt for de aktive brugere at have overblik over, i hvilket omfang de bliver iagttaget af andre og 

dermed hvor mange, der ser det, de skriver. 

 
I ChatRummet er der som tidligere omtalt også et privat rum. Det private rum kan kun benyttes i en 

en-til-en samtale mellem moderator og én bruger. Rummet bliver brugt, hvis det, der tales om, er 

noget, som moderatoren vurderer, er så privat, at det i en hvis udstrækning kan være 

grænseoverskridende og måske endda skadeligt for en bruger, at andre får adgang til at læse det. 

Dette har jeg naturligvis taget hensyn til i forhold til min håndtering af de logfiler, jeg har fået 

udleveret, hvilket jeg vil redegøre for senere. 

 
Hvem har retten til det sagte på internettet? 

I “Internet Communication and Qualitative Research” (1999) har Mann & Stewart lavet en 

overskrift, som lyder: “Personal Data Are Not To Be Communicated Externally Without the Consent of the Subject 

Who Supplied the Data” (s 42). Og de fortsætter: “But who supplied the data? In some online qualitative studies 

the researcher will have gained the informed consent of participants at the beginning of the research. However, for 

much online research, issues of consent raise difficult questions relating to online property rights. As Kitchins asks, 

’who owns a message on a bulletin board? The system operator? The poster?’” (1998: 107)” (1999: 42).  

Ovenstående spørgsmål er vældig interessant, specielt når man sætter det i forhold til spørgsmålet 

om samtykke. Skulle jeg i mit speciale have lavet en undersøgelse, hvor jeg skulle interviewe nogle 
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børn ansigt-til-ansigt, ville jeg ikke kun lade det være op til børnene selv, om de ville være med til 

at deltage i min undersøgelse. Jeg ville informere børnenes forældre og lærere/pædagoger om, hvad 

det er jeg laver, og det er igennem dem, jeg ville søge om skriftligt samtykke. 

Når jeg laver min undersøgelse om ChatRummet, er børnene anonyme, og derfor er det ikke muligt 

for mig at søge børnenes forældre om samtykke til at benytte det, børnene skriver i ChatRummet. 

Men spørgsmålet er også, om det er de ’rigtige’ at spørge, for hvis man kigger på ovenstående citat, 

hvem har så retten til det sagte i ChatRummet? Er det børnene selv (og deres forældre), eller er det 

dem, som har konstrueret og administrerer rummet, det vil i dette tilfælde sige 

Børneorganisationen? 

Det er et spørgsmål, som jeg ikke mener, der findes et endegyldigt svar på, og i mit speciales 

tilfælde kan man sige, at uanset hvad, har jeg ingen mulighed for at få kontakt til mine informanter 

og deres forældre. Og derfor bliver det måske mere interessant at se på, hvad det er, jeg har gjort i 

stedet for. 

 
Det, jeg har gjort i forhold til tilladelse til at benytte mig af ChatRummets logfiler, er, at jeg har fået 

skriftligt samtykke fra lederen af rådgivningen i Børneorganisationen, og i den står hvordan og 

under hvilke vilkår, jeg må benytte mig af de logfiler, jeg får adgang til. Igennem det skriftlige 

samtykke forpligter jeg mig blandt andet til at vise hvilke logfiler, jeg benytter mig af, ligesom jeg 

også forpligter mig til at vise, hvordan jeg fremstiller logfilerne for andre og dermed hvornår og 

hvordan, jeg har foretaget yderligere anonymiseringer af børnene, og også hvilke steder, jeg ikke 

har. På den måde kan man sige, at lederen af rådgivningen får den rolle, som en forælder normalt 

vil få, når man laver ansigt-til-ansigt undersøgelser blandt børn. 

Nogen vil måske stadig mene, det er problematisk, at børnene ikke har fået at vide, at det de skriver, 

muligvis kan blive brugt i min undersøgelse. Det kan der på sin vis også være noget om, men på 

den anden side, må man også sige, at ChatRummet netop er et fuldt offentligt tilgængeligt rum, og 

derved kan alle, der ønsker at følge med i fælleschatten og gøre noget i forhold til det, de ser 

derinde, gøre det, uden at nogle af brugerne nogensinde bliver vidende omkring det. Således har der 

fx været en journalist inde og kigge på ChatRummet om vold (som Børneorganisationen også har 

oprettet), som efterfølgende har skrevet en artikel om det og benyttet sig af direkte citater fra det, 

der er blevet sagt derinde. 
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Etiske overvejelser i forhold til informanterne på ChatRummet 

Som jeg skrev ovenfor, kan metode og de deraf følgende etiske overvejelser blive nødt til at være 

elastiske, når der laves undersøgelser på internettet. Når de kan det, er det væsentligt, at den enkelte 

forsker gør rede for de etiske overvejelser og hensyn, som han/hun tager i forhold til sine 

informanter i den konkrete forskning. Derfor vil jeg i det følgende forsøge at redegøre for, hvilke 

etiske overvejelser og hvilke etiske hensyn jeg har taget i forhold til mine informanter. Dette vil jeg 

gøre ved først at gøre rede for, hvordan jeg har fået adgang til logfilerne, og hvordan jeg 

efterfølgende har håndteret dem. Herefter vil jeg fortælle hvilke etiske hensyn, jeg har taget i 

forhold til at beskytte informanterne, der optræder i de udvalgte logfiler, jeg gør brug af i min 

analyse. 

 
Håndtering af logfilerne 

For i det hele taget at kunne lave denne undersøgelse, har jeg i første omgang lavet en mundtlig 

aftale med lederen af Børneorganisationens rådgivning om, at jeg i mit speciale gerne må skrive om 

ChatRummet om mobning, og at jeg i denne forbindelse må gøre brug af de logfiler, som ligger 

gemt der. 

Denne mundtlige aftale er blevet fulgt op af en skriftlig aftale4, hvori jeg får tilladelse til at benytte 

mig af logfilerne under betingelse af, at jeg viser lederen af rådgivningen hvilke logfiler, jeg 

benytter mig af, ligesom jeg også skal vise hende, hvordan disse logfiler ser ud i den anonymiserede 

udgave. 

Efter den aftale er kommet på plads, har jeg læst en masse logfiler igennem, og herefter har jeg 

valgt de logfiler ud, som skal bruges i analysen. De udvalgte logfiler har jeg herefter vist til lederen 

af rådgivningen. 

Da man ikke kan gå ind og ændre i logfilerne, har jeg efterfølgende gjort det, at jeg har skannet 

logfilerne ind på computeren, for i de skannede dokumenter at have mulighed for bl.a. at ændre 

brugernavnene på chatdeltagerne, så de kan blive anonymiseret yderligere. 

Derefter har jeg vist de nye udgaver af logfilerne til lederen af rådgivningen og fået hendes 

godkendelse til at bruge dem. 

 

                                                 
4 Pga. anonymisering af ChatRummet og Børneorganisationen har jeg ikke kunne vedlægge den skriftlige samtale som 
bilag. 
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Beskyttelse af informanterne 

Børneorganisationen gør på forhånd en del ud af, at brugerne af ChatRummet skal være anonyme, 

dette ses bl.a. ved, at der til venstre inde i rummet under ’bruger’ står, at alle i rummet er anonyme, 

og at de skal vælge et brugernavn, som ingen kan genkende, ligesom børnene kan klikke på en knap 

i rummet, der hedder ’regler’, hvorefter der popper et lille vindue op på skærmen, hvor der bl.a. 

står, at de aldrig skal skrive personlige oplysninger, ligesom de opfordres til at overveje grundigt 

hvor meget, de fortæller om dem selv. 

At man på forhånd ønsker, at brugerne i ChatRummet skal være anonyme, er også en af grundene 

til, at der hele tiden er en moderator til stede, så denne kan holde øje med, at brugerne overholder 

reglerne om anonymitet og generelt ikke afslører for meget om dem selv, der kan gøre dem 

genkendelige. 

Selvom der fra Børneorganisationens side gøres så meget ud af, at brugerne optræder anonymt i 

rummet, har jeg valgt at tage anonymiseringen af mine informanter et skridt videre. Det har jeg 

valgt fordi på trods af, det, børnene siger inde i rummet, er fuldt offentligt tilgængeligt, er det stadig 

blevet sagt i den kontekst, som ChatRummet ved dets konstruktion stiller op. Når jeg gør brug af 

logfilerne i mit speciale, konstruerer jeg en ny kontekst, hvori jeg bruger det, børnene har sagt i 

ChatRummet. Dette skifte er brugerne af ChatRummet ikke vidende omkring, lige så vel som jeg, 

grundet brugerens anonymitet overfor alle, ikke kan informere barnet om dette skifte. Når der sker 

en ændring i konteksten, sker der også ’noget’ med det, brugeren har sagt, og når barnet ikke kan 

blive bekendt med dette, ønsker jeg at anonymisere yderligere, så brugeren bliver så lidt 

genkendelig som muligt. 

En anden begrundelse for, at jeg har valgt at anonymisere brugerne yderligere, er risikoen for 

selvudlevering. Mckenna et al. har om selvudlevering på internettet skrevet: “[…] visual anonymity 

creates a ’a strangers on the train’ experience, where the social cost of self-disclosure is reduced through relative 

anonymity” (McKenna et al. I Joison 1999:23). Når Børneorganisationen på forhånd ønsker, at 

brugerne skal være anonyme, kan det altså fordre, at de nemmere kommer til at fortælle mere om 

dem selv, end de ellers ville gøre, hvis de ikke var anonyme. Når det, jeg undersøger, er konstrueret 

på en sådan måde, at der er mulighed for, at brugerne kommer med meget personlige fortællinger, 

anser jeg det for væsentligt, at jeg forsøger at beskytte dem endnu mere, fordi jeg gennem min 

undersøgelse så at sige flytter det sted for, hvor de personlige fortællinger er blevet fortalt. 

På baggrund af ovenstående har jeg, når jeg har skannet logfilerne ind, vurderet, om en informant i 

chatsamtalen nævner nogle specifikke ting, som kan gøre, at der en mulig høj risiko for 



 45

genkendelighed. Hvis der optræder sådanne mulige genkendelige specifikke ting, har jeg i den 

anonymiserede udgave af logfilerne således udeladt de dele af fortællingen5. 

 
Når jeg har foretaget mine analyser, har jeg valgt, kun at gøre brug af det, som siges i det fælles 

chatrum. Dvs. jeg har kun gjort brug af det, som har været tilgængeligt for alle, da det blev skrevet i 

rummet. Dermed har jeg altså valgt ikke at gøre brug af det, som foregår i privatchatten. Det fordi, 

som navnet hentyder til, er det, der foregår i privatchatten privat. Derudover er det sådan, at når 

moderatoren inviterer en af brugerne til at snakke i privatchatten, gør den det ud fra en vurdering af, 

at det brugeren skal tale om, kan være så personligt og selvudleverende, at det vil være bedst for 

brugeren, at andre ikke kan se hvad, der bliver talt om. Når jeg ikke har mulighed for at gøre mine 

informanter opmærksom på, at jeg laver en undersøgelse af ChatRummet, mener jeg, det ville være 

etisk forkert, hvis jeg gjorde brug af samtalerne i privatchatten, fordi det, de snakker om, for det 

første kan være personligt og selvudleverende, men også fordi, når samtalen foregår i privatchatten, 

kan konstruktionen og opbygningen af privatrummet i forhold til det fælles chatrum meget vel give 

brugeren en opfattelse af, at den samtale der foregår, kun vil blive set af brugeren selv og af 

moderatoren.  

 
Udover jeg helt har udeladt de ting, som er blevet skrevet i privatchatten, har jeg nogle steder 

redigeret nogle sagte ting bort, ligesom jeg også har foretaget en mere generel anonymisering. 

Denne generelle anonymisering har bestået i, at jeg først og fremmest har ændret ChatRummets 

oprindelige navn, lige som jeg også har valgt ikke at gøre brug af Børneorganisationens rigtige 

navn. Derudover har jeg fjernet informanternes oprindelige brugernavne, og i stedet for har jeg i 

logfil 1brugt navnene A1, A2, A3 etc., og i logfil 2 B1, B2, B3 etc. I logfilerne står der ud fra hvert 

postet indlæg et klokkeslæt og datoen for, hvornår indlægget er postet. Denne dato har jeg valgt at 

fjerne i de anonymiserede logfiler. 

Grunden til jeg har lavet en mere generel anonymisering er, at når jeg er gået ind og har redigeret 

nogle af de indlæg, der er blevet skrevet, er det blevet gjort ud fra en vurdering fra min side om, at 

det, der er blevet sagt, kan afsløre lidt for meget. Når redigeringerne kun er kommet på baggrund af 

mine vurderinger, er det også muligt, at der kan være nogle indlæg, jeg ikke har fået redigeret væk. 

Nogle indlæg som måske ville kunne vise sig at være genkendelige, hvis jeg ikke havde lavet en 

                                                 
5 Når jeg gør dette, vil jeg i de transskriberede logfiler gøre opmærksom på dette, sådan at det bliver tydeligt, hvor i 
logfilen, jeg er gået ind og har redigeret noget bort. 
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yderligere sløring af, hvad brugeren, som har sendt indlægget, har haft som brugernavn, og hvilken 

dato den samtale, hvori indlægget er blevet sendt, har fundet sted. 
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Analyse 

Overordnet om analysestrategi 

I de tre analyser i dette speciale kommer jeg omkring, hvordan deltagerne i ChatRummets samtaler, 

på mere eller mindre problematisk vis, bliver til som cybersubjekter i ChatRummet, og hvordan de 

hver især forhandler deres sociale kategorier, positioner og passendehed. Derfor gælder det 

overordnet for alle tre analyser, at der vil blive gjort brug af de begreber omkring subjektet, som er 

blevet gennemgået i teoriafsnittet, således vil begreber som subjektivering, positionering, sociale 

kategorier, typist og cybersubjektbegrebet blive brugt til at anskue og gribe den udvalgte empiri. 

 
Det, der er betydningssættende for, hvordan forhandlingerne omkring de enkelte subjektiveringer 

og positioneringer forløber, er dog forskellige, hvorfor der forud for hver analyse vil være en lidt 

mere grundig gennemgang af den enkelte analyses analysegreb og en større eller mindre 

læsevejledning, hvori det forklares, hvad den enkelte analyse kommer til at indeholde.  

Afhængig af den enkelte analyses tema og den måde den konkrete samtale, som er genstand for 

analyse, forløber på og afhængig af de forhandlinger, der foregår i den enkelte samtale, vil de 

begreber om subjektet optræde i forskellige grader, således vil det nogen steder være væsentligt at 

drage typisten med ind i analysen, mens det på andre tidspunkter er mere relevant blot at nøjes med 

at fokusere på selve cybersubjekterne og deres onlineinteraktioner.   

 
I forhold til min empiri har jeg foretaget nogle valg, som kan være relevante at forklare inden 

analyserne. Når man læser mine analyser, vil man kunne se, at jeg om de forskellige brugere i 

ChatRummet skriver enten han/ham eller hun/hende uden at komme med en nærmere forklaring på, 

hvordan jeg ser det enkelte cybersubjekt som kønnet dreng eller pige. Grunden til jeg har valgt at 

gøre dette er, at ofte tegnsættes det enkelte cybersubjekts køn i ChatRummet gennem det valgte 

brugernavn, men da brugernavnene er blevet anonymiseret til kønsneutrale navne som fx A1 og B6, 

kommer de ofte kønnede brugernavne ikke til at fremgå hverken i analyserne eller i de 

anonymiserede logfiler. Men i og med jeg har haft adgang til de originale logfiler, har jeg også haft 

adgang til de oprindelige brugernavne og har derudfra ofte kunne læse et køn hos den enkelte 

bruger. Derfor har jeg valgt at gøre brug af den måde, mange af brugerne sætter deres køn igennem 

deres oprindelige valg af brugernavn, frem for at fremstille dem som kønsneutrale, sådan som de 

ellers fremstår igennem deres anonymiserede navne. Dette har jeg valgt fordi, jeg i mine analyser 

ikke har fokus på kønnene, idet køn ikke ser ud til at spille en større rolle i forhold til 

cybersubjekternes interaktioner og indbyrdes forhandlinger. Hvis jeg havde valgt at skrive den/det 
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om cybersubjekterne i ChatRummet, kunne det ser ud til at være en analytisk pointe, men i og med 

der ikke ville være det, ville jeg anse brugen af den/det om cybersubjekterne som læseforstyrrende. 

 
Omkring kønssætning af deltagerne skal det nævnes, at de få gange jeg nævner moderatoren i 

analyserne, sætter jeg ikke køn på denne figur. Dette har jeg valgt ikke at gøre fordi, moderatoren 

kan siges at have en lidt speciel udformning i ChatRummet. Moderatoren er nemlig en del af 

ChatRummet, dvs. en del af ChatRummets design og programmering, fx er det sådan, at 

ChatRummet ikke kan være åbent, uden moderatoren er til stede. Hvis denne logger af, vil hele 

ChatRummet derfor lukke fuldstændigt. Derudover er moderatoren konstitueret som en, der 

umiddelbart ikke skal være en direkte del af de samtaler, som foregår i ChatRummet (Larsen 

2006:10), den skal nærmere ses som en genstand eller et objekt, der ’bare er der’. Dvs. langt hen ad 

vejen skal moderatoren i rummet forstås som en del af konstruktionen af ChatRummet, ligesom den 

skal forstås som værende noget andet end brugerne. Og netop fordi den skal forstås som en form for 

genstand og for at understrege, at den har en anden funktion i rummet, end brugerne har, har jeg 

valgt ikke at tilskrive den et køn, men refererer til den som en ’den’. 

 
Omkring anonymiseringen af brugernavnene har jeg som sagt valgt blot at ændre brugernes navne 

til A1, A2, A3, B1, B2 etc.. Grunden til jeg har valgt at gøre dette, frem for at konstruere nogle nye 

navne, er, at når samtaledeltagerne skal vælge et brugernavn, benytter de sig stort set ikke af 

almindelige navne som Peter og Anne. Derimod bruger de ofte et navn, som fortæller noget om dem 

selv og den fortælling, de drager med ind i rummet. Dette gør det på sin vis væsentligt enten at 

bevare det oprindelige navn eller finde på et andet navn, der ligner og passer til fortællingen. Men i 

og med jeg har valgt at anonymisere brugerne for at beskytte dem, bliver det vanskeligt at finde et 

andet navn, som dækker det samme, og som samtidig ikke gør det oprindelig brugernavn 

genkendeligt. Fx kunne et brugernavn lyder noget i retning af DenFedePige, og hvis jeg skulle 

vælge et navn, der ligner, kunne det være DenTykkeTøs. Men der er ikke langt fra det ene navn til 

det andet, hvorfor jeg ikke synes, jeg ville beskytte hende nok i et sådan forsøg på en 

anonymisering. 

Derudover bruger de også ofte genstande, som en del af deres navn, der kan gøre det vanskeligt at 

ændre til noget der ligner og samtidig fortæller det samme. Et eksempel kunne være, hvis en bruger 

kaldte sig for Brilleaben. For ikke at ændre på pointen i navnet, bliver det vanskeligt ikke at bruge 

brillen som en del af det anonymiserede navn, ligesom Brilleabe også er et gængs udtryk, hvori det 
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ikke ville blive meningsfuldt at fjerne ordet ’abe’ i det anonymiserede navn og erstatte det med et 

andet dyrenavn, så der fx stod brillekrokodillen i stedet for. 

Så for at undgå de mange problemer, der er omkring at skulle oversætte og anonymisere de navne 

og for at beskytte mine informanter bedst muligt, har jeg altså valgt at give dem navne som A1, A2 

A3 og B1, B2 etc. er.  

 
En anden ting, jeg har valgt at gøre i forhold til selve logfilerne og i de stykker fra logfilerne, jeg 

citerer i analyserne, er, at jeg har bevaret de stave- og trykfejl, som også var i de originale logfiler. 

Det har jeg gjort af flere årsager; for det første fordi måden hvorpå cybersubjekterne bliver synlige, 

er gennem de tegn, bogstaver og ord, som typisten taster ind. Og når de forskellige tegn og 

bogstaver synliggør cybersubjekteterne, kan eventuelle stavefejl også være med til at tegnsætte dem 

og vise noget om dem som cybersubjekt, fx kan de pege dem hen mod den sociale kategori som 

barn, ligesom evt. stavefejl og brug af sproget kan vise hen mod en mere specifik alder hos det 

enkelte barn. For det andet er stave- og måske især nok trykfejl med til at vise, hvad chat er for en 

form for teknologi og medie, de er med til at vise tempoet og flygtigheden i den måde, chatsamtaler 

foregår på, og at fjerne disse tastefejl fra logfilerne synes jeg ville være at ændre på hele 

chatsamtalen som medie, det ville ændre rytmen, og dermed ville det være med til at give et andet 

billede, en anden fornemmelse og dermed en anden forståelse af de samtaler og dermed den empiri, 

der er genstand for analyse, hvilket jeg synes, ville være at begå en analytisk fejl.  

 
Om ChatRummet om mobning 

Inden jeg går i gang med selve analyserne, vil jeg give et kort indblik i ChatRummet, som jeg, ud 

fra mine gennemlæsninger af de mange logfiler, har haft adgang til. Jeg vil vise hvordan, ’plejer’ er, 

dvs. hvordan en samtale generelt forløber, hvordan brugerne træder ind og ud af rummet, hvordan 

brugerne er over for hinanden og hvilke nogen cybersubjekter, der ser ud til at optræde flest af. Jeg 

vil også kort gennemgå moderatorens rolle, fordi denne har en lidt speciel rolle i forhold til 

brugerne. Derudover vil jeg se på, hvilken rolle ChatRummets system/programmering spiller i 

samtalerne. 

 
Ankomst og afgang 

Når en bruger træder ind i rummet, foregår det formelt set, som når en person i den fysiske verden 

træder ind af døren; enten kommer brugeren selv med et lille ’hej’, ’hey’ eller lignende, eller også 

gør en af de andre brugere. Ligesom de også altid bydes velkommen af moderatoren. Derefter går 
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de som regel direkte i gang med at tale om mobning enten ved at spørge nogen af de andre, om de 

er blevet mobbet, eller ved at starte på at fortælle deres egen historie. 

Hvis en bruger kommer ind, når der er en eller flere samtaler i gang, sker der ofte det, at de andre 

cybersubjekter i samtalen forsøger at drage den nyankomne med ind i samtalen, eller nogen gange 

træder den nyankomne brugere selv ind i samtalen, hvilket generelt ikke ser ud til at blive læst som 

upassende eller påtrængende, men derimod som noget fuldt ud accepteret. 

 
Når en bruger forlader rummet, er der to måder at gøre det på. Den ene måde er ved at lave en 

afrunding og sende en eller flere afsluttende bemærkninger a la: ”Tak for snakken”, ”jeg skal 

smutte”, ”vi ses” eller ”hej hej”. 

Den anden måde at forlade rummet på er ved ikke at lave en afrunding, men blot trykke på ’log af’-

knappen. Dette sker som regel, når en bruger ikke har været så aktivt deltagende i ChatRummet et 

stykke tid, men en gang i mellem sker det også, selvom brugerne er midt i en samtale, hvilket giver 

et noget dramatisk og knapt så venligt indtryk. 

En gang i mellem sker det også, at en bruger træder ud af rummet, fordi den simpelthen bliver smidt 

af pga. brugerens egen computer, eller internetforbindelse gør noget uforudset på egen hånd. 

 
Samtalerne 

Når brugerne interagerer med hinanden i selve chatsamtalerne, har de en meget inkluderende, 

accepterende og forstående måde at være over for hinanden på. Således viser de stort set altid 

sympati over for den bruger, der fremskriver et mobbeproblem, ligesom de næsten også altid 

forsøger at trøste, støtte og rådgive hinanden omkring deres forskellige problemer om mobning i 

den udstrækning, de synes, de formår at gøre det. 

I det inkluderende ligger der også det, at der ikke er nogen, der bliver udelukket for samtalerne, alle 

er velkomne til at deltage. Nogle gange skal den enkelte dog selv tage initiativet til at komme med i 

samtalen, mens det andre gange er de brugere, som indbyrdes er i gang med at chatte, der forsøger 

at trække en ny bruger med ind i samtalen. 

 
Deltagerne 

Ved at have lavet et rum, hvor børn og unge kan dele deres oplevelser med mobning med hinanden, 

får Børneorganisationen konstrueret nogle konstitueringer for, hvordan mobning skal forstås og 

hvem, der kan blive læst som passende deltagere. 
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Således konstitueres det, at det at opleve mobning kan være svært, og at mobning derfor er noget 

’skidt’. Derudover sættes der nogle generelle præmisser for ChatRummet. Den ene præmis drejer 

sig om mobning. Den præmis gør sig gældende i forhold til hvem, der dels kan blive læst som 

passende deltagere i en chatsamtale i ChatRummet, og dels hvad der kan blive snakket om inde i 

rummet. Denne præmis ses bl.a. i det overordnet valg af tema for rummet, men det er også synligt 

på selve ChatRummets skærmbillede, hvor der nede i venstre hjørne under ’Emne’ står:” Har du 

oplevelser med mobning? Her kan du chatte med andre børn og unge om dine oplevelser. Du kan chatte om stort og 

småt, godt og dårligt.”  
En anden væsentlig præmis, der sættes for ChatRummet, er en forudsætning om, at brugeren har 

lyst til at tale – eller chatte – med andre om mobning, det kan så være, at man enten har lyst til at 

tale om sine egne erfaringer, har lyst til at ’lytte’ til de andre oplevelser om mobning, eller begge 

dele. 

Det konstitueres altså således, at hvis man kan opfylde præmisserne for ChatRummet om mobning, 

dvs. har oplevelser med mobning og har lyst til at chatte om mobning, forstås man i det regi som en 

passende deltager. 

 
Igennem mine gennemlæsninger af de forskellige logfiler fremgår det tydeligt at den type bruger, 

der er flest af, er de brugere, som har oplevet og/eller stadig oplever at blive mobbet. En lille gruppe 

af brugere, der ser ud til også at optræde i ChatRummet om mobning en gang i mellem, er dem, som 

er vidne til at en klassekammerat eller en nær ven eller bliver mobbet, og som de på en eller anden 

måde derfor gerne vil hjælpe. 

Ud fra ChatRummets definition af en passende deltager som en, der har oplevelser med mobning, 

kan en mobber i princippet også blive læst som en passende deltager. Men den type af bruger må 

siges at være yderst sjælden i ChatRummet.  

 
Hvis man går ind og kigger på de konkrete kroppe, og de etniciteter kroppene er bærere af, bliver 

det tydeligt i gennemlæsningen af logfilerne, at den krop, som hyppigst optræder i ChatRummet, er 

den etnisk danske blege krop. Denne krop er også den selvfølgelige krop og førstehedskroppen, 

hvilket bl.a. i gennemlæsningerne af mange logfiler ses ved, at der ikke optræder kroppe med en 

anden etnicitet end dansk særlig hyppigt. Eller den etnicitet bliver i hvert fald ikke skrevet frem og 

tegnsat, hvorfor den enkelte krop derfor selvfølgeligt sættes som værende en etnisk dansk bleg krop. 
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Moderatoren 

Moderatoren er altid til stede, når ChatRummet er åbent, og derfor har den også været til stede i 

selve ChatRummet, når de forskellige samtaler har fundet sted. Fordi moderatoren ikke altid er 

aktivt deltagende i chatsamtalerne, fremgår det ikke altid synligt i logfilerne, at moderatoren rent 

faktisk har været til stede i ChatRummet under samtlige samtaler og interaktioner. Men netop fordi 

den er til stede hele tiden og fordi jeg, på trods af det, ikke inddrager den i mine analyser, da det 

primært er brugerne, jeg er interesseret i, vil jeg kort her gennemgå, hvad det er for en rolle, 

moderatoren spiller. 

Moderatorens rolle i ChatRummet skiller sig visuelt ud fra de brugerne. I logfilerne kan det ses ved, 

at mens brugernes indlæg står med almindelig skrift, står moderatorens indlæg med både fed og 

kursiv skrift. Ydermere fremstår moderatorens indlæg i live ChatRummet med en lilla skrift, hvor 

brugernes skrift enten står med en sort, rød, blå eller grøn. Igennem dette bliver det tydeliggjort, at 

moderatoren har en anden rolle, end den brugerne, der optræder i ChatRummet, har. Den rolle, 

moderatoren har, kan i en hvis grad sammenlignes med den rolle, som en gårdvagt har i en 

skolegård. Moderatoren skal sørge for, at det er rart for brugerne at være i rummet, og dermed at de 

behandler hinanden ordentligt og følger de regler, der er derinde. Ligesom den også skal prøve at få 

samtalerne i gang, hvis disse går lidt trægt, og den skal prøve at hjælpe nyankomne brugere med ind 

i de igangværende interaktioner, hvis den nyankomne bruger ser ud til at have lidt vanskeligt ved 

det selv. 

Derudover har moderatoren også en mere virtuel rolle at spille i forhold til anonymiteten, idet den 

skal holde øje med, om brugerne overholder deres anonymitet og bl.a. ikke taster deres personlige 

oplysninger ind. 

 
Moderatoren og ChatRummet 

I den rolle moderatoren spiller i forhold til at skulle passe på brugerne i ChatRummet, har denne 

nogle beføjelser, som brugerne ikke har adgang til. Moderatoren har mulighed for at slette de 

indlæg, som en bruger har sendt, logge en bruger af, hvis moderatoren vurderer, at brugeren ikke 

følger reglerne, ligesom den også har mulighed for at give en bruger en karantæne, hvor brugeren så 

ikke ville kunne logge sig ind i ChatRummet i to timer.  

Moderatoren har som den eneste også mulighed for at kunne privatchatte med de forskellige 

brugere, dvs. den kan chatte med en enkelt bruger i et andet rum, uden at andre en moderatoren og 

den ene bruger kan se det. 
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Disse særfunktioner, som moderatoren har, kan den kun gennemføre i samarbejde med 

ChatRummets system gennem dets programmering. Den programmeret funktion som moderatoren 

arbejder sammen med, kan ses i logfilerne som det, der hedder ’SystemAmin’. Man kan sige, det er 

moderatoren og SystemAdmin, der administrerer rummet. De administrationshandlinger, de kan 

foretage sammen, er eksempelvis, at de kan åbne og lukke rummet, de kan logge brugere af og give 

dem karantæne, censurerer et indlæg, som af den ene eller den anden grund af moderatoren 

vurderes som upassende. 

Måden, hvorpå moderatoren og SystenAdmin arbejder sammen på, er ved at moderatoren trykker 

på en funktionsknap med musen, som er synlig på moderatorens computerskærm – det kan fx være 

’åbn chat’-knappen – og herefter udfører SystemAdmin den funktion, som moderatoren har bedt om 

og skriver i ChatRummet/logfilerne, hvilken handling den har udført. Det kan fx se således ud, når 

moderatoren har bedt systemet om at åbne ChatRummet: ”SystemAdmin: Chat.Action.Open”. 

 
Om selve ChatRummets programmering skal det siges, at det har en funktion mere, som ligger uden 

for moderatorens rækkevide. Den funktion fremstår i logfilerne som det, der blot hedder System. 

System kan siges at fungere som en slags informationstavle, hvor den oplyser om de forskellige 

handlinger, som brugere af ChatRummet har foretaget sig. Fx når en bruger logger på og ankommer 

til chatten, skriver den: ”System: A1 er ankommet til chatten”. 
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1. analyse - Pigen med de to kroppe 

Analysegreb og læsevejledning 

I dette speciales teoriafsnit kan man læse, hvordan kropslighed fremstår i rekonfigurerede former på 

internettet, så kroppen og fysiske kropslige handlinger i stedet for kommer frem gennem 

lingvistiske kropslige handlinger.  

Hvis en typist ønsker, at kroppen skal være synlig, er det derfor nødvendigt, at denne aktivt taster 

disse kropstegn og udseende ind. Idet typisten er den eneste, der aktivt kan gøre kroppen synlig, 

bliver spørgsmålet i forlængelse heraf, om der herigennem opstår fuldstændig frit slag for, hvordan 

typisten kan taste den lingvistiske krop frem, når den fysiske krop er skjult, eller om der er 

begrænsninger for, hvordan den enkeltes krop kan blive skrevet frem. 

 
I en samtale i logfil 1 fremskriver de B2, B4 og B5 hver især deres kroppe og disse kroppes 

udseende. Når de gør dette, fremstiller B5 sig gennem to modsatrettede kroppe, og det er det, denne 

analyse kommer til at handle om. 

Umiddelbart kan det lyde som en umulighed, at B5 kan subjektivere sig gennem to forskellige 

kroppe og samtidig fremstå på en kontekstuel genkendelig og gyldig måde. Men i den aktuelle 

samtale er der ingen af de to andre samtaledeltagere, der opponerer endsige reagerer på, at B5 

fremskriver to forskellige kroppe. Det, jeg finder interessant at se på i analysen, er således, hvad det 

er, der gør, det bliver muligt for B5 at fremskrive to forskellige kroppe inde i ChatRummet, uden at 

de andre samtaledeltagere ser skævt til dette, men derimod inkluderer hende som ’en af dem’ og 

som en del af samtalen. Ligesom jeg også finder det interessant at se nærmere på, hvad det er, B5 

kan få ud af at fremskrive to forskellige kroppe, og hvad disse kroppe hver især giver adgang til. 

 
Til sidst i analysen vil jeg diskutere, hvordan kroppen på internettet, som umiddelbart kan se ud til 

at være en fordel, fordi typisten selv kan vælge, hvorledes den skal være synlig for de andre 

deltagere, nu også er en fordel i ChatRummets kontekst, i de typer af samtaler, hvor kroppen spiller 

en væsentlig rolle og bliver genstand for samtalen. 

Inden jeg foretager analysen og diskussionen, vil jeg dog først går lidt dybere ned i, hvordan 

kroppen på internettet kan forstås. 

 
Cyberoptimisme og cyberpessimisme  

Charlotte Kroløkke (2002) optegner to poler i den akademiske debat om krop, køn og etnicitet i 

virtuelle verdener: cyberoptismisme og cyberpessimisme. 
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Inden for den cyberoptimistiske tilgang rettes opmærksomheden mod det legende aspekt. Man kan 

nærmest shoppe identiteter og hoppe fra position til position. Bordet fanger ikke, køn og etnicitet er 

noget, man tilskriver sig, og da man er anonym, og de fysiske kroppe er skjulte, er der så at sige frit 

slag for, hvilken en identitet man tilskriver sig og tager på sig (Kroløkke 2002:2-3). På internettet 

tilbydes en aktør muligheden for at udforske og opnå indblik i en imaginær andethed. Fx bliver det 

muligt for en mand at opnå et indblik i kategorien kvinde ved at fremstille sig som en kvinde på 

internettet, og på den måde ligger der en mulighed for at opbløde den vestlige forankrede idé om, at 

de to køn indgår i et modsætningsforhold til hinanden (Kroløkke 2002:2). Således ligger der ved 

den frie leg en mulighed for at lege med sin identitet og tilskrive sig en anden identitet, end den man 

har offline, hvorfor der herigennem eksisterer en mulighed for opblødning af kategorier, som 

normalt læses som modsætninger. 

 
Cyberpessimisterne anser cyberoptimisterne for at være for reduktionistiske, idet de mener, at 

cyberoptimisterne forenkler den form for selvfremstilling og interpersonel udveksling, som ’rent 

faktisk’ finder sted i virtuelle verdener. Det giver en naiv forståelse af online selvfremstilling som 

en ubegrænset glamourøs performance (Kroløkke 2002, s. 3-4). Virtuelle verdener kan ikke anskues 

uafhængigt af fx etniske minoriteters offline-virkelighed. Aktørerne kan ikke lægge deres fysiske 

berørings- og erfaringsflader bag sig, når de går online. De bærer hele deres offline-bagage med sig 

ind i de virtuelle verdener, hvilket skaber begrænsninger for deres online muligheder (Kroløkke 

2002:4) 

 
Min forståelse af kroppen og kropsligheden på internettet befinder sig et sted mellem 

cyberoptimismen og cyberpessimisme. Den forståelse opnår jeg ud fra at cybersubjektet og dets 

krop, som træder frem på skærmen, ikke kun fremkommer gennem typistens indtastninger, men 

også gennem internettet, computeren, ChatRummets programmeringer etc., og derigennem fremstår 

som et cybersubjekt i en cyborgsk forstand, hvor det ikke er enten menneske eller maskine men 

nærmere både og. Dette giver nogle kropslige muligheder for tilblivelse, som typisten offline ikke 

har mulighed for. Disse muligheder ligger bl.a. i, at typisten qua den skjulte og anonyme krop i 

princippet kan vælge at fremstille kroppen, som denne har lyst til, og derved selv har mulighed for 

at vælge, hvilke kropstegn den ønsker at skrive frem og lade blive synlige, og hvilke der skal 

forblive skjulte. Altså er der mulighed for cybersubjektet at lege mere med og/eller skifte mellem 

(cyber)subjektpositionerne og (cyber)kroppene end et offlinesubjekt har, når kroppen fremtræder i 

en lingvistisk form, som typisten ved at trykke på tastaturet, vælger udseendet af.   
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Når typisten har mulighed for at vælge hvilke kropstegn, denne ønsker at skrive frem, kan den i 

princippet også vælge at fremskrive en hvilken som helst krop, som den ønsker. Men ud fra det 

overordnede teoretiske udgangspunkt jeg har, og den deraf følgende forståelse af subjektets 

tilblivelse, forbliver dette et princip, idet (cyber)subjektets kommen til eksistens også afhænger af 

den interaktion og kontekst, det indgår i og de diskursive forståelser, der hersker derinde for. En 

kontekst som ikke kun sættes af de andre cybersubjekter i interaktionen, men også af internettet, 

computeren, programmeringer etc. Således er cybersubjektet nødt til at lave en performance af sig 

selv, som er lokal genkendelig, og som vil have mulighed for at blive læst som passende i den 

enkelte lokale kontekst, for at kunne frem til en eksistens og blive inkluderet på en meningsfuld 

måde i de samtaler, som foregår på internettet og, i specialets tilfælde, i ChatRummet. 

Derudover kan man sige, at alle de sociale lingvistiske interaktioner, der foregår på nettet, i bund og 

grund har udgangspunkt i den fysiske krop (Fornäs 1998:35), dvs. de har udgangspunkt i typistens 

fysiske krop. Typisten og dennes krop har en bestemt historie, eksisterer i bestemte kulturer med 

der af følgende diskursive forståelser, som typisten ikke bare kan afklæde sig fuldstændigt, inden 

det træder ind på internettet. Der betyder nødvendigvis ikke, at typisten trækker hele dens krops 

offline bagage og deraf følgende diskursive forståelser med ind på internettet, sådan som 

cyberpessimisterne mener. Det betyder, at i min forståelse af cybersubjektet og dets krop, har det i 

en hvis grad en friere mulighed for at lege med subjektiveringerne og de kropslige fremstillinger, 

end et offline subjekt har, men det er ikke fuldstændig frit for fremstillinger, fordi cybersubjektet i 

sine interaktioner på internettet indgår i en social kontekst, og derigennem er nødt til at trække på de 

kontekstuelle diskurser og lave en kontekstuel genkendelig performance, ligesom cybersubjektet 

også har sit udgangspunkt i typisten og dennes offline -historie, -kultur, og -diskurser. 

 
Pigen med de to kroppe: Analyse 

Den situation, hvor B5 fremskriver to forskellige kroppe, forløber således: 

15:19:01 B5 Ej så har du a ingen grund til at blive mobbet 
 
15:19:21 B2 Næh, det har jeg. 
 
15:19:31  B4 nææ men det bliver jeg altså … og jeg e slet ikk for tynd bare rolig .. 
 
15:19:38 B5  Jeg burde blive mobbet. Det gør jeg så også rimelig tit. Jeg er en smule                 
  Buttet. Er 163 cm høj, og vejer 61 kg, og er 13 år .. 
 
15:20:00 B2 jo du er . det der er alt for tynd. du bliver nødt til at tag epå. 
 
15:20:20 B4 B5: jeg sys du lyder smuk 
 
15:20:29 B2 det gør i begge. 
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15:20:44 B4 B2: bare rolig har været til læge med det. 
 
15:20:48 B2 Jammen hvad sagde den? 
 
15:21:00 B5 B4: Jeg er sådan lidt brun i huden. Min far kommer fra Syd-Europa, og  
  har nøddebrune øjne, og mørkebrunt halv-langt hår. 
 
15:21:28 B2  Okai, Jah jeg er araber 
 
15:21:56 B2 eller som ander kalder miig : et dumt perker svin. 
 
15:21:59 B4 kan sagtens tage på er slet ikk problemet. Og hun sagde jeg bare skulle  
  Spise lidt mere end hva jeg plejer og så skulle de nok blive helt perfekt. 
 
15:22:06 B2 ok 
 
15:22:27 B5 Jeg ved godt at jeg er smuk, får det af vide at mine veninder, og nogle  
  andre, ret tit, men alle dem fra min klasse, synes ikke jeg er smuk. Så  
  jeg føler mig bare som en fed klump :´{ 
 
15:22:37 B4 B2 .. de idioer .. [grædende smiley] 
 
15:22:52 B5 Hvad taler du om? 
 
15:23:11 B4 hun bliver kaldt for perker svin .. 
 
15:23:29 B2 Ja og så er der min hvode beklædning. ja den syndes de ogsp galmt om,  
  Ja hvad er der ik galt i? at jeg ik er lige som dem vel? nej og hvad så. de 
  Store kraf idioter. hvis der ser det der som jeg skoirver nu. Det håbe rjeg  
  Skuda i gør 
 
15:23:31 B5 Dem fra min klasse synes jeg er fed og alt muligt, bare fordi de alle  
  sammen er sådan nogle stankel ben, og jeg føler mig bare helt  
  anderledes og kejtet, fordi jege r så høj og anderledes 
 
I den ovenstående passage fremskriver B5 to forskellige kroppe. Den ene krop er den, man kan 

kalde ’den fede krop’, og den anden er den, man kan kalde ’den smukke krop’. Den fede krop er 

den første krop, hun præsenterer, det gør hun i det indlæg, hun sender kl. 13:19:38. Der beskriver 

hun godt nok kun sin krop som ’buttet’ samtidig med, hun oplyser højde, vægt og alder. I ordet 

’buttet’ kan der siges at være et stykke vej til udtrykket ’fed’, men ’fed’ vælger hun at bruge i det 

næste indlæg, hvor hun om sin krop skriver: ”[…] Så jeg føler mig som en fed klump” (kl. 15:22:27), 

ligesom hun også bruger ordet ’fed’ i det tredje og sidste indlæg, hvor den fede krop optræder i 

passagen (kl. 15:23:31). 

 
Første gang, B5 siger noget om den smukke krop, er i et indlæg, hvor hun skriver: 

” B4: Jeg er sådan lidt brun i huden. Min far kommer fra Syd-Europa, og har nøddebrune øjne, og mørkebrunt halv-

langt hår.”. Selvom hun ikke selv nævner ordet ’smuk’ i dette indlæg, ser det ud til, at det, i denne 

beskrivelse, er hendes smukke krop, indlægget henviser til. Dette fordi, indlægget ser ud til at være 
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henvendt til B4, som lige forinden har sagt: ”B5: jeg sys du lyder smuk”, hvormed B5’s efterfølgende 

beskrivelser af hendes krop lyder til at skulle bekræfte den smukhed, som B4 tilskriver hende. 

Derudover vælger B5 i det indlæg, hvor hun beskriver sit udseende til B4, at bruge nogle ord, som 

konnoterer noget smukt i henhold til udseende. Fx vælger hun at bruge det positivt konnoteret ord 

’nøddebrune’, frem for bare ’brune’, til at beskrive sine øjne, ligesom hun vælger at fremskrive sig 

som lidt brun i huden a la den sydeuropæiske hudfarve, som for mange (måske specielt i de 

nordiske lande) forstås som en diskursiv efterstræbsom hudfarve. I det næste indlæg i ChatRummet 

bekræfter hun så at sige den smukke krop, idet hun skriver, at hun godt ved, hun er smuk, bl.a. fordi 

hun tit får det at vide af sine veninder og nogle andre mennesker (kl. 15:22:27), så den første 

indikation af en forståelse af hendes krop som smuk, bekræfter hun således ved direkte selv at kalde 

den smuk. 

 
B5’s muligheder for at skrive sig frem gennem begge kroppe – synlighed af kroppe online og offline 

For at undersøge hvordan det kan lade sig gøre for B5 at skrive sig frem gennem to kroppe, vil jeg 

starte med at kigge nærmere på forskelligheden i, hvad der er kropsligt synligt, når man er 

henholdsvis offline eller online. Når man offline deltager i en interaktion, er man som regel 

kropsligt fysisk tilstede sammen med den/dem, man indgår i interaktionen med, dvs. 

interaktionsdeltagernes kroppe er synlige under interaktionen. Når man sidder overfor den/dem, 

man interagerer med, er man noget mere offensiv i den andens kropslige positionering forstået på 

den måde, at når den andens krop er synlig, kan man kigge på den og gøre sig nogle diskursive 

forståelser af denne krop. Hvis den anden så fremtaler sin krop på en bestemt måde, kan man kigge 

på den andens krop og tage stilling til, om man er enig i den andens fremtalelse og positionering, 

eller om man vil forstå og positionere kroppen anderledes.  

 
Hvis den ovenstående chatsamtale havde fundet sted som en almindelig offline-samtale, hvor 

deltagerne sad overfor hinanden, ville B2 og B4 kunne tage stilling til, om de var enige i B5’s 

positionering af hendes krop som buttet og fed, eller om de ville tale denne positionering imod og 

forsøge at tale den over i en anden forståelse og position. Ligesom de også ville kunne tage stilling 

til hendes smukke krop. 

Og hvis man fortsætter tanken om, at den ovenstående chatsamtale foregik i en offline samtale, og 

B5 italesætte sin krop på modsatrettet vis, ville det være nemmere for de øvrige deltagere at indgå i 

en dialog om og en diskussion af B5’s krop og hvilken diskursiv positionering, den skulle have, 

fordi den fysiske krop i den sammenhæng netop er synlig for dem.  
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At foretage sådan en vurdering af kroppen er ikke mulig, når man deltager i en online samtale, 

sådan som deltagerne i den ovenstående chatsamtale gør. Her er den fysiske krop skjult, og kroppen 

kommer derfor til syne i en rekonfigureret form gennem tegn, bogstaver, ord og smileys. Når den 

fysiske krop ikke er synlig, er det derfor ikke muligt for de andre deltagere at være så offensiv i 

positioneringen af B5’s krop, som de ville kunne være i en offline samtale. Det har den betydning, 

at når der online fremskrives én slags krop, har de andre cybersubjekter ikke mulighed for se at 

denne krop på andre måder, end den måde den lingvistisk vises online. Og når de ikke har mulighed 

for at beskue kroppen på andre måder, kommer de andre cybersubjekter i interaktionen til at være 

markant mindre aktive i positioneringen af onlinekroppen i forhold til lignende situationer offline. 

Dette betyder dog ikke, at de andre cybersubjekter i interaktionen bliver fuldstændig passive i 

positioneringerne af andres kroppe online fordi, selvom det kun er cybersubjektet, eller nærmere 

typisten selv, der kan be- og fremskrive cybersubjektets krop, bliver den krop stadig til i en specifik 

kontekst, hvor de fremskrivelser diskursivt bliver betydningssat på den ene eller den anden måde, 

og den betydningssættelse er de andre cybersubjekter i interaktionen en aktiv del af. 

 
Når B5 starter med at skrive sig frem gennem den fede krop, kan B2 og B4 således ikke se den krop 

rent fysisk, hvorfor det bliver vanskeligere for dem at indgå i en forhandling omkring fedheden af 

den, og hvorvidt den krop overhovedet skal forstås som fed. Derimod kan de være med til at 

positionere og ikke mindst betydningssætte den fede krop lokalt. Det samme gælder med den 

smukke krop, den kan de heller ikke være med til at forhandle smukheden af, men blot lokalt 

betydningssætte den.  

Når kroppens konkrete fysiske udseende er vanskeligt at forhandle online, hvorfor forhandlingerne i 

stedet for kommer til at dreje sig omkring betydningssættelsen af de (lingvistiske) kroppe, kan dette 

muligvis være med til at give noget af forklaringen på, hvorfor det kan lade sig gøre for B5 at skrive 

sig frem gennem to forskellige kroppe. Når hun inde i ChatRummet fremstiller de to kroppe, kan de 

to andre deltagere i samtalen ikke se den/de fysiske krop/pe, som de lingvistiske kroppe henviser til, 

og dermed bliver det også vanskeligere for dem at indgå i en forhandling omkring kroppenes 

konkrete udseende, og den måde de bliver fortalt frem i ChatRummet. Når de ikke kan dette, kan 

det formentlig også blive vanskeligt for dem at gå ind og korrigere de fremskrivninger, B5 gør, når 

hun bliver til og performer to forskellige kroppe, end det ville være, hvis hun gjorde det samme i en 

offlinekontekst.  

Selvom det for B2 og B4 kan være sværere at gå ind og korrigere B5’s fremskrivninger, kan man 

forestille sig, at det stadig ville kunne være muligt for dem at gå ind og opponere imod eller stille 
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spørgsmålstegn ved en eller begge kroppe i den konkrete situation, idet de i deres fremstillinger ser 

ud til at fremstå som modsat hinanden. Men det gør de som sagt ikke, og for at komme længere ned 

i en mulig forståelse af, hvorfor de ikke gør dette, vil jeg prøve at rette fokuset mod kontekster og 

bringe det i spil i analysen. 

 
Forskellige kontekster online 

Konteksten, hvori de to kroppe bliver skrevet frem, er i ChatRummets kontekst, som bl.a. sættes af 

forskellige faktorer, som fx de regler, der er for ChatRummet, programmeringen af ChatRummet, 

de forskellige brugere, temaet for ChatRummet etc. Igennem valget af temaet for ChatRummet og 

hele den måde, det er bygget op på, kan man sige, at der er en forventning fra Børneorganisationens 

side om, at det, der skal chattes om i ChatRummet, er oplevelser om mobning, de forskellige 

brugere har haft uden for ChatRummets kontekst. Det betyder, at når en bruger kommer ind i 

ChatRummet for at snakke om mobning, bliver vedkommende også nødt til at trække andre 

kontekster med ind i ChatRummets kontekst og ind i samtalen. Dette gør B5 også, hun nøjes dog 

bare ikke med at trække én kontekst med ind i ChatRummet. Ligesom hun fremskriver to 

forskellige kroppe, trækker hun også to forskellige offlinekontekster med ind i ChatRummet, og 

faktisk ser der ud til at være en sammenhæng mellem, at hun fremskriver to kroppe og trækker to 

kontekster med ind i rummet. Den ene kontekst, hun trækker med ind, er det, man kan kalde en 

skolekontekst, dvs. det er en kontekst, hvor hun bliver til og bevæger sig rundt blandt sine 

klassekammerater fra skolen. Den anden kontekst er det man kan kalde for en venindekontekst, som 

er en kontekst, hvor hun bevæger sig rundt mellem sine veninder.  

En af forskellene på de to kontekster ligger i frivilligheden. Således er hendes færden i 

venindekonteksten i langt højere grad baseret på egen vilje og frivillighed til at opholde sig der, 

specielt set i forhold til skolekonteksten, som hun i større grad, bl.a. qua en lov om 

undervisningspligt i Danmark, er tvunget til at opholde sig i.  

Når B5 trækker en offlinekontekst med ind i ChatRummet og fortæller den frem, skriver hun 

igennem den kontekst samtidig sin krop frem, sådan som hun ser den positioneret i den konkrete 

kontekst. Når hun trækker to forskellige kontekster med ind i ChatRummet, kommer hun således 

også til at skrive to forskellige kroppe frem; en krop i den ene kontekst og en anden krop i den 

anden kontekst. 

  
Den krop hun lader komme frem gennem fortællingen om skolekonteksten, er den fede krop. I den 

kontekst fortæller hun, at mange af de subjekter, der befolker konteksten, er nogle ’tynde 
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stankelben’ (kl. 15:23:31), og at hun i forhold til dem føler sig ’helt anderledes og kejtet’ (kl. 

15:23:31). Det hun fortæller om den kontekst er altså, at den i høj grad er befolket med tynde 

subjekter, hvorved tyndheden ser ud til at blive diskursiv betydningssættende for den lokale 

kontekst, og da hun ikke kan leve op til den tyndhed, bliver hun derfor til en andetheden i forhold til 

tyndheden, og dermed bliver den fede krop mulig at skrive frem. I hendes skolekontekst er der også 

et lighedstegn mellem den fede krop og den mobbede krop, idet hun kl. 15:19:38 skriver, at hun 

burde blive mobbet på grund af den fede krop, hvilket hun også bliver. Ud fra dette ser hendes 

skolekontekst ud til at være en negativ kontekst, idet det er i den kontekst hun bliver mobbet, og det 

er i den kontekst, hendes fede krop bliver til. 

 
Den krop, hun lader komme frem i venindekonteksten, er den smukke krop. Hun skriver ikke, 

hvordan de andre subjekter i den kontekst ser ud, og således får man heller ikke direkte at vide, 

hvad det er for nogle kroppe, hendes egen krop i den kontekst bliver positioneret i forhold til. Det, 

man får at vide i hendes fortælling om konteksten, er, at veninderne (og nogle andre, som vi ikke får 

at vide, hvem er) fortæller hende, at hun er smuk, dvs. de gennem den fortælling om hende 

positionerer hende i en smukhedskategori (kl. 15:22:27).  

Når hun bliver positioneret i en smukhedskategori, må hun blive det i forhold til noget, i forhold til 

en diskursiv norm. For at opnå en position i en smukhedskategori, må hun således være smuk i 

forhold til noget knapt så smukt, hun må være smukkere end normen i den lokale kontekst. Dvs. 

hun i den lokale kontekst gennem sin smukhed formentlig også afviger fra normen. Forskellen på 

den afvigelse fra normen hun har i venindekonteksten og den afvigelse fra normen, hun har i 

skolekonteksten, består i, at i venindekonteksten kan hendes afvigelse gennem hendes smukhed ses 

som en positiv afvigelse, der medfører en positiv positionering, hvor afvigelsen i skolekonteksten 

igennem fedheden er en negativ afvigelse, som medfører en negativ positionering. 

 
B5’s forståelse af de to kroppe 

Når B5 skriver de forskellige kroppe frem gennem de forskellige kontekster, hun trækker med ind i 

ChatRummet, fortæller hun faktisk også om, hvilket forhold eller hvilken forståelse hun har af de 

forskellige kroppe.  

Om den smukke krop skriver hun fx: ”Jeg ved godt at jeg er smuk, […]” (kl. 15:22:27). I hendes brug af 

’er ’ omkring hendes smukhed, kan man sige, at hun får sat den smukke krop som en slags rationelt 

faktum, dvs. hun sætter smukheden omkring kroppen som en form for sandhed. 
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Hendes fede krop sætter hun derimod som en irrationel følelse, som noget hun personligt føler, men 

som egentlig ikke passer. Det gør hun, da hun fortsætter sætningen om, at hun godt ved, hun er 

smuk, der skriver hun nemlig: ”Jeg ved godt at jeg er smuk […] men alle dem fra min klasse, synes ikke jeg er 

smuk. Så jeg føler mig bare som en fed klump :’{” (kl. 15:22:27). I dette indlæg skriver hun altså først den 

smukke krop frem for derefter at skrive den fede krop frem. Ved det lille ’men’, hun benytter sig af 

mellem de to fremskrivninger, får hun stillet både kroppene og forståelserne af dem op som 

modsætninger, hvor den smukke krop som sagt kan forstås som et rationelt faktum, og den fede 

krop derved kommer til at fremstå som en irrationel følelse, hvilket B5 også yderligere 

understreger, da hun skriver, at hun føler sig som en fed klump frem for at skrive, at hun er en fed 

klump.  

Hun skriver altså en forståelse af den fede krop som en irrationel følelse, som hun opnår i sin 

skolekontekst gennem hendes tynde klassekammeraters italesættelse af hende som ikke-smuk. Når 

hun sætter forståelsen af den fede krop som en følelse i modsætning til et faktum, får hun på den 

måde også sagt, at forståelsen ikke skal ses som en sandhed, at den fede krop ’ikke passer’. Dette 

understreger hun yderligere, da hun senere skriver: ”Dem fra min klasse synes jeg er fed og alt muligt, bare 

fordi de alle sammen er sådan nogle stankel ben, og jeg føler mig bare helt anderledes og kejtet, fordi jege r så høj og 

anderledes” (logfil 1 kl. 15:23:31). I brugen af ordene ’bare fordi’, får hun sat de andres tyndhed som 

en forklaring på, hvorfor en forståelse af hendes krop som fed bliver mulig i den lokale kontekst, og 

dermed hvorfor det bliver muligt for de andre subjekter i konteksten at kalde hende for fed.  

Samtidig ligger der i hendes brug af ’bare fordi’-forklaringen en mulig forhandling af den 

(offline)kontekstuelle fedhed. Ved hendes brug af ’bare fordi’, får hun nemlig stillet spørgsmålstegn 

ved den fedhed, som hendes skolekammerater pålægger hende og hendes krop, og som hun selv 

kommer til at føle og igennem denne stillen spørgsmålstegn, får hun destabiliseret den lokale 

kontekstuelle fastsættelse af hendes krop som fed, og derved får hun åbnet op for en mulig anden 

forståelse af hendes krop i skolekonteksten, ligesom hun også åbner op for en forståelse af hendes 

fedhed, som en ikke-sandhed.  

 
Hvad får B5 ud af at fremstille to forskellige kroppe? 

I det overstående har jeg kigget lidt på, hvordan det i ChatRummet bliver muligt for B5 at skrive to 

forskellige kroppe frem og lade hende selv blive til igennem dem. Det næste, jeg godt kunne tænke 

mig at kigge lidt nærmere på, er, hvad hun får ud at gøre dette. Hvilke fordele er der for hende i at 

gøre to forskellige kroppe synlige i ChatRummet, og hvad ville der muligvis ske, hvis hun kun 

skrev den ene eller den anden krop frem? 
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Hvad giver de to kroppe adgang til? 

Hvis man starter med at kigge på den fede krop, så er den krop, som tidligere skrevet, også den 

mobbede krop, dvs. den fede og mobbede krop er den krop, som offline giver hende problemer og 

ubehagelige oplevelser i skolekonteksten.  

Temaet for ChatRummet er mobning, og deri ligger der en konstituering af og en forventning om, at 

det, der skal tales om, er mobning. Derved konstitueres det også, at en passende deltager for 

ChatRummet er en deltager, som har oplevelser og erfaringer med mobning. Når B5 skriver den 

fede og dermed den mobbede krop frem, kan man sige, at det er den krop, der giver adgang til 

ChatRummet, hvorfor hun ved at lade sig selv blive til gennem den fede og mobbede krop, får 

mulighed for at blive læst som en passende deltager i ChatRummet, og dermed nemmere får mulig 

adgang til samtalerne og eventuelt også en førstehedsposition derinde.  

 
Ser man på den smukke krop, kan man se, at den krop har mulighed for at blive til det, man kan 

kalde for en forhandlende krop forstået på den måde, at den smukke krop er den krop, som åbner op 

for en mulig destabilisering af skolekonteksten og en mulighed for at rykke ved og dermed 

forhandle om de kontekstuelle forståelser, der er af B5’s fede krop inden for den kontekst. Således 

vil de diskursive forståelser af B5’s krop i venindekonteksten kunne åbne op for en forhandling 

omkring den diskursive forståelse af B5’s krop i skolekonteksten, hvis venindekonteksten gik ind 

og blandede sig og intersektede med skolekonteksten, sådan som hun faktisk lader den gøre i 

samtalen i ChatRummet. 

Så det, den smukke krop giver adgang til, er altså en anden og mere positiv forståelse af B5’s krop, 

end den negative forståelse, der ligger af den fede krop i skolekonteksten, og dermed giver den 

adgang til en mulig forhandling af, hvilken forståelse der skal være af B5’s fysiske krop. 

 
Ud fra ovenstående kan det altså ses, at de to kroppe, som B5 lader sig blive til igennem, hver især 

åbner op for og giver adgang til nogle mulige positioner, som kan siges at være fordelagtige for B5 i 

den ene eller den anden sammenhæng.  

Da begge kroppe kan siges at være fordelagtig for B5, synes jeg, det bliver interessant at se på, hvad 

der muligvis ville kunne ske med B5 og hendes (mulige) positioner, hvis hun kun havde skrevet én 

af kroppene frem. Dette vil jeg gøre i det efterfølgende afsnit, fordi det kan være med til yderligere 

at understrege, hvad de to forskellige kroppe giver hende adgang til.  
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Hvad ville der ske, hvis B5 kun skrev en af kroppene frem? 

Til at begynde med vil jeg se på, hvad det muligvis kunne betyde for B5’s position i ChatRummet, 

hvis hun i sin fremstilling af sig selv, valgte kun at skrive den smukke krop frem. 

Den konkrete samtale, hvori B5 fremskriver de to forskellige kroppe, er en samtale, som handler om 

mobbede og ’forkerte’ kroppe. Det er en samtale, hvor de forskellige typister taster og lingvistisk 

tegnsætter cybersubjekternes kroppe, og i den samtale skriver de andre deltager deres kroppe frem 

som mobbede kroppe, på samme måde som B5 gør det med den fede krop. Hvis man forestiller sig, 

at B5 helt havde undladt at skrive den fede og mobbede krop med ind i ChatRummet og 

udelukkende kun havde bragt den smukke krop med ind i rummet, ville hun i den samtale komme 

til at fremstå som en modsætning til de andre deltagere. Og hvis hun samtidig kørte den helt ud og 

positionerede den smukke krop som fuldstændig problemfri, ville den smukke og problemfri krop 

måske netop i ChatRummets lokale kontekst komme til at blive en problematisk krop, fordi B5 

derved på mange områder ville komme til at stå som en fuldstændig modsætning til de to andre 

deltagere i samtalen. Dermed ville B5 i den sammenhæng også komme til at være i mindretal i 

forhold til de andre cybersubjekter i ChatRummet, hvilket ville kunne medføre en 

andethedsposition i forhold til dem og dermed en position, som er et stykke væk fra 

definitionsmagten. 

Hvis B5 kun fremskrev den smukke krop i ChatRummet, ville den muligvis også kunne blive læst 

som en upassende krop i den konkrete ChatRums-kontekst, fordi B5 igennem den krop ikke 

kommer til at leve op til de konstitueringer, som Børneorganisationen på forhånd har stillet op bl.a. 

gennem valget af mobning som tema, fordi det dermed konstitueres, at det især er de mobbede 

kroppe, som skal sættes i spil i samtalen, og det er de kroppe, der i høj grad vil blive læst som 

passende kroppe i den kontekst. Hvis B5 kun skrev sig frem gennem den smukke krop, ville den 

krop i ChatRummets lokale kontekst dermed kunne blive læst som en upassende krop, og dermed 

ville den krop kunne blive problematisk for hende, fordi hun, igennem en sådan lokal diskursiv 

forståelse af hendes krop som upassende, ville have sværere ved at kunne skrive sig frem til et 

kontekstuelt meningsfuldt cybersubjekt med en meningsfuld krop og dermed til nogle 

førstehedspositioner, hvorigennem hun ville kunne være med til at definitions- og betydningssætte 

samtalerne, de forskellige positioner, og hvad der skal forstås som passende og upassende i rummet. 

Og hvis hun ikke kan dette, risikerer hun i stedet for en andetgørelse, hvor hun kommer over i en 

position, som muligvis skubber hende ud af fællesskabet og væk fra definitionsmagten med 

mulighed for at fastsætte passende og upassende. 
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Ved at skrive den fede og mobbede krop frem ville B5 som sagt have mulighed for at blive læst 

som en passende deltager i ChatRummet, og derfor kan man måske sige, at den krop har bedre 

mulighed for at stå alene i rummet, end den smukke krop har, idet den i den meningsfulde læsning 

også har større mulighed for at blive inkluderet i en førstehedsposition. Men hvad ville der ske, hvis 

B5 valgte kun at skrive den fede og mobbede krop frem til eksistens i ChatRummet? Ville det have 

nogen betydning for B5’s mulige positioneringer, eller ville det ikke have den store betydning, fordi 

kroppen på egen hånd godt kan forstås som en legal og passende krop derinde? 

Den mobbede krop ville formentlig godt kunne stå alene derinde, men hvis man ser på, hvad det er, 

den smukke krop giver adgang til, er det – som ovenfor skrevet – at den åbner op for en anden 

diskursiv forståelse af B5’s krop end den, den fede krop ligger op til. Og ved at den åbner op for en 

anden diskursiv forståelse, åbner den også op for en mulig forhandling af den fede krop og 

forståelsen af den. Hvis B5 ikke skrev den smukke krop frem inde i ChatRummet og kun viste den 

fede krop frem derinde, kan man sige, at hun derved ville komme til at lukke muligheden for den 

positive forståelse af hendes krop, som den smukke krop ligger op til, og dermed ville hun også 

komme til lukke muligheden for en forhandling af den diskursive forståelse af kroppen til. Hvis hun 

kun skrev den fede krop frem til eksistens inde i rummet, ville den krop og den kontekst, hvori den 

krop er blevet til igennem, blive den eneste synlige lingvistiske krop, og dermed også den eneste 

betydningssættende krop i ChatRummets lokale kontekst. Dvs. at ved kun at fremskrive den fede 

krop, ville hun også komme til at låse sig mere fast i den betydning og dermed den position, hendes 

krop får igennem fedheden. Det betyder dog ikke, at hun i ChatRummet dermed ville være låst fast i 

den diskursive forståelse af kroppen som fed for bestandigt, men man kan sige, at det ville blive 

vanskeligere at destabilisere denne forståelse af kroppen, hvis hun ikke samtidig skrev den smukke 

krop frem af sig selv, fordi de andre cybersubjekter i ChatRummet ikke ville have adgang til at 

kunne se den smukke krop, hvis B5 ikke skrev den frem selv, og dermed ville de heller ikke kunne 

få øje på den mulige smukke krop.  

Så hvis B5 kun skrev den fede krop frem inde i ChatRummet, ville det eneste, de andre 

cybersubjekter kunne gøre for at trække B5’s negative forståelse af hendes krop som fed over i en 

mere positive forståelse, være, at udfordre selve de skolekontekstuelle diskursive forståelser af 

tyndhed og fedhed. 
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Ud fra ovenstående ses det, at de to kroppe hver især giver adgang til noget, og dermed hvis den ene 

eller den anden krop stod alene, ville det hindre hende i eller lukke for nogle muligheder for hende i 

forhold til forståelser, forhandlinger og positioneringer af hende og hendes krop.  

 
Er den frie krop en fordel eller en ulempe i ChatRummet om mobning? 

I forståelsen af onlinekroppen skrev jeg, at der er nogle friere muligheder for fremstillingen af 

kroppen, fordi den fysiske krop er skjult, og typisten derfor er nødt til at taste hver eneste kropslige 

tegn, der skal være synligt, frem på skærmen. Derfor kan typisten vælge, hvilke kropstegn den 

ønsker at vise frem, ligesom den også kan vælge at skjule andre kropstegn. Spørgsmålet er så bare 

om den potentielle frihed for kroppen på internettet, bliver til en fordel eller en ulempe i forhold til 

de cybersubjekter, der optræder i ChatRummet? 

 
Hvis man ser på, hvad det er for nogle kroppe, typisterne i dette afsnits samtale skriver frem, ser det 

ud til at være nogle ’virkelige’ og realistiske kroppe, forstået på den måde, at de kroppe, som 

skrives frem i samtalen, ser ud til at skulle repræsentere typistens offlinekrop, dvs. det ser ud til den 

enkelte typist, i fremtastningerne af cybersubjektets krop, oversætter den fysiske offlinekrop til en 

lingvistisk onlinekrop. Det, der er problematisk ved sådan en oversættelsesproces, er, at det ikke er 

muligt at oversætte hele kroppe og skrive alle dens kropstegn ind i rummet, det bliver kun nogle få 

udvalgte fysiske kropstegn, der kommer med i den lingvistiske online oversættelse, ligesom den 

krop, som typisten skriver frem, er et diskursiv bud på, hvordan den krop kan forstås, og ikke en 

sandhed om, hvordan den ser ud.  

I den konkrete samtale fremstiller alle tre samtaledeltagere deres krop som en ’forkert’ krop i 

forhold til en bestemt offlinekonteksts herskende diskurser, og det er i lang udstrækning gennem 

beskrivelserne af de negative kroppe, at deres kroppe bliver synlige for de andre samtaledeltagere. 

Samtidig er de forkerte kroppe, de fremskriver, også de mobbede kroppe, dvs. der er lighedstegn 

mellem de forkerte kroppe og de mobbede kroppe.  

De forkerte og mobbede kropslige tegn er det, som typisterne igennem chatsamtalerne vælger at 

gøre synlige for andre, det er det billede, de vælger at tegne af deres kroppe inde i ChatRummet. 

Hvis den enkelte typist vælger ikke at skrive andre diskursive bud på, hvordan dennes offlinekrop 

ellers kan forstås, bliver det således kun de negative kropstegn, der online repræsenterer typistens 

krop, og det bliver det eneste kropslige, de andre samtaledeltagere kan se. 

Ser man på, hvad det er, ChatRummet kan eller skal, kan man sige, at når Børneorganisationen har 

konstrueret et chatrum med mobning som tema, hvor forskellige børn og unge med 
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mobbeoplevelser kan komme ind og chatte anonymt med hinanden om de oplevelser, ligger der i 

den konstruktion også en antagelse om, at mobbeoplevelser er ubehagelige oplevelser, og det at 

kunne få lov til at snakke med andre om det, kan være til en eller anden form for hjælp, så de 

muligvis får det bedre. 

I og med der i den konkrete samtale bliver sat lighedstegn mellem de forkerte kroppe og de 

mobbede kroppe, kan man, ud fra ovenstående antagelse om, at ChatRummet er et sted, hvor man 

har mulighed for at tale om sine mobbeoplevelser og derigennem muligvis får det bedre, forestille 

sig, at det netop er de forkerte og mobbede kroppe, som samtaledeltagerne har brug for at få det 

bedre med. Dermed er det også den forkerte og mobbede krop, som den enkelte har brug for at få en 

anden forståelse af og for at opnå dette, har den enkelte formentlig brug for, at de andre 

cybersubjekter i interaktionen udfordrer og forsøger give et andet billede af den enkeltes mobbede 

krop. Men da det i høj grad netop er de negative tegn og diskursive forståelser af egen krop, som 

den enkelte skriver frem, og da den fysiske krop er skjult, er det lige præcis den ændring i 

forståelsen og positioneringen af kroppen, som de andre cybersubjekter i interaktionen ikke kan 

give i en chatsamtale i ChatRummet. Fordi, som skrevet i afsnittet om synlighed af kroppe online 

og offline, er det online ikke muligt for de andre cybersubjekter at være så synderligt aktive i 

positioneringen af kroppen, og hvordan kroppen skal ses, fordi den fysiske krop er skjult, og de 

derved kun har det lingvistiske billede af kroppen, som typisten selv har tegnet op, et billede som i 

beskrivelsen netop er negativt. En af de eneste muligheder, de andre cybersubjekter har for at 

hjælpe den forkerte og mobbede krop, er derfor lokalt at betydningssætte de diskursive forståelser 

af fx fedhed på en anden måde i deres samtale, end den måde det betydningssættes i typisten 

offlinekontekst.   

 
Når B5 i første omgang skriver den fede krop frem, er det således kun den fede krop, der bliver 

synlig for de andre cybersubjekter, og den fedhed er vanskelig for de andre cybersubjekter i 

samtalen at gå ind og forhandle, fordi de ikke kan se den påståede fysiske fede krop. B5 hjælper dog 

selv en mulig forhandling af den fede krop på vej ved også at skrive den smukke krop frem. Men 

igen kan de andre cybersubjekter ikke se den fysiske krop, der ligger bag den lingvistiske smukke 

krop, og dermed kan de ikke kigge på den og danne sig deres egen forståelse af hendes krop. Ud fra 

dette kan man altså sige, at fordi de andre cybersubjekter i en interaktion i ChatRummet ikke kan se 

den fysiske krop, kan forhandlingerne i en sådan samtale således kun foregå ud fra det, som typisten 

i sine indtastninger vælger at gøre synligt. 
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Pointen ved dette er, at den kropslige frihed, som internettet gennem den fysiske krops anonymitet 

åbner op for, i forhold til samtalerne i ChatRummet ikke forbliver en frihed men måske nærmere en 

begrænsning i de samtaler, hvor kroppen er centrum for samtalen. Dette fordi, når kroppene i de 

samtaler skrives frem, ser det ud til, at det er ’virkelige’ og realistiske kroppe, og de kroppe er de 

mobbede kroppe, som der gennem samtalerne søges en anden og mere positiv forståelse af. Men når 

de ’virkelige’ og realistiske kroppe i samtalerne i ChatRummet skal oversættes fra fysiske kroppe til 

lingvistiske kroppe, er der så meget i den proces, som går tabt, at det online bliver vanskeligt at 

debattere den krop på den hjælpende måde, som ChatRummet gennem sine konstruktioner og 

konstitueringer ellers ligger op til, skal ske derinde. 
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2. analyse - Kropslighed, etnicitet og magt 

Specifikt analysegreb og læsevejledning 

Som man har kunnet se i forrige analyse, optræder B2 i logfil 2 i ChatRummet. Hun fremskriver en 

etnisk krop, som er anderledes end den danske hvide krop. Ud fra danske samfundsmæssige 

diskurser vil denne krop blive læst som en minoritetskrop og som en andethedskrop, forstået på den 

måde at den etnicitet, hendes krop er bære af, er i mindretal i forhold til de danske hvide kroppe og 

afviger på den måde fra normen. At hendes krop kan læses som en etnisk minoritetskrop betyder 

nødvendigvis ikke, at den læses som en upassende krop eller som en krop, der er mindre værd end 

den danske hvide krop. Om hvorvidt hendes krop læses som det ene eller det andet afhænger af den 

diskursive praksis, hun deltager i. 

 
Hendes fremskrivning af en etnisk krop er interessant i forhold til kroppens optræden i 

ChatRummet. Først og fremmest er det interessant at se, hvordan hun får tegnsat sin krop som en 

etnisk anden krop end dansk, når den fysiske krop i ChatRummet er skjult. Det er interessant at se, 

hvordan hun får fremskrevet en tydelig etnicitet, når det hun har til rådighed for visuelt at performe 

denne etnicitet, er det samme som alle de andre brugere, der ikke har samme etnicitet som hende, 

har til rådighed. Ligesom det også er interessant at se på, hvordan hun får forhandlet sig frem til en 

accepteret og inkluderet position på trods af, hun fremskriver en anden krop end den etnisk danske. 

 
B2’s etniske anderledes fremskrevne krop viser sig også at få betydning, da der kommer nogle 

brugere ind i CharRummet, som bryder med de hidtidige lokale diskursive forståelser, og de bryder 

med den måde, brugerne hidtil har talt med og til hinanden på. I deres brud får de sat magt i spil via 

kroppe og etnicitet, fordi de i deres brud begynder at kommentere negativt på B2 og den etniske 

krop, hun har skrevet sig frem til. En krop, som hidtil har været fuldt ud accepteret af de andre 

brugere, men som ballademagerne tilsyneladende prøver at fremskrive en anden forståelse af. 

Når jeg bringer magt på banen, er det en Foucaulsk forståelse af magt, hvor magt ikke er noget, som 

kan besiddes og derfor heller ikke kan studeres som en ting (Kofoed 2007:101, Foucault 2000). 

Magt er derimod en adfærdsform, en handling på handlinger. Når man snakker den forståelse af 

magt forudsættes det, at den anden har frihed til at handle. Har den anden ikke frihed til at handle 

men derimod kun én mulighed for handling, er der ikke længere tale om magt, men om tvang (Bjerg 

& Knudsen 2007:82). 

Magten er et mønster, der er der hele tiden, som er en del af hverdagspraksissen, og derfor kan det 

nogen gange være svært at få øje på magten (Bjerg & Knudsen 2007:82). En måde at få øje på 
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magten, vil derfor kunne være gennem modstanden mod den etablerede magt, eller som Foucault 

metaforisk udtrykker det, bliver modstanden den kemiske katalysator, der kan kaste lys over 

magtrelationerne (Foucault 2000:329).  

Magten bliver altså især tydelig, når der bliver gjort modstand, og denne modstand kan med Bjerg 

& Knudsens ord også ses som et brud på forventninger (Bjerg & Knudsen 2007:84). Når magt er 

handlinger på handlinger, opstår der gennem handlinger et mulighedsrum. Mulighedsrummet er 

med til at sætte, hvad der er af mulige handlinger for subjekterne (Bjerg & Knudsen 2007:83). 

Handlingerne kobler sig til ytringerne, og ytringerne nedsænkes i et ytringsmæssigt felt. Så lige som 

en handling sker på baggrund af en anden handling, sker en ytring på baggrund af en foregående 

ytring, der åbner sig for kommende ytringer. Disse åbninger for kommende ytringer, de mulige 

meningsfulde fortsættelser er det, som bliver kaldt for forventninger (Bjerg & Knudsen 2007:85). 

Hvis disse mulige meningsfulde fortsættelser ikke benyttes, men der derimod brydes med de 

forventninger, der er til meningsfulde fortsættelser, sker der et kollaps af det ytringsmæssige felt, 

der opstår en potentiel dekonstruktion af situationen og et brud på de acceptregler, som der bygges 

på (Bjerg & Knudsen 2007:85).  

Dvs. at et brud på det forventelige, er en modstand mod det etablerede, mod magten. Og det er 

netop gennem disse brud, der bliver peget på magten. Magten bliver synlig gennem brudene. 

Når ballademagerne kommer ind og begynder at sige noget til B2, og udviser en manglende accept 

over for hende og hendes etniske anden krop, bryder de netop med de åbninger, der er for ytringer, 

de bryder med det forventelige, idet de ikke udviser accept og en inkluderende adfærd over for de 

andre brugere – i dette tilfælde specielt i forhold til B2, sådan som brugerne ellers hidtil har gjort. I 

deres ekskluderende adfærd over for B2, kan man sige, at de ikke laver en meningsfuld fortsættelse 

i forhold til de tidligere ytringer, der er kommet i ChatRummet, og derigennem får de det 

ytringsmæssige felt til at kollapse. 

Gennem dette kollaps bliver magten pludselig synlig, og det viser hvordan de hidtidige 

magtrelationer har været, de andre brugere i mellem. Samtidig får ballademagerne gennem kollapset 

sat magt i spil og forsøger gennem deres handlinger og deres fremskrivninger at skabe nogle nye 

magtrelationer. Disse skabelser af nye magtrelationer sker gennem positioneringsforhandlingerne 

ballademagerne og B2 i mellem, hvor de kæmper om og forhandler forståelser at etnicitet og etniske 

kroppe, og herigennem kæmper de om og forhandler forståelserne af førstehed og andethed. 

 
Ud fra ovenstående vil denne analyse således starte med at se på, hvordan B2 får tegnsat og 

performet sin etniske anden krop end dansk, når den fysiske krop er skjult. Derefter vil der blive set 
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på, hvilken position B2’s fremskrevet etniske anden krop har i ChatRummet, mens alt er ’som det 

plejer’. Det vil blive gjort ud fra den tanke, at det er interessant at se på, hvilken en betydning 

hendes etniske anden krop har for den position, hun har opnået i rummet. At have kigget nøjere på 

denne position, kan være med til at vise, hvad det er, der sker med B2 og hendes position, da 

ballademagerne kommer ind i ChatRummet og bryder med det forventelige og forsøger at vende 

rundt på forståelserne af etniske andre kroppe.  

Efter at have foretaget en analyse af, hvordan hun fremskriver sin etniske anden krop, og hvordan 

hun får positioneret sig i rummet, vil jeg kigge på, hvad der sker, da ballademagerne kommer ind og 

får det ytringsmæssige felt til at kollapse. Hvilke magtrelationer peger kollapset på, der har været? 

Hvilke magtrelationer opstår der? Eller nærmere hvordan ser den magtrelationelle 

kamp/forhandling ud, hvilke positioner bliver bragt på banen, og hvilke positioner tilbydes til hvem, 

og hvilke kategorier står klar til at suge hvilke brugere til sig? 

 
Kropslighed, etnicitet og magt - analysen 

B2’s etniske performance og deraf følgende position i ChatRummet 

B2 har forskellige måder at performe og tegnsætte sin etnicitet på. Disse forskellige måder kan siges 

at være inddelt i nogle mere eller mindre tilsigtede valg, forstået på den måde at for at performe en 

etnisk anden krop end dansk i ChatRummet, er B2-typisten nødt til aktivt og tilsigtet at vælge at 

taste denne etniske anden krop ind på skærmen, for at den kan blive synlig for de andre brugere. Da 

den etniske danske hvide krop, som tidligere skrevet, er den selvfølgelige krop i ChatRummet, 

bliver det endnu mere nødvendigt for B2-typisten at indtaste de etniske tegn i rummet. For 

ekspliciteres den etniske krop ikke tydeligt i ChatRummets regi, er det meget muligt, at B2’s krop 

vil blive læst på en selvfølgelig måde, dvs. den meget muligt vil blive læst som en etnisk dansk 

krop i ChatRummets kontekst. 

Som sagt fremskrives B2’s etnicitet gennem det, der kan se ud til at være nogle mere eller mindre 

tilsigtede valg. Med ’mere eller mindre tilsigtet’ mener jeg, at de steder, hvor etnicitet ser ud til at 

blive fremskrevet tilsigtet, er de steder, hvor typisten har mulighed for at tegnsætte og markere 

etniciteten, men samtidig har hun også mulighed for at lade være. Der, hvor tegnsætningen af 

etniciteten kan siges at ikke at være tilsigtet, er i situationer, hvor typisten ikke har mulighed for at 

vælge den etniske anden tegnsætning fra, hvorfor B2-cybersubjektet kommer til at blive 

interpelleret i en etnisk anden kategori end dansk, uanset om det er det, B2-typisten ønsker eller ej. 

Et eksempel på sådan en ikke-tilsigtet etnisk tegnsætning kan ses i B2’s håndtering af sprog og 

grammatik, hvilket jeg kommer nærmere ind på senere. 
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Valg af brugernavn som en del af B2’s etniske performance 

Når brugerne skal deltage i samtalerne i ChatRummet, skal typisten starte med at vælge et 

brugernavn til cybersubjektet. Dette kan i princippet være hvilket som helst navn bort set fra 

typistens oprindelige offlinenavn. I sit valg af brugernavn (dvs. det navn B2 havde i de originale 

logfiler), har B2-typisten valgt et navn, som tydeligt fortæller noget om hendes etnicitet, og derved 

kan man sige, at hun i sit valg af brugernavn har en aktiv, tilsigtet og tydelig måde at performe sin 

etnicitet på. Som brugernavn har B2-typisten nemlig valgt et navn, der udover at pege på et køn, 

også fortæller hvilket et mellemøstligt land, befolkning og etnicitet, B2 skal forestille at være bære 

af.  

Når B2 er online, er hendes brugernavn hele tiden synligt, da navnet automatisk kommer op på 

listen over tilstedeværende brugere, når hun logger sig på, ligesom hendes brugernavn også kommer 

til at stå foran hver eneste indlæg, hun poster inde i rummet. Fordi B2-typisten har valgt et 

brugernavn, som henviser til en bestemt etnicitet, og fordi det brugernavn hele tiden er synligt på 

ChatRummets skærmbillede, kommer B2’s etnicitet derigennem også til at være konstant 

nærværende. Så i stedet for hendes etnicitet bliver konstant nærværende gennem hendes fysiske 

krop, sådan som den ville være det i en offlinekontekst, fremstår hendes etnicitet i ChatRummet i en 

rekonfigureret form og bliver konstant nærværende gennem hendes brugernavn. 

 
Den etniske krop 

En anden måde B2 performer sin etnicitet på, sker bl.a. igennem den samtale, vi i forrige analyse så 

hende have med B4 og B5: 

15:21:00 B5 B4: jeg er sådan lidt brun i huden. Min far kommer fra Syd-Europa, og har nøddebrune 

  øjne, og har mørkebrunt halv-langt hår. 

15:21:28 B2 Okai, jah jeg er araber 

15:21:56 B2 eller som ander kalder miig : et dumt perker svin. 

15:21:59 B4 kan sagtens tage på er slet ikk problemet. Og hun sagde jeg bare skulle spise lidt mere 

  end hva jeg plejer og så skulle de nok blive helt perfekt. 

15:22:06 B2 ok 

15:22:27 b5 Jeg ved godt at jeg er smuk, får det af vide af mine veninder, og nogle andre, ret tit, 

  men alle den fra min klasse, synes ikke jeg er smuk. Så jeg føler mig bare som en fed  

  klump :´{ 

15:22:37 B4 B2 .. de idioter .. [grædende smiley] 

15:22:52 B5 Hvad taler du om ? 

15:23:11 B4 Hun bliver kaldt perker svin .. 
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15:23:29 B2 Ja og så er der min hvode bedklædning. ja den syndes de ogsp galmt om, Ja hvad er der 

  ik galt i? at jeg ik er lige som dem vel? nej og hvad så. de store kraf idioter. hvis der ser  

  det der som jeg skoirver nu. det håbe rjeg skuda i gør 

15:23:31 B5 Dem fra min klasse synes jeg er fed og alt muligt, bare fordi de alle sammen er sådan  

  nogle stankel ben, og jeg føler mig bare helt aderledes og kejtet, fordi jeg r så høj og  

  anderledes. 

15:23:46 B2 Hm ja jeg er en lille splejs 

15:23:57 B2 undskyld gik hvist amok 

15:24:21 B4 jeg ved faktisk ikk hvorfor de mobber mig men det er ikk kun mobnong ..[grædende  

  smiley] 

15:24:53 B5 Hehe. Jeg respekterer folk der går med tørklæde, eller hva de nu har på . Det er deres  

  religion, og bare fordi nogle folk synes det er forkert, så er det deres problem, de skal  

  bare blande sig uden om . 

15:25:14 B5  B4 ; Hvad er det ellers? :0 

15:25:18 B2 og ja i dag efter skole ik også= så gik jeg sammen men min fætter og hold kæft de  

  mobbede vi snakkede på arabisk og de spurgte hvad vores fucking perker sprog  

  begtyder , så sagde jeg det ik ved kommer dem og sagde de en masse grimme ord 

15:25:22 B4 B5- helt enig .. 

15:25:43 B2 ”’jah godt der er nogel folk som har en hjerne ( og som bruger den) 

15:26:13 B5 Hehe ja, folk der ik tænker sig om , og er onde, de er ik min kop te. 

15:26:30 B5 B4 : hvad gør de da udover mobning 

15:26:37 B2 jeg kan ik gå på gaden? Hvis jeg ser nogle fra skolen så gemmer jeg mig og arh ja 

15:26:41 B2 undksyld 

 
I denne sekvens kan hendes etniske anden fremstilling af sig selv ligeledes ses som tilsigtet, idet 

hun igen har et valg, om hun i samtalen overhovedet vil fremskrive en anden etnicitet end den 

danske, og hvordan hun vil fremskrive den. Dog er denne performance ikke lige så pågående som 

den foregående etniske fremskrivning. Det er den ikke, fordi den ikke er lige så konstant synlig, 

sådan som tilstedeværelsen af hendes etnisk anden konnoteret brugernavn er det. Derimod opstår 

denne etniske fremskrivning i en sammenhæng, hvor brugerne taler mere generelt om deres fysiske 

kroppe og kropstegn, hvorfor hendes etniske fremskrivninger kommer frem på skærmbilledet lidt 

efter lidt, efterhånden som hun sender sine indlæg afsted, ligesom de forsvinder fra skærmbilledet 

lidt efter lidt, efterhånden som nye indlæg kommer frem på skærmen. 

  
Hvis man ser på B2’s konkrete performance i ovenstående situation, præsenterer hun sin etnicitet på 

to måder. Den ene måde er, når hun i samtalen snakker med de andre brugere om, hvordan hver 

deres fysiske krop og kropstegn ser ud. Her præsenterer hun sig, som en araber, der går med 
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hovedbeklædning og taler arabisk. Hun fremskriver en etnicitet med nogle nøgterne og ikke 

værdiladet ord. Denne fremskrivning kan siges at være hendes egen performance og hendes egen 

forståelse af hendes etnicitet. 

Den anden måde hun præsenterer sin etnicitet på, er i hendes fremskrivning af andres forståelse og 

positionering af hende og hendes etniske kategori. I denne fremskrivning trækker hun en af 

typistens offlineskolekontekster med ind i rummet og fortæller, hvordan hun oplever, andre i denne 

kontekst positionerer hende og hendes etniske kategori. Denne fortælling af hendes etnicitet, 

fremstår med nogle negative konnoterede ord, og hendes sprog omtales som et ’fucking 

perkersprog’. Derudover fortæller hun også, at hun ikke kan gå på gaden, hvis hun møder nogle af 

sine mobbere, hvorfor hun i de tilfælde bliver nødt til at gemme sig. 

Når hun skriver, at hun i den kontekst ikke kan gå på gaden og derfor bliver nødt til at gemme sin 

krop, så den ikke er synlig, er spørgsmålet, om man kan forstå denne fjernelse af kroppen ud fra 

begrebet om abjektgørelse? I begrebet abjektgørelse ligger der det, at der er tale om en total 

eksklusion og en borteliminering fra konteksten (Staunæs 2004:67). Det abjektgjorte er det 

bortkastede, og abjektgørelsen er en tilføjelse til andetgørelsen (Staunæs 2004:67). I forståelsen af 

begrebet ligger der nok en indforståethed om, at det er subjekterne i førstehedspositionen, som totalt 

ekskluderer og borteliminerer den abjektgjorte. Men spørgsmålet er, hvem der borteliminerer B2 i 

den konkrete situation i offlinekonteksten. For egentlig er det hende selv, der vælger at skjule sin 

krop i den kontekst, der skabes, når hendes mobbere kommer gående hen ad den samme gade, som 

hun. Men hun vælger at skjule den og borteliminere den, fordi hun ud fra de mobberier hendes 

mobbere udsætter hende for, ikke mener der er plads til den etnicitet og etniske krop, som hun 

performer. Ud fra dette er der måske ikke tale om en abjektgørelse i begrebets oprindelige forstand, 

men jeg vil mene, man alligevel godt ville kunne tale om en form for abjektgørelse, idet det er 

subjekterne i førstehedspositionen, der mobber hende så meget, at hun vurderer, at der ikke bliver 

efterladt nogen tolereret plads til hende og hendes krops anden etnicitet, og derfor tvinges hun til at 

borteliminere den fra konteksten. 

 
Sproget som en etnisk tegnsættende 

Den sidste måde B2 performer sin anden etnicitet end dansk på, og som jeg vil trække frem her, er 

en mere utilsigtet performance end de foregående eksempler på hendes performances. Det er den 

fordi, som ovenfor skrevet, er denne performance uden for hendes kontrol, og derfor er det ikke en 

performance, hun blot kan vælge til og fra. Denne utilsigtet performance kommer frem via hendes 

problemer med mestring af den danske grammatik. Således har hun til tider vanskeligheder med 
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en/et, din/dit og den/det. Fx skriver hun kl. 15:13:25 ”Men B4 vil du fortælle mig lidt om din problem hvis 

du vil?” [min understregning], og kl. 17:42:03 skriver hun: ”hey 9klasse du skal på gymnasium og få nye 

venner og få udllase pg få en god liv” [min understregning]. At hun ikke altid har styr på, hvornår hun 

skal bruge en/et, din/dit og den/det trækker hende over mod og interpellerer hende i etnisk anden 

kategori end dansk, hvor dansk ikke er modersmålet. Umiddelbart kan det måske virke som en lille 

detalje i hendes performance, men skulle hun ønske at lege med sine fremskrivninger af etnicitet og 

f.eks. forsøge at performe en mere etnisk dansk kategori, ville det netop være problemerne med 

en/et, din/dit og den/det, som ville kunne hindre hende i at performe den kategori fuldstændigt. På 

den måde kan den lille detalje med vanskelighederne med den/det, din/dit og en/et være det, der er 

medvirkende til, at det bliver vanskeligt for hende at forhandle sig ud af en etnisk anden kategori 

end dansk. 

 
B2’s etniske krops position i ChatRummet 

Ud fra ovenstående kan man se, at B2 performer en anden etnisk kategori end dansk. Faktisk bliver 

den performance gennem hendes fremskrivninger så tydelig og klar, at hun ikke bare placerer sig i 

en anden etnisk kategori end den danske, kategorien bliver også mere specifik, idet hendes 

fremskrivninger tydeligt peger på en mellemøstlig arabisk etnisk kategori. 

Når B2-typisten skriver denne krop frem inde i ChatRummet, trækker hun samtidig en af sine 

offlinekontekster med ind, og i denne offlinekontekst er hendes etniske anden krop også den 

mobbede krop. I den konkrete offlinekontekst ser det ud til, at det er den danske blege krop, der er 

den selvfølgelige krop, idet der stort ser ikke efterlades noget plads til B2-typistens etnisk arabiske 

krop i denne kontekst.  

Da den danske blege krop er den selvfølgelige krop i både ChatRummet og i B2-typistens 

offlinekontekst, er det umiddelbart modigt af hende, at fremskrive så tydelig en etnisk anden krop 

inde i ChatRummet, fordi denne krop i offlinekonteksten netop bliver gjort til den mobbede krop. 

Når B2 fremskriver en tydelige anden etnisk krop end en dansk krop i ChatRummet, placerer hun 

samtidig sin krop i en andethedsposition i forhold til de selvfølgelige danske blege kroppe, og 

herigennem placerer hun sig også længere væk fra definitionsmagten i forhold til de andre etnisk 

danske brugere. Når hun gør dette, kan man sige, at hun i en forhandlingssituation i større grad 

ligger det over i hænderne på de andre brugere, hvordan hendes etniske kategori skal forstås og 

positioneres qua deres placering tættere på definitionsmagten, og dermed har de i større grad har 

mulighed for at definere, hvad der i ChatRummet skal forstås som passende, og hvad der skal 

forstås som upassende. Ved at sætte sig selv i denne sårbare position, risikerer hun i princippet at 
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blive læst som upassende i den lokale kontekst, hvis de etniske danske cybersubjekter i 

ChatRummet trækker på de samme diskurser omkring andre etniciteter end danske, sådan som 

subjekterne i B2-typistens offlinekontekst gør det. 

 
Ser man på, hvordan hun så rent faktisk bliver positioneret, når hun befinder sig i ChatRummet, 

bliver hun ikke læst som ’ for meget’, og hun bliver hverken ekskluderet eller fremmedgjort. 

Tværtimod bliver hun inkluderet i samtalen på lige fod med de andre brugere. Således kan man i 

samtalen se, hvordan de tre samtalepartnere skiftes til at fortælle, hvad det er, de bliver mobbet 

med, og hvordan de skiftes til at være den/dem, der trøster og agerer omsorgsgiver(e) over for 

hinanden. Og i forhold til hendes fremskrivninger omkring hendes arabiske etnicitet og hendes 

fortælling om, hvordan hun oplever, denne etnicitet bliver andetgjort offline, reagerer de andre 

cybersubjekter i rummet med at fortælle hende, at de respekterer folk, der går med tørklæde (logfil 

2, kl. 15:24:53) og fordømmer dem, som mobber og andetgør hende pga. af hendes anden etniske 

krop (logfil 2, kl. 15:2:37 + 15:24:53). Det vil altså sige, at i samtalen i ChatRummet ser der ud til, 

at B2, på trods af hun performer en anden etniske krop end dansk, har en position, hvor hun bliver 

accepteret, og hvor hun ud fra samtalen ser ud til at være i det, der ligner en førstehedsposition, idet 

hun i samtalen ser ud til at kunne definere og sætte, hvad der kan læses som passende og upassende. 

Men hvad det er, der gør, at der i den konkrete situation bliver åbnet op for en mulig 

førstehedsposition til B2 på trods af hendes etniske anderledes krop? Hvad er det for nogle 

konstitueringer, ChatRummet på forhånd har konstrueret, så der bliver åbnet for en mulig 

førstehedsposition til B2? Dette vil jeg kigge på i det efterfølgende. 

 
Konstitueringer i ChatRummet som åbning for mulig førstehedsposition til B2 

Et bud på ovenstående kan være at se på de konstitueringer, som ChatRummet gennem dets 

konstruktioner stiller op. Som det blev beskrevet i indledningen til analysekapitlet, opstilles der dels 

præmisser om, at for at blive læst som passende deltager, skal man have haft oplevelser med 

mobning, og man skal chatte om mobning. Derudover blev det også beskrevet, at de brugere, som 

der er flest af i ChatRummet, er mobbeofre.  

B2 lever både op til præmisserne om at have mobbeoplevelser og om at chatte om mobning, 

ligesom hun også fremstiller sig selv i kategorien mobbeoffer. Derfor kan hun siges at tilhøre 

flertallet, og bliver hun til igennem en lokal førstehedsposition i ChatRummet på samme måde, som 

de andre fremskrevne mobberofre gør det. Og da præmissen for ChatRummet, som tidligere nævnt, 

er mobning, er det tema også det, der naturligt fylder mest i ChatRummet, og da det er det tema, der 
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fylder mest, kommer B2’s kategori som mobbeoffer til at intersekte med hendes etniske anden 

kategori. Men i den konkrete samtale, hvor B2 både fremstiller sig selv gennem en 

mobbeofferkategori og en etnisk anden kategori end dansk, ser den etniske kategori ikke ud til at 

være så betydningssættende i forhold til at positioneringerne, således at B2 i samtalen ikke bliver 

henvist til en andethedsposition på grund af hendes anderledes etniske krop, men bliver inkluderet i 

en førstehedsposition gennem hendes mobbefferkategori. 

 
Som jeg skrev i teoriafsnittet, er positionerne og de sociale kategorier ikke konstante størrelser, 

dette gælder også for B2 og hendes (førsteheds)position. Selvom hun i en stor del af logfilen 

tilhører flertallet, idet hun fremstiller sig selv som mobbeoffer og derigennem bliver til som 

førstehed, betyder det ikke, at denne position for hende er konstant. Hendes position kan muligvis 

siges at være endnu mere ustabil, eller måske nærmere endnu mere sårbar, i forhold til de andre 

brugere, som optræder i ChatRummet, fordi hun netop har skrevet en etnisk anden krop frem, og 

derfor har sat den krop som en andethedskrop i forhold til de andre kroppe, der optræder derinde. 

Denne sårbarhed omkring hendes position bliver tydelig, da der kommer nogle ballademagere ind i 

rummet og forsøger at udfordre og ændre de lokale diskursive forståelser i ChatRummet. Det, 

ballademagerne ser ud til at gøre, er, at de stiller spørgsmålstegn ved B2 og hendes etnicitet, fordi 

de ser ud til at læse denne etnicitet som upassende. Denne situation, hvor B2’s positions sårbarhed 

og ustabilitet ses, vil jeg kigge nærmere på i det følgende. Det jeg vil se på er; hvad er det, der sker i 

den situation? Hvad er det, ballademagerne gør ved B2’s position i ChatRummet? Og hvordan kan 

det lade sig gøre for ballademagerne at blive betydningssættende i rummet og komme tættere på 

definitionsmagten og herigennem blive bestemmende for, hvad der skal læses som passende og 

upassende, når de samtidig går ind og agerer overfor andre brugere på en (ubehagelig) måde, som 

ikke tidligere er blevet gjort i ChatRummet? 

 
Ballademagerne i ChatRummet 

Balladen som ikke-synlig, og så alligevel 

Den passage, det drejer sig om, strækker fra omkring kl. 16:52:15 på side 16 i logfil 2, og til kl. 

17:08:47 på side 20 logfil 2. Det, der er det lidt interessante ved denne passage, er, at vi som læsere 

af logfilen ikke kan se, hvad det rent faktisk er, ballademagerne skriver, fordi alt dette er blevet 

censureret at moderator. At det er blevet censureret viser, at det skrevne ikke har levet op til 

moderatorens og dermed Børneorganisationens diskursive forståelser af, hvad der er passende at 

skrive i rummet. Dvs. Børneorganisationen har nogle forventninger til ytringer, som er passende i 
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den kontekst, som ChatRummet er, så det ytringsmæssige felt opstår ikke kun her i forhold til den 

forrige ytring, det ytringsmæssige felt bestemmes også ud fra de rammer Børneorganisationen 

stiller op, og som moderatoren praktiserer. Men ballademagerne bryder med forventningerne, og 

moderatoren reagerer på dette ved at smide ballademagerne ud af rummet, dvs. den ekskluderer 

dem. Ballademagerne accepterer dog ikke umiddelbart den konsekvens på deres ballade, som 

moderatoren gennem sine handlinger skaber, og derfor bliver de ved med at logge på igen. Derved 

kan de siges at lave et dobbeltbrud, fordi idet de logger på igen efter at være blevet smidt ud, 

’makker de ikke ret’, og dermed optræder de upassende igen og gør ikke det, der forventes. I det 

brud med det ytringsmæssige felt, som ballademagerne foretager sig, får de altså det 

ytringsmæssige felt og dermed måden, samtalerne hidtil har forløbet i ChatRummet, til at kollapse. 

De får peget på hvilke magtrelationer, der hidtil har været, og de får udfordret disse magtrelationer 

ved at forsøge at arbejde sig hen mod en førstehedsposition, hvor de herigennem kommer tættere på 

definitionsmagten og derved kan være med til at (magt)definere og være medbestemmende 

omkring, hvad der kan læses som henholdsvis passende og upassende. 

 
Når man ikke kan se det, ballademagerne skriver, kan man muligvis fristes til at tro, at det ikke er 

muligt at se, hvordan ballademagerne subjektiverer sig i forhold til de andre, og hvad det er, de i 

deres indlæg fremskriver. Men som skrevet i teoriafsnittet, gøres subjektivitet og kategorier med 

udsigt til det andet. Til det subjektiviteten og kategorien ikke. B2 reagerer kraftigt på det 

ballademagerne skriver, og gennem disse reaktioner subjektiverer hun sig i forhold til dem. Hun 

subjektiverer sig og positionerer sig i den kategori, de ikke er, og gennem hendes positionering 

bliver det muligt at se, hvilken position ballademagerne får handlet sig frem til, fordi i den 

pågældende interaktion er deres position det, B2’s ikke er. 

 
Inden jeg går videre med at se på, hvordan B2 reagerer, og hvad der sker med hendes position, vil 

jeg prøve at komme nærmere ind på, hvordan det kan lade sig gøre for ballademagerne at komme 

ind og lave ballade og få forhandlet sig frem til en førstehedsposition i forhold til B2 på trods af, 

moderatoren læser deres gøren som upassende og sletter deres indlæg og smider dem ud. 

Når ballademagerne laver ballade, sætter de som tidligere nævnt, at etnicitet skal have størst 

diskursiv betydning for, om man kan læses som passende eller upassende. For at kunne have 

mulighed for at gøre dette, må de nødvendigvis have opnået en dominerende førstehedsposition for 

derigennem at kunne definere passende og upassende. Så for at kunne ’genere’ B2 og få skubbet 

hende over i en andethedsposition, er det nødvendigt for dem, at de subjektiverer og positionerer sig 
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på en måde i forhold til hende, hvor de har en tydelig førstehedsposition og ud fra denne førstehed 

har mulighed for at ’tale ned’ til hende, og udvise en intolerance overfor hendes positionering af sig 

selv som etnisk anden end dansk.  

 
Ballademagernes mulighed for opnåelse af en førstehedsposition 

Når ballademagerne kommer ind i rummet, forsøger de at sætte etnicitet som det primære 

betydningssættende i forhold til førstehed- og andethedspositioner, fremfor mobning og kategorien 

mobbeoffer som det hidtil har været. I deres forståelse af etnicitet trækker de på en dominerende 

diskurs, som sætter dansk etnicitet og danskhed som ’det normale’ og ’det rigtige’. Denne diskurs 

findes i mange forskellige varianter i forskellige kontekster i Danmark med forskellig vægt på, i 

hvilken grad andre etniciteter skal tolereres. Nogen steder er der stor accept og inklusion af den 

etniske anden, mens der andre steder er tale om en betinget inklusion (Staunæs 2004:67), og i andre 

kontekster er forståelsen af andre etniciteter, at de skal ekskluderes fuldstændigt og abjektgøres. 

Fælles for dem alle er, at uanset hvordan der ses på andre etniciteter end den danske, er den danske 

etnicitet, i det danske samfund, majoriteten, og derfor er danskheden i høj grad normsættende.  

Når ballademagerne træder ind i ChatRummet, er det den dominerende diskurs med danskhed og 

den etniske danske krop som normsætter, de trækker med sig ind. Dette bliver muligt for dem at 

gøre, fordi ChatRummet er et dansk chatrum, hvor brugerne i deres offlineliv færdes i det danske 

samfund. 

Ud fra hvordan både moderator og B2 reagerer, ser det ud til, at ballademagerne trækker på en 

danskhedsdiskurs, som sætter den danske blege krop som den eneste rigtige, hvorfor alle andre 

etniciteter forstås som forkerte og derfor skal eksluderes.  

Den måde, at performe dansk hvid krop og dansk etnicitet på, har en parallel til den danske etnicitet, 

som B2-typisten skriver, hun møder i typistens offlinekontekst i skolen. I den offllinekontekst har 

hun som sagt givet udtryk for, at hun føler sig så lidt tolereret, at hun bliver nødt til at gemme sin 

etniske anderledes krop fra de danske kroppe (logfil 2, kl. 15:26:37). Når ballademagerne så 

kommer ind og performer danskhed og danske hvide kroppe, og ikke udviser den store tolerance og 

accept af hendes etniske anden fremskrivninger, står andethedspositionen i forhold til 

ballademagerne i høj grad klar til at suge B2 til sig, ligesom den også gør det i hendes 

offlinekontekst. Så selvom det kun når at blive i enkelte små indlæg, ballademagerne får performet 

deres danske etnicitet, inden moderatoren smider dem ud, når de alligevel at ramme B2 og hendes 

(førsteheds)position lidt ad gangen, sådan at de lidt efter lidt får skubbet hende væk og over i en 

andethedsposition i forhold til dem selv og deres egen position. 
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Samtidig med det er der ingen af de andre brugere, som er synligt nærværende i ChatRummet, når 

balladen foregår. De er stadig er logget på som brugere, men der er ikke rigtig nogen af dem, som er 

aktive og skriver noget i ChatRummet, og derfor er der heller ikke nogen af dem, som synligt 

forsøger at hold fast i og beholde B2 ovre i deres fælles mobbeofferkategori. Efter ballademagernes 

brud og det deraf følgende kollaps, forbliver de andre cybersubjekter, som er tilstede i rummet altså 

tavse, mens balladen foregår, og det er medvirkende til, at det bliver vanskeligere for B2 at klamre 

sig fast til den førstehedsposition, hun gennem sin mobbeofferkategori hidtil har haft. Når de andre 

cybersubjekter forbliver tavse, stopper deres forskellige performances af mobbeofferkategorien, 

som ellers hidtil har været førstehedskategorien. Og når de andre brugeres performances af 

mobbeofferkategorien stopper, bliver denne kategori kun synlig gennem B2’s performance af den, 

og idet hun er den eneste, som synligt skriver sig frem gennem den kategori, og der samtidig er flere 

bruger, der performer en ballademagerkategori, kan man sige, at kategorien mobbeoffer herved 

mister sin status som førstehed og i stedet for får en andethedsposition i forhold til kategorien 

ballademager, der herved opnår en førstehedsposition. 

 
B2’s etniske forhandling og udvikling 

B2’s position i starten da ballademagerne kommer ind 

Da ballademagerne kommer ind, har B2 hidtil haft en lokal førstehedsposition gennem hendes 

fremskrivninger som mobbeoffer og deling af kategorien med størstedelen af de øvrige deltagere. 

Denne position og den magtrelation, det har ført med sig, er der ikke blevet stillet spørgsmålstegn 

ved, i den tid hun har optrådt i rummet, hvorfor hun heller ikke har været nødsaget til at kæmpe for 

at kunne beholde den position. Men da ballademagerne kommer derind, bliver der som sagt vendt 

rundt på tingene, hvorfor B2 bliver nødt til i langt højere grad at arbejde for og forhandle sin 

magtposition. 

 
Den første del af ’chatsamtalen’ mellem ballademagerne og B2 ser således ud: 

16:52:47 SystemAdmin Chat.Action.CencurPosting6 

16:52:57 B2 Pænt sagt 

16:53:03 System B17 er ankommet til chatten. 

16:53:04 Moderator B2-ok 

16:53:21 System B17 loggede af. 

                                                 
6 Chat.Action.CencurPosting er de ord/tegn, som kommer frem, hvis en bruger har skrevet et indlæg, som moderatoren 
vælger skal slettes, og derfor trykker på den knap, der kan få ChatRummets system til at slette indlægget. Dvs. det 
indlæg vi ser her, står i stedet for et andet indlæg, som af moderatoren er blevet vurderet som upassende i ChatRummets 
regi. 
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16:53:22 SystemAdmin Chat.Action.CencurPosting 

16:53:37 B2 B17 ved du hvad. du er bare misundlig 

16:53:51 B2 Og forrestejn er jeg også libahenser 

 
Som det fremgår, er det ikke muligt at se, hvad præcis, ballademagerne har sagt, men ud fra B2’s 

reaktioner, kan det se ud som om, at ballademagernes indlæg har været møntet på hende, og ud fra 

hendes reaktioner ser det ud til, det for hende er nogle ubehagelige ting, der er blevet sagt, ligesom 

det ud fra hendes bemærkning om, at hun for resten også er libaneser, kunne se ud som om, at 

ballademagernes indlæg har været møntet på hendes etnicitet. 

Da ballademagerne tilsyneladende siger noget til hende første gang, reagerer hun med et ’pænt sagt’ 

(kl. 16:52:57). Hvis man ser på, hvad der videre sker i interaktionen, kan det se ud som om, at ’pænt 

sagt’ er ment som en ironisk bemærkning til det, som ballademagerne har sagt til hende kort 

forinden. Herefter siger de noget til hende igen, hvor hun i sit svar fremskriver deres ubehagelige 

indlæg som noget, der er baseret på en misundelse af hende og hendes position (kl. 16:53: 37). 

Derved kan man sige, at hun ikke tager ballademagernes mulige negative forståelse af hendes 

etnicitet op, men derimod forsøger hun i en eller anden forstand at modsætte sig den. 

Når B2 svarer, som hun gør, gør hun det ud fra en position, hvorfra hun tilsyneladende har 

mulighed for at (for)dømme det, andre siger eller gør i ChatRummet. Hun taler ud fra det, der kan 

ligne en førstehedsposition. Og når hun i indlægget skriver, at ballademagerne bare er misundelige, 

får hun dermed også sagt, at de ikke er og umiddelbart ikke har mulighed for at blive det, hun er. 

Og idet hun på det tidspunkt tilhører førsteheden, får hun igennem forståelsen af, at de ikke er, hvad 

hun er, puttet dem over i en andethedsposition i forhold til hende. 

Når hun starter med at fremskrive sig på den måde, kan hun i princippet også gøre det, fordi hun 

indtil videre har været fuldt inkluderet i de samtaler, som der har været indtil da, og hun i de 

samtaler har fremskrevet sig gennem en kategori, der tilhører flertallet. Når ballademagerne 

kommer ind og siger ting til hende, fremstår de – i første omgang – igennem deres laven ballade 

som et mindretal og dermed som en andethed set i forhold til hendes mobbeofferkategori, og det er 

det hun kan trække på, når hun svarer igen på deres bemærkninger til hende. Deres 

andenhedsposition er ikke synlig lige i det øjeblik, de træder ind i rummet. Den bliver først synlig, 

da de vælger at ikke at performe en mobbeofferkategori, og i stedet for performer en 

ballademagerkategori. Det er altså først i selve bruddet med det forventelige, at deres umiddelbare 

andethedsposition, i forhold til hendes førstehedsposition, bliver synlig. 
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Den manglende støtte til B2 

Det ballademagerne gør i bruddet og det, de gør fra deres andethedsposition, er at skyde indlæg af 

sted, der sætter etnicitet i spil, og derved kommer de til at udfordre hendes førstehedsposition, fordi 

hendes fremskrevet etniske arabiske krop vil få en andethedsposition i forhold til deres etniske 

danske kroppe. Hun accepterer dog i første omgang ikke dette udspil, og som sit svar bringer hun 

misundelse i spil (logfil 2, kl. 16:53:37) og forsøger på den måde at pege dem hen til en 

andethedsposition i forhold til hende. Men netop fordi det er etniciteten, ballademagerne sætter i 

spil, får de gjort hendes nuværende position og hendes kommende positionering noget mere 

usikker. Dette ses også ved, at B2 kort efter til moderatoren skriver: “Hvad siger jeg modertaor?” 

(logfil 2 kl. 16:54:03) Hun bliver altså i tvivl om, hvad hun kan sige og gøre, og hvordan hun skal 

forholde sig til ballademagerne og det, de siger. 

Hun rækker i sin usikkerhed ud efter støtte og hjælp fra moderatoren, men den kommer ikke rigtigt, 

ligesom der heller ikke rigtig kommer nogen støtte fra de andre brugere, der er til stede, da de 

forholder sig tavse i situationen. B2 reagerer kort efter på dette ved at skrive: ”alle er bare så racister 

mod miig” (logfil 2 kl. 16:54:15). Som det kan ses i den samtale, der er foregået inden 

ballademagerne kom ind, er det ikke alle, der er racistiske imod hende, tværtimod har flere af de 

andre brugere fortalt hende, at de respekterer hende og hendes etnicitet og religion (logfil 2 kl. 

15:24:53), så hvad er det, der gør, at hun i den situation kommer med den udtalelse? 

Ser man på, hvad det er, hun gør, og hvad det er, der sker med hende i den situation, er det, at hun 

’accepterer’, at det er etnicitet, der bliver sat i spil, eller måske nærmere ser hun ingen anden udvej, 

da hverken moderator eller nogen af de andre bruger springer ind og støtter hende, da etnicitet 

bliver sat i spil af ballademagerne. Når ballademagerne får sat etnicitet i spil i rummet, får de 

samtidig trukket B2 væk fra sin førstehedsposition, væk fra definitionsmagten og væk fra de andre 

brugere, hun gennem sin mobbeofferkategori havde et fællesskab med. De får tydeliggjort hendes 

kategori som etnisk anden end dansk og betydningssætter den kategori på en negativ måde, som i 

ChatRummets onlinekontekst ikke er blevet gjort før. B2 er tilsyneladende det eneste 

tilstedeværende subjekt, som tilhører den etniske anden kategori, og derved kommer hun, da 

etnicitet bliver det betydningssættende tema, til at stå ovre i en kategori og en position helt for sig 

selv, med udsigt til den etnisk danske kategori, som er befolket af de øvrige tilstedeværende brugere 

inklusive de andre mobbeofre. Gennem den tavshed, som de etniske danske mobbeofre udviser i 

ChatRummet, kan de siges at acceptere, at det i den konkrete situation er etnicitet, der i 

forhandlingerne omkring magtrelationerne bliver betydningssættende for, hvad der skal læses som 
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førstehed, og hvad der skal læses som andethed. Og muligvis kan denne accepterende tavshed for 

B2 opleves som en bekræftelse på de racistiske udtalelser, ballademagerne er kommet med. På den 

måde står B2 altså helt for sig selv i sin etniske anderledes kategori og kan bare kigge hjælpeløst 

hen på de andre, og det er, da hun står med den udsigt, at hun kan komme med en udtalelse som; 

”alle er bare så racister mod miig” (logfil 2, kl. 16:54:15). Efter den bemærkning kommer der stadig 

ingen respons fra hverken moderator eller de andre brugere, hvorfor hun ser ud til at fremstå som 

endnu mere isoleret. 

 
Forhandlinger omkring hvilken etnisk kategori B2 skal tilhøre 

Da ballademagerne kommer ind, og B2 stadig holder fast i og (for)svarer fra sin førstehedsposition, 

ser det ud til, at ballademagerne siger noget til B2, hvor de forsøger at hive hende over i en anden 

etnisk kategori, end den hun tidligere har fremskrevet. I hvert fald siger hun til dem kl. 16:53:51: 

”og forrestjen er jeg også libahenser”. Hun holder altså fast i at blive i den etniske libanesiske (og arabiske 

og mellemøstlige) kategori, hun hidtil har fremskrevet og gør modstand mod at blive trukket ind i 

nogle andre etniske kategorier. 

Efter noget tid – ca. 5 minutter – sker der dog noget med hendes etniske fremskrivning. Det sker, 

efter hun er blevet skubbet over i sin etniske anden kategori og efter der ikke rigtig er nogen af de 

andre brugere og moderatoren, der har støttet hende. Ud fra B2’s reaktioner, ser det ud til, at der har 

været endnu flere ballademagere inde og sige noget til hende. Hun har omtalt ballademagerne som 

nogle “fucking idioter”( logfil 2 kl. 16:58:03), hvorefter B20, som stort set lige er ankommet til 

chatten, siger: ”B2: snak pænt” (logfil 2 kl. 16:58:21). Hendes svar på det indlæg lyder: “ja det er ik dig 

som er en grim perker neger?” (logfil 2 kl. 16:58:53). Hvad er det, hun viser her?  

Først og fremmest ser udtrykket ’en grim perker neger’ ud til at være noget, ballademagerne har 

kaldt hende. Men når hun skriver indlægget, skriver hun ikke “det er ikke dig, som bliver kaldt for  

en grim perker neger”, derimod siger hun “…er en grim perker neger”. Hun fremskriver det altså 

ikke som noget, hun bliver kaldt for men som noget, hun er, som en kategori, hun tilhører. Det går 

imod det hun fremskrev - eller rettere fraskrev, da hun i begyndelsen af balladen holdte fast i sin 

libanesiske etnicitet. Ved det lille ’er’ kan hun altså siges umiddelbart at ’acceptere’ eller tage de 

etniske kategorier til sig, som ballademagerne forsøger at tilskrive hende, uanset om der bliver brugt 

grimt slang som ’perker’ om kategorien, eller om de prøver at trække hende over i en helt anden 

etniske kategori end den mellemøstlige kategori, som negerkategorien peger hen imod.  
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Det, hun går fra, er altså, at hun i starten holder godt fast i sin libanesiske etnicitet og afviser andre 

mulige etniciteter, de forsøger at trække hende ind i, til at hun mere eller mindre tager hvilken som 

helst etnisk anden kategori på sig, som ballademagerne prøver at skrive hende ind i. 

Efter dette skriver B2 nogle minutter senere: “Ja jeg er en : dum araber en  libaneger et dum”. I ordet 

’libaneger’ har hun trukket ordene ’libaneser’ og ’neger’ sammen, så det er blevet til ’libaneger’, 

:53) ligesom ’perker’ og ’neger’ tidligere er blevet trukket sammen (kl. 16:58.. I disse trækken 

sammen af de forskellige kategorier, kommer de kategorier til at stå frem som én samlet overordnet 

kategori, som en samlet ’etnisk mørk’ overordnet kategori, der står som en (negativ) modsætning til 

den danske hvide etnisk kategori. I denne samlet ’etniske mørke’ overordnede kategori 

differentierer hun således ikke længere mellem etniske ’mørke’ underkategorier, som fx araber eller 

afrikaner, men trækker dem sammen til en stor overordnet ’etnisk mørk’ kategori, og hvor hun ved 

konstruktionen og brugen af ordet ’libaneger’ tager al den etniske mørkhed på sig.  

 
Det, jeg finder det interessant at kigge nærmere på her, er, hvad der mon kan skyldes, at B2 gør det 

skifte, hvor hun går fra at starte med at holde fast i kun at ville blive til gennem en arabisk 

libanesisk etnicitet, til at ’acceptere’ eller til at optage nogle af de andre brugeres fremskrivelser af 

hende gennem andre ’mørke’ etniciteter? 

Som skrevet tidligere har det for B2 ikke været nødvendigt at indgå i skarpe forhandlinger af sin 

position i rummet, og dermed har hun ikke skulle indgå skarpe forhandlinger om magtrelationen. 

Derimod er de forhandlinger foregået løbende i ro og mag igennem de samtaler, der har været. Der 

har været meget accept og respekt cybersubjekterne imellem, og der har ikke været stillet 

spørgsmålstegn ved hendes valg af etniske fremskrivninger.  

Da ballademagerne kommer ind, stiller de pludselig spørgsmålstegn ved hendes position og prøver 

at skubbe hende over i en anden position. Derved bliver B2 nødt til at indgå i nogle skarpere 

forhandlinger omkring sin positionering i rummet. 

Forhandlingerne omkring hendes position starter allerede, da ballademagerne kommer ind og siger 

noget til hende første gang. Som skrevet ovenfor, starter hun sine forhandlinger med ikke at ville 

acceptere den etniske kategori, men fastholder den kategori, hun hele tiden har fremskrevet og 

kommer oven i købet med et modudspil, idet hun forsøger at skubbe dem over i en 

misundelseskategori. 

Men hendes forhandlinger går ikke godt, ballademagerne bliver ved med at komme ind og sige 

ubehagelige ting til hende, og hun kommer til at stå alene i sin kategori og i sin position, da ingen af 

de andre brugere og moderatoren ikke rigtig hjælper og støtter hende. Derfor bliver det kun 
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ballademagerne ud over hende selv, der er aktive omkring forhandlingerne af hendes position. 

Derved kommer hun i undertal, og ballademagerne får derigennem større mulighed for at 

ekskludere hende og interpellere hende i den kategori, de ønsker. Det ser ud til, at de ønsker at 

skubbe hende langt ud i periferien og måske endda skubbe hende helt ud i en abjektposition. 

Muligvis kan B2 godt mærke denne skubben ud i kulden. I hvert fald begynder hun efterhånden at 

give udtryk for, at situationen er svær og uudholdelig for hende, da hun skriver: ”Nu holde jeg det ik ud 

mere” (logfil 2 kl. 16:56:13). Og senere hen kaster hun helt håndklædet i ringen og siger: 

16:59:09 B2 Jeg gider ik mere okai? 

16:59:18 B2 Skal jeg sige jeg er muslim? 

16:59:35 B2 fint så kald mig alt det du vil men er lige glad med diig! Okia? 

 
Hun starter her med at sige, at hun ikke gider mere, dvs. hun ikke gider tilsviningerne mere, og 

dermed gider hun ikke forhandlingerne omkring og denne skubben til hendes position. Det, det ser 

ud til hun gør, er, at hun laver en slags endelig forhandling for at få lov til i en vis grad at blive 

tolereret således, at hun undgår eksklusion. Hun tilbyder dem, at hun ’indrømmer’ alt det, de siger 

om hende, og hun giver dem lov til at sige de ting om hende, de har lyst til. Dog giver hun sig ikke 

fuldstændigt. I indlægget kl. 16:59:35 får hun, efter hun har sagt ”fint så kald mig alt det du vil”, klemt et 

”men er lige glad med diig!” ind. Hun overgiver sig som sådan, men har stadig æren lidt i behold, fordi 

hun fortsat yder en lille smule modstand gennem at forsøge at udvise en form for ligegyldighed over 

for ballademagerne. 

Men hvorfor er det, hun giver op i sine forhandlinger og lader dem få ret og giver dem lov til at 

kalde hende, hvad de har lyst til? 

Et bud på et svar til det kan være, at hun fornemmer at eksklusionen og muligvis abjektgørelsen 

ligger og venter lige om hjørnet, ligesom hun har oplevet i sin offlinekontekst. Men hvis hun giver 

sig og lader ballademagerne være ballademagere uden at forsøge at blande sig i det, og uden at 

forsøge at gøre modstand mod dem, er der måske håb for, at hun kan få en tolereret andethed i 

forhold til dem og på den måde undgå en fuldstændig eksklusion.  

Det, der ligger i den ballade, som vi ser i denne situation, er, at ballademagerne i første omgang gør 

modstand mod det etablerede og forventelige, ved at optræde diskursivt upassende overfor B2 i 

forhold til de lokale regler i ChatRummet. Umiddelbart kan man sige, at når ballademagerne 

kommer til at fremstå som magtfulde overfor B2, gør hun modstand mod deres magt ved - i første 

omgang – ikke at ville acceptere de/den etniske kategori, de forsøger at skubbe hende ind i. Men 

spørgsmålet er, om den modstand ikke er forventet, og derfor som sådan ikke helt kan læses som en 
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modstand i forståelsen af et brud med det forventelige. Opfører hun sig netop ikke forventeligt, når 

hun i forhold til deres ballade mod hende forsøger at gøre modstand? Ville et brud på det 

forventelig i sådan en situation, hvor man laver ballade mod nogle andre ikke nærmere ligge i, hvis 

den, balladen gik ud over, udviste en ligegyldighed overfor eller ligefrem en glæde ved den ballade? 

Ser man sådan på det, kan den sidste forhandling, som B2 gør, måske netop ses som et forsøg på at 

lave et brud med det forventelige og med den magt, som er tilstede. De magtrelationer, der er lokalt 

tilstede på det gældende tidspunkt i ChatRummet, ser ud til at skubbe hende længere og længere ud 

i periferien, og en abejktgørelse af hende ligger og lurer lige om hjørnet. Men ved at gå med til at 

acceptere alt det de forsøger at tilskrive hende, bryder hun med den måde, hun har reageret på hidtil, 

og hun bryder med den måde, hendes og ballademagernes magtrelationer hidtil har været derinde. 

Ved at udvise en form for accept overfor det, de siger, og ved at forsøge at udvise en ligegyldighed 

overfor ballademagerne, kan hun muligvis udfordre balladerelationen, og måske endda få den til at 

falde til jorden. Og hvis hun kan få balladerelationen til at falde til jorden, er der to ting, der bliver 

mulige. For det første kan det hindre en mulig abjektgørelse af hende, men det kan også sætte 

ballademagernes førstehed i fare, fordi det er gennem deres laven ballade, de opnår deres førstehed. 

Hvis balladerelationen falder til jorden, og ChatRummet kommer tilbage til normen, har 

ballademagerne ikke længere en førstehedsposition, derimod vil deres position formentlig blive 

meget mere usikker. Spørgsmålet er så bare, om hun får lavet bruddet på en overbevisende måde, 

for hvis hun ikke gør, kan der i stedet for ske det, at hun resten af tiden bliver nødt til at forblive i 

den position, som hun har fået tildelt af ballademagerne.  

 
En håndsrækning til B2 

Efter B2 har skrevet: ”Ja og jeg er også en dum neger skid” (logfil 2 kl. 17:03:01), skriver moderator: ”B2 

– nej, du er ikke en dum negerskid.[…]” (logfil 2 kl. 17:04:05). Det er første gang i den tid, 

ballademagerne har generet B2, at der er nogen, udover B2 selv, der siger noget imod den/de 

kategorier, som ballademagerne forsøger at interpellere B2 i. Kort efter følger B20 moderatorens 

støtte til B2, da han siger: ”B2: Nej! Det er du bestemt ikke – folk der er muslimer , er faktisk også ret søde, 

ligesom alle os andre – Jeg vil og kan ikke se forskel på os og muslimer” (logfil 2 kl. 17:04:11). Her bakker B20 

B2 op, dog positionerer han stadig B2 og sig selv i forskellige kategorier, idet han deler dem op i 

”os” og ”muslimerne”. Ved at bruge ordene ’faktisk også’ i forbindelse med han omtaler muslimer 

som søde, får han sagt det, som om det er lidt af en overraskelse, og derved kan han siges både at 

trække på, men også gå imod en forståelse af muslimer, som ’de slemme’. Samtidig får han ved at 

bruge ordet ’også’ givet udtryk for, at det både gælder ’os’, dvs. de etnisk danske kristne kroppe og 
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de etnisk anderledes muslimske kroppe. Så selvom han deler det op i et ’dem’ og ’os’, forsøger han 

at trække muslimerne med ind i en ’sød’ position, hvor han selv sidder. Det, at han kan foretage 

sådan en handling, hvor han kan være med til at definere hvem, der skal forstås hvordan, viser at 

han selv har en position, hvor han er tæt på definitionsmagten og derfor har mulighed for at handle 

sådan. Den position han har der, bruger han således til at række en støttende og hjælpende hånd ud 

til B2, så hun ikke bliver så isoleret i sin etniske andethedskategori, og så hun herigennem får 

mulighed for at føle sig tolereret i stedet for upassende. 

Kort efter dette foreslår moderatoren, at B2 og B20 taler sammen (logfil 2 kl. 17:05:53). Hvis det 

lykkes de to at tale sammen på en ordentlig måde, vil B2 gennem den samtale igen komme til at 

indgå i en positiv relation i ChatRummet, og derved bliver det også muligt for hende at komme ud 

af sin isolation.  

B2 begynder da også lige så langsomt at tage imod de udstrakte hænder og får langsomt rystet 

balladen mod hende af sig. Gennem de begyndende samtaler med de andre cybersubjekter bliver 

etnicitet, som lokalt betydningssættende, så småt trængt i baggrunden, og mobning og 

mobbeofferoplevelser kommer igen frem som tema for samtalerne derinde, og magtmønstrene 

bevæger sig tilbage mod sådan, som de var, inden balladen startede, hvorved B2 får mulighed for at 

komme tilbage til sin gamle position. Ud fra logfilerne ser det også ud til, at ballademagerne 

efterfølgende stopper den ballade, som er direkte henvendt til B2, men de forsvinder ikke med det 

samme. De bliver derinde og fortsætter med at lave noget larm og støj, som ikke ser ud til at være 

direkte henvendt mod nogen (se evt. logfil 2 kl. 17.02.34 - 17.13.01). 

 
”Moderator skal jeg ændre mit navn?” 

Sådan spørger B2 moderatoren et par gange (logfil 2 kl. 16:57:43 + kl. 16:58:25), mens balladen 

mod hende står på. Med det mener hun formentlig, om hun skal ændre sit brugernavn til et andet. 

Men hvorfor stiller hun mon det spørgsmål? Hvad skulle det hjælpe hende at gøre det? 

 
Jeg forklarede i starten af denne analyse, at B2 i særdeleshed performede sin etnicitet gennem 

typistens valg af brugernavn, idet hun havde valgt et brugernavn, som pegede på en mellemøstlig og 

arabisk etnicitet. Jeg skrev også, at navnet – og dermed hendes etnicitet – var synlig hele tiden, når 

cybersubjektet var tilstede i chatrummet, dels fordi det står under listen med brugernavne, der er 

logget på, og dels fordi navnet dukker op på skærmen, hver gang typisten sender et indlæg afsted. 

B2’s etnicitet og hendes krop bliver gennem det valg af brugernavn, og ved navnets konstante 

tilstedeværelse, meget konkret, og hendes mulige forhandling af hendes krop og hendes etnicitet, og 
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dermed hendes position, bliver endnu mere træg, når navnet så tydeligt peger på en bestemt 

etnicitet. Det giver hende ikke de store muligheder for at lege med sine fremskrivninger og sine 

performances af hendes etniske krop og hele hendes subjektivering. Derfor bliver det også muligt 

for ballademagerne at blive ved med at skubbe til hende og holde hende fast i den position, de gør. 

Så når hun stiller spørgsmålet ’skal jeg skifte navn?’, gør hun det muligvis fordi, et nyt brugernavn 

ville kunne give hende en mulighed for at fremskrive sig selv på en ny og anden måde end den 

måde, der tilsyneladende i det øjeblik er med til at få hende interpelleret i en kategori, hun ikke 

ønsker, men som det ser ud til at blive svære og svære for hende at undgå. 

 
Men B2-typisten ændrer ikke navnet på trods af, hun overvejer det. Hvorfor gør hun ikke det, når 

det formentlig kunne hjælpe hende af med ballademagerne, og så hun muligvis igen ville kunne få 

en fordelagtig position? Svaret på dette spørgsmål kan muligvis findes, hvis man kigger på, hvad 

der ville ske, hvis typisten loggede B2 af og loggede på igen med et andet brugernavn. 

Som skrevet tidligere i analysen, kommer B2 ind og snakker med andre cybersubjekter om 

mobning, både de andres oplevelser af mobning, men også hendes egne oplevelser med den 

mobning hun er udsat for i typistens offlineskolekontekst. Det, hun bliver mobbet med i den 

offlinekontekst er, som sagt en del gange før, hendes etniske anden krop end den danske krop. Når 

det er det, hun bliver mobbet med, og når det er det, hun kommer ind for at tale om i ChatRummet, 

bliver hun nødt til at fremskrive end anden etnicitet end den danske, for ellers kan det problem, hun 

ønsker at snakke om, blive vanskeligt at få skrevet frem. Og hvis det ikke rigtig kan lade sige gøre 

for hende inde i ChatRummet at skrive om hendes mobbeproblemer og –oplevelser, kommer hun til 

ikke at opfylde hele den på forhånd konstitueret præmis for ChatRummet, og derved bliver det 

vanskeligere for hende at blive til som passende subjekt derinde, og måske dermed også til at få 

hjælp til sine mobbeproblemer.  

Samtidig med det har chatrummet være åbent i næsten to timer, da ballademagerne kommer ind, og 

B2 har stort set været logget på i hele den åbningstid. Når jeg har læst mig igennem de forskellige 

logfiler, jeg i første omgang har fået udleveret, har B2 ofte optrådt i mange af de logfiler med 

samme brugernavn, med den samme etniske krop og med de samme etniske fremskrivninger, som 

hun har i denne aktuelle logfil. Når hun har optrådt så mange gange i ChatRummet med den samme 

figur eller det samme cybersubjekt, har hun gennem fremskrivningerne i rummet subjektiveret sig 

på en bestemt måde, og hun har gennem de forskellige samtaler, hun har deltaget i, i den samme 

kontekst, fået forhandlet sig frem til en bestemt position – hun har skabt en bestemt identitet. Hvis 

B2’s typist vælger at logge B2 af ChatRummet og logge på igen med et andet brugernavn, skal hun 
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til at begynde helt forfra med at skabe et nyt cybersubjekt. Typisten kan ikke bare placere det nye 

cybersubjekt på B2’s plads, hun bliver derimod nødt til at subjektiverer sig og forhandle sin 

position på ny. Før ballademagerne kom ind, havde B2 en udmærket position i rummet, hvor hun 

tilhørte førstehedskategorien og gennem den førstehed og gennem den position, hun ellers havde 

fået forhandlet sig frem til, havde hun mulighed for at være med til at sætte dagsordenen og definere 

rummet og det, der foregik derinde. Hvis typisten bag B2 beslutter sig for at logge hende af og 

skabe et nyt cybersubjekt pga. ballademagerne, mister det nye cybersubjekt, og dermed typisten 

selv, de (magt)privilegier, som B2 gennem sin tid i ChatRummet har fået forhandlet og skrevet sig 

frem til. Det betyder, at når ballademagerne forsvinder igen, står typisten bag B2 tilbage med et 

cybersubjekt, som ikke har den samme fordelagtige plads, som B2 havde. Den kan muligvis komme 

til at opnå en lignende god plads, men det kan kræve tid og arbejde på subjektiverings- 

positionerings og forhandlingsprocessen. 
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3. analyse - Den tidligere mobber 

Analysegreb og læsevejledning 

I logfil 1 er der et chatsamtaleforløb, hvor både A7 og A9 optræder. A7 optræder ikke derinde som 

et mobbeoffer, men som en ven af et mobbeoffer. Selvom han ikke optræder som mobbeoffer og 

derigennem har en direkte adgang til den umiddelbare førstehed i ChatRummet, bliver han alligevel 

i løbet af samtalerne meget aktiv omkring betydningssætningen af mobbere og mobning, hvorfor 

han må formå at placere sig forholdsvis tæt på definitionsmagten på trods af, han ikke umiddelbart 

har adgang til førstehedskategorien mobbeoffer. Igennem placeringen tæt på definitionsmagten får 

han i løbet af samtalerne skrevet sig frem til en forholdsvis bestemt og konsekvent diskursiv 

forståelse af mobning og mobbere, og hvordan disse bør behandles. 

Da A7’s konsekvente diskursive forståelse af mobning er blevet skrevet frem i ChatRummet, 

kommer A9 ind og fremskriver sig som en tidligere mobber. Hun prøver ikke at skjule, at hun 

tidligere har mobbet, men gør tværtimod hendes tidligere mobberier synlige. I sin måde at blive til 

som tidligere mobber får hun dog samtidig vist, at hun er ked af, hun har mobbet. 

Da A9 kommer ind i ChatRummet og begynder at blive en del af samtalen, har de andre brugere 

sagt farvel og er logget af, således at der kun er A7 og A9 til at tale sammen. Det, der herefter bliver 

interessant at se på, er, hvad der sker i interaktionen de to imellem, når A7 har fremskrevet nogle 

bestemte og konsekvente forståelser af mobning og mobbere, og hvordan man bør behandle dem, 

og A9 samtidig fremskriver sig som én, der har mobbet, og som oven i købet har mobbet groft. 

Det, jeg vil gøre i denne analyse, bliver derfor, at jeg starter med at kigge på de diskursive 

mobbeforståelser, som A7 skriver frem. Herefter vil jeg se på, hvordan A9 starter med at 

subjektivere sig, når hun kommer ind, og hvordan hun fortæller sin mobbehistorie. Disse to ting vil 

jeg starte med for kigge på, fordi det er de ting, der kridter banen op, inden A7 og A9 starter deres 

interaktioner og deraf følgende indbyrdes forhandlinger omkring positioneringer. 

I den næste del af analysen vil jeg undersøge interaktionen mellem A7 og A9 og kigge på deres 

indbyrdes forhandlinger omkring positioneringer, og deres forskellige forståelser af de 

positioneringer, som kommer frem. Sluttelig vil jeg benytte mig af storyline som begreb og se 

nærmere på, hvad det er for et storylineforløb, A7 og A9 udspiller igennem deres samtale. 

Storyline som begreb er en handlesekvens eller et fortællingsforløb, hvori særlige subjektpositioner 

eksponeres og stilles til rådighed som identifikationsmuligheder for aftagende aktører. Det er et sæt 

af fortløbende handlinger og positioner, og dermed er der også særlige tolkninger knyttet til 

personer og deres ageren (Søndergaard 2001:77). Storylines er, lige som diskurser og kategorier, på 
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den ene side kollektiv, samtidig med, de også bæres af og genskabes/ændres gennem deres 

integration i konkrete aktørers løbende udvikling af selvnarrativer (Søndergaard 2001:77).  

Storyline kan være konstitueret på mange forskellige niveauer, og når det gælder diskursiv effekt, 

kan deres rækkevidde variere fra nationale, endda globale, til mere delkulturelle og/eller personlige 

områder (Søndergaard 2001:78). 

 
I den øvrige analyse vil de begreber, der benyttes, være begreber, som er blevet forklaret i dette 

speciales teoriafsnit. Dog med en enkelt undtagelse. På et tidspunkt i analysen gør jeg brug af 

begrebet grænsefigur, idet jeg sætter den tidligere mobber til at være en grænsefigur.  

Grænsefiguren er en aktør, der bevæger sig i randen af det almindelige og som viser, hvor grænsen 

inden for en kategori går (Staunæs 2004:69). I sine bevægelser i randen af kategorien gør 

græsefiguren det muligt at fortælle det normale, legitime og almindelige frem (Staunæs 2004:71), 

derved kan grænsefiguren ses som et omvendt spejl, hvor de øvrige ’normale’ deltager i kategorien 

kan spejle sig i forhold til, hvad de ikke er, og hvad de måske ikke vil være (Staunæs 2004:70). 

Som sagt sætter jeg på et tidspunkt i analysen A9 – den tidligere mobber – til at være en 

grænsefigur. Hvordan og hvorledes hun kan ses som en sådan, vil jeg ikke redegøre for her, fordi 

jeg derved ville komme til at foregribe en stor del af analysen, og den måde hvorpå den tidligere 

mobber kommer til at opstå som grænsefigur igennem materialet. 

 
Den tidligere mobber: Analyse 

A7’s diskursive mobbeforståelser 

Inden A9 træder ind i rummet, fremskriver A7 i slutningen af en samtale med tre andre brugere - og 

til dels moderator - nogle bestemte diskursive forståelser af mobning og mobbere. Samtalen 

forløber som følger: 

16:58:01 A7 Forståt ikke de mobbere 

16:58:09 A7 men skulle likvidere dem 

16:58:16 A4 Nå men en pige skal jo lige i bad en gang i mellem der har været rigtig  

  hyggeligt at snakke med jer to drenge :D vi ses vel en anden gang her  

  inde.  

16:58:33 A7 ses ha det godt 

16:58:49 A1 farvel 

16:59:07 A7 nå det var det 

16:59:13 A1 jja 

16:59:14 Moderator Forstår din frustration .. men ligefrem likvidere er lidt groft 

16:59:25 A7 ved det godt 
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16:59:33 A1 Likvidere? 

16:59:33 Moderator [Smiley, der blinker med det ene øje] 

16:59:35 A7 men de myrder jo os nærmest en person 

16:59:36 A4 Når men vis ses en lige må vel lige gå i bad og gøre sig i stand en gang i  

  mellem, vi ses det var hyggeligt at snakke med jer 

16:59:46 A4 vises 

16:59:48 System A4 loggede af. 

16:59:55 Moderator Hej hej A4 

17:00:06 A7 de myrder hans selvtillid, hans liv, hans livsglæde 

17:00:16 A7 og en dag myrder de måske personen selv 

17:00.16 A1 likvidre hva betyder det 

17:00:25 A7 det er lissom at dræbe 

17:00:35 A1 ååhh 

17:00:41 Moderator Kan som sagt godt forstå din frustration – ville vare reagere på tonen  

  herinde… 

17:00:42 A7 det er groft 

17:00:47 A7 men man kan føle det 

17:00:52 A7 af frusation 

17:00:59 Moderator Og ja det er groft hvad de gør ved ham – helt enig! 

17:01:10 System A9 er ankommet til chatten. 

17:01:22 A7 I dte mindste skulle man smide personen ud 

17:01:25 Moderator Hej A9 og velkommen [smilende smiley] 

17:01:30 A7 efter 2 gangs mobning 

 
I sin fremskrivning af sin holdning til at man skulle likvidere mobbere (16:58:09), kommer A7 til at 

fremstå endog meget konsekvent. Dette forsøger moderatoren at neddæmpe lidt, idet den 

fremskriver A7’s udtalelse som lidt for grove (kl. 16:59:14) og reagerer i den sammenhæng på dette 

på trods af, A7’s diskursive fremskrivelser går imod mobning og sætter mobning som værende 

ondt. A7 erklærer sig som sådan også enig i moderatorens udtalelse, men forsvarer dog stadig sine 

egne fremskrivelser om likvidering af mobbere, idet hans forståelse af mobningens konsekvenser er, 

at det ødelægger mobbeofferets selvtillid, liv og livsglæde (17:00:56), hvorfor de mobbende 

handlinger i den forstand kan forstås som mord. I den forståelse af mobning og mobbere og i ønsket 

om at likvidere mobberne, trækker han således på diskurser, der konnoterer gengældelse og ’øje for 

øje, tand for tand’ princippet, når man gør noget forkert.  

Dog modererer han sine udtalelser omkring dette, idet han fremskriver sit ønske om gengældelse 

som noget, man kan komme til at føle i frustration (kl. 17:00:47), når man har mobning inde på livet 
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underforstået, at så behøver man ikke nødvendigvis at ønske at ville udføre det. Dvs. at ud fra de 

sidste udtalelser, kan det se ud til, at han alligevel ikke står fuldstændigt ved fremskrivningen om, at 

man burde likvidere mobbere, men samtidig tager han heller ikke fuldstændigt afstand fra det.  

 
Ud fra ovenstående fremskrivninger om, hvad A7 mener, mobning gør ved et mobbeoffer, og hvad 

han mener, man derfor burde gøre med mobberne, får han fremskrevet en diskursive forståelse af 

mobning som noget ødelæggende og ondt, idet han sidestiller mobning med mord. I fremherskende 

samfundsmæssige diskursive forståelser af mord, ligger der en forventning om, at hvis man har 

begået et mord, skal man have en straf. Likvidering af mordere er ikke en mulighed inden for 

gældende samfundsmæssige love og forståelser, hvorfor et ønske om dette læses som et emotionelt 

og irrationelt ønske, en pårørende kan komme til at føle. Derimod kan en straf bestå i, at morderen – 

for en stund – fjernes og tages væk og ekskluderes fra samfundet. 

De samfundsmæssige forståelser, jeg har ridset op her, ser ud til at være de samme forståelser, som 

A7 trækker på i forhold til mobning og mobbere. Ud over han i en hvis forstand sidestiller mobning 

og mord, fremskriver han også sine egne ønsker om en likvidering af mobbere som noget 

emotionelt, man kan føle, når man har oplevet mobning. Men stadig mener han, at mobberen skal 

have en straf, som består i, at mobberen skal smides ud efter to gange mobberi (kl. 17:01:22-30), 

dvs. mobberen skal ekskluderes fra den kontekst, hvori denne mobber. 

 
Når A7 fremskriver alt dette, er der ikke rigtig nogen, der siger noget for eller imod det, han skriver, 

udover moderatorens påpegning af, at valget af ordet ’likvidering’ er lige er groft nok. Dvs. den 

eneste smule modstand han møder, hvor en anden part mener, han gør noget upassende, ligger 

således kun i hans valg af ord, og som sådan ikke i hans generelle diskursive forståelser. Når der 

ikke fremskrives en yderligere modstand end dette, kan de andre brugeres tavshed opfattes som en 

stille accept, der gør, at A7’s diskursive forståelse kommer til at fremstå som den overskyggende 

forståelse, der lokalt gør sig gældende i ChatRummets kontekst i denne sammenhæng.  

Det er i denne ovenstående kontekst, hvor mobning er blevet sidestillet med mord, og hvor der er en 

forventning om, at mobberen skal have en straf, at A9 træder ind i ChatRummet. Og da hun 

indledningsvist fremskriver sig selv som en mobber eller en tidligere mobber, bliver det interessant 

at undersøge, hvad der sker i samspillet mellem hende og A7, og hvordan de forhandler deres 

indbyrdes diskursive forståelser og deres indbyrdes positionering. 
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A9’s subjektivering og positionering 

A9’s præsentation af sig selv som mobber 

Allerede da A9 træder ind i ChatRummet, viser hun gennem sit brugernavn, at hendes fortælling 

adskiller sig lidt fra de andre brugeres, idet hun vælger at bruge et navn, som viser, at hun har 

mobbet. Gennem sit brugernavn afslører hun således lidt af det, som ligger i hendes fortælling og 

hendes begrundelse for at være i rummet.  

I hendes valg af brugernavn, har hun ikke blot valgt et brugernavn, der viser, hun har mobbet. 

Brugernavnet viser også, at det er noget, hun er stoppet med. Når hun vælger et brugernavn, som 

viser, hun har mobbet, men er stoppet med det, positionerer hun sig på en måde, der adskiller hende 

fra de andre brugere i rummet. Men samtidig giver signalet, om at hun er stoppet med at mobbe, 

hende en mulighed for at forhandle sig væk fra de diskursive forståelser af mobning, som er blevet 

skrevet frem i ChatRummet lige forinden.  

 
Udover et ’hej’ og ’tak’ lyder A9’s første indlæg i den igangværende samtale således: 

”Moderator – Det er der mange skoler der sjældent gør.. De lod bare mig gøre min gerning for to år siden .. Ville ønske 

de havde stoppet mig.” (Logfil 1, kl. 17:05:21). Indlægget kommer, lige efter A7 har fortalt om, 

hvordan han har hørt, at der er mange elever på hans skole, som er blevet mobbet ud gennem årene, 

uden at skolen har forsøgt at hjælpe dem, der er blevet mobbet (Logfil 1, kl. 17:02:35, 17:02:55). 

Moderatoren har herefter responderet med et indlæg, hvor den skriver, at det ikke lyder som om, at 

skolen har været så god til at tage hånd om tingene på trods af, det er dens pligt til at gøre det 

(Logfil 1, kl. 17:03:55). 

Ved den første sætning – ”Det er der mange skoler der sjældent gør”– får A9 vist, at det er A7 og 

moderators samtale, hun går med ind i og refererer til, når hun efterfølgende skriver om, det hun har 

gjort. Herefter skriver hun om, at hun bare fik lov til at gøre sin gerning, men at hun ville ønske, de 

havde stoppet hende. Igennem disse to sætninger får hun sagt, at hun har gjort noget på et tidspunkt, 

som hun nu ønsker at være blevet stoppet i. Ud fra mobning som det fastlagte tema i ChatRummet, 

og ud fra den forudgående samtale, samt hendes valg af brugernavn, tyder det på, at det, hun har 

gjort, er, at hun har mobbet. Hvilket også bliver bekræftet senere i samtalen.  

I den måde hun formulerer ovenstående sætning på, fortæller hun, at hun en gang har gjort noget, 

som hun nu i dag er ked af. Og da den gerning, hun har gjort, ud fra hele konteksten ser ud til at 

være mobning, får hun derigennem positioneret sig som et subjekt, der ganske vist har mobbet, men 

som nu fortryder og er ked af sin gerning. Dermed forsøger hun, at undgå at blive puttet i kategorien 

”mobber som skal likvideres”, som mobberne ellers lige er blevet det af A7. Så gennem hendes 
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fremskrivning af sig selv som mobber, prøver hun at forhandle sig til en position, hvor hendes måde 

at performe kategorien mobber på, bliver accepteret i sådan en grad, at hun ikke bliver ekskluderet 

fra ChatRummet, hendes tidligere mobbergerninger til trods. 

 
A9’s mobbeoffer som forhandlings- og positioneringsredskab 

En stor del af A9’s subjektivering og positionering i ChatRummet går gennem hendes fortælling om 

sit mobbeoffer, hvor hun igennem fortællingen trækker mobbeofferet med sig ind i rummet, og for 

en periode gør hende nærværende og synlig. I fortællingen positionerer hun både sig selv og sit 

mobbeoffer, hvor de i positioneringerne kommer til at stå som hinandens modsætninger. 

Fortællingen, og de positioner hun opstiller i den, bruger hun som en slags forhandlingsudspil til sin 

positionering i ChatRummet. Dvs. hun bruger fortællingen om sit mobbeoffer som et forhandlings- 

og positioneringsværktøj. 

Den fortælling, det drejer sig om, starter hun således: 

”[…] Er ikke stolt af det.. Men der var en pige på min gamle skole, for et par år siden, som havde sagt noget grimt om 

mig en gang .. Jeg så mig ondt på hende og mobbede hende hver dag. Spyttede på hende, skubbede hende, kaldte hende 

grimme ting. Skolen havde samtaler med mig, men stoppede mig egentlig ikke .. Da jeg havde mobbet hende et lille år, 

kom hun en dag i skole, grædende og fuldstændig psykotisk. Hun skreg noget om at hun var blevet mobbet siden 

børnehaven og jeg var bare dråben og hun sparkede ind i væggen og alt muligt.. Jeg blev så bange og pludselig kom 

hele årets gerninger ind over mig og fik mega ondt i maven. Græd og græd og sagde undskyld, men hun kunne 

forståeligt nok ikke tilgive mig. Hun måtte snakke med en psykolog og alt muligt. Jeg flyttede skole, kunne ikke holde 

ud at se hende og kan stadig ikke holde mig selv ud!!” (Logfil 1, kl. 17:10:00). 

I denne fortælling fratager hun sit mobbeoffer ansvar for mobningen, og lægger det over på sig selv. 

Godt nok skriver hun, at mobbeofferet havde sagt noget grimt om hende, men for det første skriver 

hun, at det kun var én gang, offeret havde gjort det, og for det andet bruger hun det ikke til at 

undskylde og legalisere den mobning, hun selv har udført. Det ser mere ud som om, hun skriver det 

som en konstatering og som en forklaring (ikke en undskyldning) på, hvordan mobberiet begyndte. 

Når hun tager ansvaret for mobningen væk fra offeret, og lægger det over på sig selv, lægger hun 

samtidig sympatien i fortællingen hos mobbeofferet. Dette ses bl.a. i, hvordan hun i fortællingen 

beskriver en meget kraftig reaktion hos mobbeofferet, der græder, skriger og opfører sig 

’psykotisk’. Selvom det er en meget kraftig reaktion, der fortælles om, er der ikke en eneste gang i 

fortællingen, hvor A9 fremskriver denne reaktion som ’overdrevet’ eller ’for meget’. Når hun ikke 

fordømmer den kraftige reaktion, får hun derimod fremskrevet mobbeofferets historie som en svær 

lidelseshistorie, hvor offeret uden egen skyld har måtte stå model til en del ondskab og igennem den 

lidelseshistorie, bliver sympatien således placeret ovre hos den lidende, dvs. hos mobbeofferet.  
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Når sympatien placeres hos mobbeofferet, får A9 samtidig positioneret offeret som repræsenterende 

det uskyldige og det gode, og dermed sig selv som repræsenterende det skyldige og det onde. Disse 

binære positioner understreges da hun skriver, at hun prøvede at sige undskyld til sit offer, da hun 

opdagede, hvad mobningen havde gjort, men at offeret ”forståeligt nok” ikke kunne tilgive hende. 

A9 prøver således at gøre det godt igen, da hun har indset sin egen skyld og ondskab, men hendes 

gerning har været så ond og ødelæggende for den uskyldige, at en enkelt undskyldning ikke er nok 

til at rette op på mængden af de onde gerninger, hun har udført. 

 
Gennem sin lille fortælling om mobning får A9 lavet en større diskursiv fortælling om forståelsen af 

mobning, mobbere og mobbeofre. Ved at fortælle en så dramatisk historie om mobning, og ved at 

fratage mobbeofferet alt ansvar og lægge det over på mobberen, og ved herigennem at fremskrive 

mobbeofferet som uskyldig og god, og mobberen som det modsatte, gør hun det muligt at 

generalisere denne fortælling, således får hun gennem den lille fortælling lavet en større fortælling, 

hvor mobbeofre forstås som ansvarsfrie uskyldige ofre, og hvor mobbere forstås som ansvarsfulde 

skyldige subjekter. Gennem den måde at fremskrive sine diskursive mobbeforståelser følger A9 de 

lokale diskursive forståelser, der hersker i ChatRummet. Igennem de fremskrevne forståelser kan 

hun ligeledes sende et signal til de øvrige deltagere i rummet om, at hun som tidligere mobber ikke 

er inde i ChatRummet for at ændre på de diskursive forståelser, der er af mobning, men at hun 

tværtimod bakker dem op. 

Derudover kan man sige, at når hun fremstiller sig selv som en tidligere mobber, og når hun 

samtidig mere eller mindre trækker på de tilsvarende diskursive forståelser af mobning, som hersker 

i rummet, er det et godt forhandlingsudlæg i forhold til at skulle positionere sig selv i rummet. For 

selvom hun igennem sin fortælling får fremskrevet sig selv som en, der har mobbet groft, så 

placerer hun samtidig sig selv i en meget angrende og ydmyg position i forhold til de andre brugere, 

hvis oplevelser af mobning er, at de bliver mobbet eller kender en, der er blevet mobbet, som det er 

tilfældet med A7. Ved frivilligt at ville placere mobbeofrene som førstehed og sig selv som 

andethed, samt ved at vise, at hun trækker på de samme diskursive forståelser, som lokalt er 

fremherskende, kan hun siges at øge sin chancer for at blive en accepteret og inkluderet del af de 

samtaler, der måtte foregå i ChatRummet, netop fordi hun gennem sin positioneringer, subjektiverer 

sig i retning af en kategori, der ikke ser ud til at blive farlig for den eksisterende førstehed derinde. 

Tværtimod er hendes tilstedeværelse og positionering med til at understrege og forstærke denne 

førstehed yderligere. 
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A9’s egen lidelseshistorie 

Igennem sin fortælling får A9 som sagt fremskrevet sit mobbeoffers lidelseshistorie. Men hun får 

igennem samtalen med A7 yderligere fremskrevet en lidelseshistorie mere. Denne lidelseshistorie er 

hendes egen. Den kommer frem gennem hendes fortælling om, hvilke konsekvenser mobningen har 

haft for hende selv dvs. hvilke følger, der er kommet af, at hun har opdaget, hvad mobningen har 

gjort ved hendes mobbeoffer. Således beskriver hun, hvor stort et chok det var for hende, og hvor 

ked af det hun blev, da det gik op for hende, hvor slem og ødelæggende mobningen havde været for 

hendes offer (logfil 1, kl. 17:10:00). Hun fortæller, hvordan hun efter den opdagelse har været fuld 

af selvhad (logfil 1, kl. 17:10:00) og skyldfølelse (logfil 1, kl. 17:29:08), og hvordan den 

skyldfølelse har gjort, at hun ikke kunne holde ud at se på sit offer, hvorfor hun blev nødt til at 

skifte skole for at komme væk (logfil 1, kl. 17:10:00). Hun fortæller, hvordan hun, hendes 

afstandstagen til offeret til trods, ikke kan få sluppet tankerne om, hvad hun har gjort, og hun ikke 

kan få sluppet hendes bekymring om, hvordan hendes offer har det (logfil 1, kl. 17:14:13). Hun 

forklarer, hvordan hun, for at slippe bare lidt væk fra tankerne, er begyndt at drikke hver dag (logfil 

1, kl. 17:18:27), ligesom hun også fortæller, at hun har forsøgt at begå selvmord to gange (logfil 1, 

kl. 17:12:39). 

Gennem fremskrivningerne af sin egen lidelseshistorie, kan A9 siges at konstruere en 

mobbeofferkategori, som har en anden forståelse af mobbeoffer, end den hidtidige 

mobberofferkategori har haft. I den hidtidige forståelse af mobbeofferkategorien, har de subjekter, 

der har taget den kategori på sig, været ofre i den forstand, at nogen mobbere har mobbet dem, og 

igennem mobbernes mobberier er deres liv på en eller anden vis blevet generet eller ødelagt. A9 ser 

igennem sine fremskrivninger ikke ud til at ville destruere denne hidtidige forståelse af 

mobbeofferkategorien, tværtimod bekræfter hun den kun, idet hun skriver pigen, hun har mobbet, 

ind i den kategori. Det ser mere ud til, hun forsøger at konstruere en ny mobbeofferkategori, som 

skal eksisterer parallelt med den hidtidige mobbeofferkategori. Den mobbeofferkategori hun 

konstruerer, er en kategori, hvor offeret består i, at hun ikke kan stoppe tankerne om de onde 

gerninger, hun har gjort, og de tanker medfører anger, skyldfølelse og selvhad. Så på samme måde 

som mobning bliver fremskrevet som ødelæggende for den, der udsættes for det, bliver det gennem 

A9’s nye mobbeofferkategori ligeledes fremskrevet, at mobning også kan være ødelæggende for 

den, der har udført mobningen, hvis denne får indblik i, hvad det er, mobningen har gjort ved den, 

der er blevet mobbet. Altså består offeret i den nykonstrueret mobbeofferkategori af, at mobberen 
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skal leve med en negativ forståelse af sig selv, hvis denne får indblik i mobbegerningens 

indvirkning på sit offer. 

 
A7 og A9’s indbyrdes forhandlinger og positioner i forhold til hinanden 

Tidligere har man kunne læse, hvordan A9 tydeligt positionerer sig som en mobber. Godt nok 

skriver hun sig som en tidligere, angrende og ydmyg mobber, men hun fremskriver sig dog som 

mobber og kommer med en fortælling, hvor hun har været en meget ødelæggende mobber i forhold 

til sit offer. Lige inden A9’s fortælling, har A7 fremskrevet nogle bestemte og meget konsekvente 

diskursive forståelser af, hvad mobning gør, og hvad man bør stille op med mobbere. Og ud fra det 

perspektiv bliver det interessant at se på, hvad der sker mellem A9 og A7, når A9 træder ind i 

rummet og fremskriver sig som en tidligere mobber, der har mobbet slemt. Specielt fordi, da A9 

træder ind og begynder at snakke, er A7 den eneste bruger, der er tilbage at snakke med.  

Inden jeg starter med at kigge på deres indbyrdes forhandling og positionering, vil jeg kort se på, 

hvad det er for en position A7 har, indtil A9 kommer ind i rummet. Det vil jeg gøre, fordi det kan 

have en relevans i forhold til læsningen af A9 og A7’s positioneringer.  

 
A7’s position inden A9 træder ind i ChatRummet 

I den samtale A7 har med andre brugere, inden A9 kommer ind i ChatRummet, fremskriver A7 sig 

gennem sin fortælling, hvor han positionerer sig som en ven til et mobbeoffer, en ven som meget 

gerne vil hjælpe mobbeofferet men ikke længere kan finde ud af, hvordan han skal gøre det. Han er 

dermed ikke et ’direkte’ mobbeoffer, men mere et ’indirekte’ mobberoffer, og derfor træder han 

ikke umiddelbart ind i den mobberofferkategori, som jeg tidligere har beskrevet som førstehed. Ud 

fra dette perspektiv bliver A7 andethed i rummet, i hvert fald i begyndelsen. 

I samtalerne er A7 meget aktiv og på trods af sin umiddelbare position som andethed, lykkes det 

ham at blive normsættende i chatrummet, hvilket blandt andet kan ses, da han et stykke inde i 

samtalen begynder at fremskrive sine diskursive forståelser af mobning og mobbere. Spørgsmålet 

er, hvordan det kan lade sig gøre for A7, på trods af sin andethed, at blive så normsættende i 

rummet? 

Da han kommer ind kl. 16:37:147, starter han med det samme med at fremskrive sin fortælling om 

vennen, der bliver mobbet, og som han ønsker at hjælpe. Da han fremskriver denne fortælling, 

beder han samtidig også om råd fra de andre brugere til, hvad han kan gøre for at hjælpe sin ven. 

                                                 
7 Første gang han logger på, logger han på som A6, men på et tidspunkt er der problemer med hans computer, så han 
logger af og på igen. Og da han logger på igen, gør han det som A7 i stedet for A6. 
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Det ser dog ud til, at de andre brugere ikke rigtigt ved, hvad de skal råde ham til, og lidt efter lidt 

drejer samtalen sig over på at handle om forståelserne af mobning og mobbere. Og som sagt er det 

her, A7 bliver aktiv og meget den, der fremskriver de kontekstuelle diskursive forståelser.  

Når A7 træder ind i rummet og kommer frem med sin fortælling og sit ønske om at hjælpe vennen, 

får han gennem det ønske samtidig fremskrevet en diskursiv forståelse af, at mobning er noget, der 

skal bekæmpes.  

Gennem sin trækken på diskursen om at mobning skal bekæmpes, og sin forståelse af mobbere som 

onde subjekter, der skal likvideres, får han så at sige delt rummet op på en måde, hvor der kun er to 

overordnede og modsatrettede kategorier til rådighed for deltagerne; kategorien mobbebekæmper 

eller kategorien mobbeudøver. Dette kan umiddelbart virke til at være en meget firkantet sort/hvid 

opdeling, men det betyder ikke, at der ikke er nuancer i måderne at performe kategorierne på. Men i 

og med han får sat de to overordnede kategorier i spil, lykkes det ham derved at positionere sig selv 

på en måde, hvor han tilnærmer sig at være i samme kategori som mobbeofrene, hvor han og 

mobbeofrene står sammen om at bekæmpe mobning, og derigennem ser det ud til at lykkes ham at 

opnå en fælles førstehed i rummet sammen med mobbeofrene, idet kategorien mobbebekæmper 

(naturligvis) bliver til førsteheden i ChatRummet i forhold til kategorien mobbeudøver. Og det er 

igennem den position, han kan blive normsættende og være med til at bestemme de diskursive 

forståelser i rummet.  

 
A7’s position i forhold til A9 

Da A9 kommer ind i rummet, er alle de andre brugere, som A7 tidligere har chattet med, logget af, 

sådan at det kun er A9 selv og A7, som er tilstede i rummet. Som sagt indskriver A9 sig med det 

samme, gennem sit brugernavn og sine første indlæg, ind i en kategori som tidligere mobber, og i 

forhold til de andre brugere kan man sige, at hun derigennem er tættere på kategorien mobber end 

de fleste af de andre brugere, der som regel benytter rummet.  

A7 har indskrevet sig som en ven af et mobbeoffer og som én, der ønsker at stoppe mobning. I 

forhold til A9 kommer han således til at være tættere på den mobbeofferkategori – som i første er 

blevet fremskrevet. Da der ikke er andre brugere tilstede udover ham og A9, kommer han således til 

at være repræsentant for mobberofferne, hvorved det også er ham som  bliver den, der gennem 

repræsentationen, kan give hende den tilgivelse, hun gennem sin fortælling og fremskrivning ser ud 

til at søge. Men når han er den, der kan give hende tilgivelse, vil han samtidig også være den, der 

kan vælge ikke at tilgive hende og i stedet for fordømme hende.  
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A9’s handlinger i forhold til A7’s tidligere fremskrevet kategorier 

For at finde ud af hvordan A7 reagerer i forhold til A9, vil jeg starte med at se på, hvad det er, A9 

gør i forhold til de noget sort/hvide kategorier, som A7 har fremskrevet lige forinden.  

Da A9 kommer ind, får hun gennem sine fremskrivninger udfordret A7’s mobbediskurser med det 

samme. Det gør hun gennem den måde, hun fremskriver sig selv på, idet hun ikke tydeligt skriver 

sig ind i enten den ene eller den anden af A7’s to opstillede modsatrettede kategorier. Når A9 træder 

ind i rummet, positionerer hun sig som én, der ønsker at bekæmpe mobning, hvilket hun ser ud til at 

leve ud på en aktiv måde, idet hun skriver, at hun bl.a. deltager i antimobbekampagner (logfil 1, kl. 

17:15:02). Igennem dette performer hun en kategori, der stemmer godt overens med den 

mobbebekæmperkategori, som A7 har tegnet op. Men hun nøjes ikke med at performe den kategori, 

hvor hun læses som ’god’ i forhold til kontekstens diskursive forståelser af mobning. Hun 

performer også den modsatte og diskursive ’onde’ kategori, kategorien mobbeudøver. Godt nok 

performer hun den kategori på en måde, hvor hun fremstår som en tidligere mobber, men hun står 

ved, at hun har mobbet, og ud fra hvad hun skriver, ser det ud til, at hun har mobbet sit offer groft. 

Ved at hun bliver til gennem begge kategorier, kommer hun ikke til at performe nogen af 

kategorierne ’rent’, fordi kategorierne kommer til at intersekte med hinanden. Derfor kommer hun 

til i hver af kategorierne at være placeret i yderkanten, ligesom hun også viser nye måder at 

performe kategorierne på. Dvs. hun i begge kategorier bliver til en grænsefigur, som gennem sin 

anden måde at performe kategorierne på, peger hen mod grænsen i den enkelte kategori. Men i og 

med kategorierne på forhånd er blevet stillet op som modsætninger af A7, og i og med hun bliver til 

igennem og performer begge kategorierne, kommer hun i hendes placering som grænsefigur i hver 

af de modsatte kategorier også til at stille spørgsmålstegn ved konstruktionen af kategorierne og den 

måde, de stilles op på. Dvs. hun gennem sin performances kan komme til at dekonstruere de to 

kategorier og måske endda også få dem til at bryde sammen. Gennem den dekonstruktion får hun 

også stillet spørgsmålstegn ved de diskurser om mobning og mobbere, som A7 har fremskrevet, idet 

disse diskurser har været med til at konstituere de to kategorier. 

 
A9’s og A7’s indbyrdes forhandlinger af A9’s position 

Når A7 går ind i samtalen med A9, vælger han at have fokus på den del af A9’s positionering, hvor 

hun falder inden for kategorien mobbebekæmper. Fx skriver han, efter hun har skrevet sin 

mobbefortælling frem: 

17:11:40 A7 det er stort af dig 

17:11:43 A7 det må jeg se 
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17:11:49 A7 altså at du er stoppet 

 
Han starter således med at rose hende for det, hun har gjort, altså prøver han at fremskrive hende i 

en positiv forståelse. For at der ikke skal være nogen misforståelse omkring hvilken én af de ting, 

hun har gjort, han roser hende for, understreger han med det sidste indlæg, at det er det, at hun er 

stoppet med at mobbe, som er ’stort’ (kl. 17:11:40). I dette forsøg på at undgå misforståelsen, viser 

han samtidig, at han er klar over, at hun er kommet til eksistens gennem begge af de modsatte 

kategorier, han har stillet op, og han viser, at han ønsker at trække hende ind i den positive 

forståelse, ligesom han samtidig viser, at selvom han ønsker at trække hende over i den positive 

forståelse, er han stadig imod mobning, og det er derfor ikke pga. af hendes tidligere 

mobbegerninger, at han vælger at forstå hende på den positive måde. 

Når han vælger at forstå hende og fremskrive hende positivt, kan det ses som en slags tilgivelse, han 

som repræsentant for mobberofrene, giver hende. Hvis han ikke kunne tilgive hende, ville han 

heller ikke kunne skrive hende ind i en positiv forståelse, men ville blive nødt til at fastholde hende 

i den negative kategori som mobber. Ved at han giver hende den tilgivelse og skriver hende ind i en 

positiv forståelse, giver han hende adgang til fortsat at kunne positionere sig selv på en fordelagtig 

måde som en, der er imod mobning og dermed blive inkluderet som passende deltager i 

ChatRummet, hvorved han også giver hende en mulighed for at positionere sig væk fra den negative 

kategori som mobber. Men A9 tager umiddelbart ikke imod denne invitation, derimod bliver hun 

ved med stort set kun at fremskrive sig i kategorien som syndig mobber: 

17:11:40 A7 det er stort af dig 

17:11:43 A7 det må jeg se 

17:1149 A7 altså at du er stoppet 

17:12:33 A7 håber hun og dig kommer til fornuft igen 

17:12:38 A7 og bliver glade 

17:12:39 A9 Fatter ikke at jeg har været så dum .. Har været indlagt to gange med forsøgt selvmord.  

  Hader mig selv! 

17:12:54 A7  når du er stoppet  

17:13:04 A7 så prøv at lægge det lidt i bag runden 

17:13:13 A7 tænk på at du ikke er den eneste 

17:13:20 A7 der har gjort det 

17:13;20 A7 du stoppede i det mindste før det gik galt 

17:14:13 A9 Kan ikke, tænker på det hver dag .. Var så fandens ligeglad dengang, tænkte knap over  

  det. Men kan du ikke ser det? det gik galt! Hun var fuldstændig op at køre den dag,  

  ikke sig selv mere .. 
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17:15:02 A9 I dag gør jeg alt, deltager i Drop Mobning kampagner osv. vil gøre alt for at stoppe det  

  l*rt! 

17:15:03 A7 ja men i det mindste blev det stoppet 

 
Deres gensidige forhandling af A9’s position kommer til at bølge fra side til side. A7 forsøger at 

fremskrive A9 positivt ved at fremhæve det gode i, at hun er stoppet og ikke mobber mere, og gøre 

det tydeligt for hende. Men hun vedholder at positionere sig selv ufordelagtigt, så når han forsøger 

at bestyrke det gode i hende, forhandler hun sin position ved at modsætte sig det gode og ved at 

modsvare det, han lige har skrevet, og derigennem skrive sig længere ind i den negative forståelse 

af sig selv. 

 
Men hvorfor vedbliver A9 vedbliver at fastholde og skrive sig længere ind i den ufordelagtige 

position og negative forståelse af sig selv, når A7 giver hende tilgivelse for hendes mobbegerninger, 

og når han skriver hende ind i en positiv forståelse og fordelagtig position? Hvad er det, denne 

ufordelagtige positionering og negative forståelse giver hende adgang til? 

Et bud på dette kan være, at når hun skriver en negativ forståelse af sig selv og – tilsyneladende – 

positionerer sig ufordelagtigt, kommer han med en modreaktion på den positionering, hvor han i 

den modreaktion sætter en positiv forståelse af hende og derigennem positionerer hende 

fordelagtigt. Og det bliver han ved med. Så for hver gang hun skriver sig længere ind i den 

ufordelagtige position, trækker han hende endnu længere over i den fordelagtig position. Dvs. ved 

den gentagende ufordelagtige positionering af sig selv, får A9 i forhandlinger med A7 gjort denne 

ufordelagtige position til en fordelagtig position, fordi A7, i sin modreaktion på den ufordelagtige 

position, insisterer på en positiv forståelse af hende og dermed på at positionere hende i en 

fordelagtig position. 

Når A9 og A7 forhandler A9’s position, bliver der samtidig også forhandlet om rummet for 

tilgivelse. Når A9 fremskriver en negativ forståelse af sig selv, angrer hun også, og for hver gang 

hun angrer, skriver A7 hende – som sagt – ind i en positiv forståelse, og herigennem skaber han rum 

for tilgivelse af A9’s mobbegerninger. Så for hver gang hun angrer, skaber han gennem de positive 

indskrivninger et yderligere rum for tilgivelse. 

Det vil altså sige, at det, hendes gentagende ufordelagtige positionering af sig selv og hendes anger 

giver hende adgang til, er, at hun af A7 skrives længere og længere ind i en positiv forståelse, 

ligesom hun, for hver gang hun angrer, bliver tilgivet endnu mere og bliver anerkendt og bekræftet 

som værende god nok. 
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A7’s adskillelse mellem A9 og andre mobbere 

Hvis man ser på de forståelser af mobning, og hvad man burde stille op med mobbere, som A7 

tidligere har skrevet, stemmer den måde han er over for A9 som mobber ikke rigtig overens med de 

fremskrivninger, som han præsenterer. Men hvad kan grunden her til være? 

Et bud på dette kan være, at da han laver likviderings- og eksklusionsfremskrivninger, inden A9 

kommer ind, gør han det på baggrund af mobberne som én samlet overordnet kategori, dvs. han gør 

det på en måde, hvor kategorien mobber er en stor masse, med en stor generel fortælling uden de 

differentierende underkategorier og dertilhørende nuancerede fortællinger på de subjekter, som 

befolker den overordnede kategori mobber. 

Når A9 træder ind i rummet og fremskriver sig som en, der har mobbet, træder hun samtidig ud af 

den overordnede kategori som mobber og optræder som et enkelt subjekt, som i sin fremskrivninger 

gennem mobberkategorien også får fremskrevet sin personlige og mere nuanceret mobberfortælling, 

og derigennem skaber hun en underkategori, der udfordrer den indledende overordnede kategori, 

som A7 har skrevet for inden. 

A9’s forhandling af A7’s fremskrivning inden for den overordnede kategori mobber, tager A7 som 

sådan også op, idet han, i forhold til A9, ikke læser og skriver hende over i en ufordelagtig kategori 

og derigennem forsøger at få ekskluderet hende i forhold til konteksten. Tværtimod bevirker A9’s 

konkurrerende fortællinger, at A7 forsøger at positionere A9 mere fordelagtigt, end hun selv gør, og 

derved forsøger han i højere grad, end A9 selv, at inkludere hende og gøre hende til en accepteret 

del af ChatRummet. Ud fra den positionering kan man stille det spørgsmål, om A9, gennem sin 

personlige og nuancerede fortælling af sig selv som en, der har mobbet, er i stand til at rykke ved 

A7’s forståelser af mobbere og hans indstilling til, hvad man bør gøre ved dem. Og hvis ikke, 

hvordan er han så i stand til, med sine egne diskursive forståelser af mobning og mobbere, at læse 

og fremskrive A9 i en positiv forståelse, når hun igennem sin fortælling bl.a. fremskriver sig som 

en, der har mobbet så meget, at hun har ødelagt sit mobbeoffer? 

Ud fra det der kan læses i det tidligere uddrag af logfilen, ser det ikke ud til, at A7 igennem sin 

samtale med A9 rokker sig synderligt i sin forståelse af mobbere. Han ser mere ud til at opfatte A9 

som en slags undtagelse, der bekræfter reglen. Dette kan bl.a. ses i denne bid af logfilen: 

17:15:24 A9 og en dag havde hun gjort skade på sig selv 

17:15:47 A9 Hun havde begået selvmord, hvis det var fortsat bare en uge til. Det fortalte hendes  

  eneste veninde mig. 

17:16:13 A7 ja de rkan du se 
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17:16:24 A9 Hun havde kun en ven, alle andre gad hende ikke pga. mig .. 

17:16:32 A7 mange mobbere er godt klar over at man får det sådan 

17:16:47 A9 Håber hun har det godt i dag, at der ikke er nogen der mobber hende. 

17:16:56 A7 men det lyder til at du ikke har vidst det helt åbenbart 

 
Det, A7 gør i samtalen her for at kunne vedblive sin positive forståelse af A9 og samtidig bevare 

sine diskursive forståelser af en overordnet mobberkategori, er, at han fremskriver en lille parallel 

mellem det, A9 har gjort ved sit offer, og det mobberne som overordnet kategori gør ved deres ofre. 

Men samtidig laver han også en fremskrivning, som adskiller A9 fra den overordnede 

mobberkategorien på et meget afgørende punkt, som betyder, at A9 pga. den forskel bliver trukket 

yderligere over i en fordelagtig underkategori, og dermed bliver hans forståelse af den overordnede 

kategori mobber skubbet endnu længere over i en ufordelagtig forståelse. Dette sker ved, at han 

skriver, at mobning og mobbere kan få deres ofre så langt ud, at de overvejer at begå selvmord (kl. 

17:16:32). Det har A9 gennem sin mobning tilsyneladende også fået sit offer til at overveje, men 

den afgørende forskel, på den overordnede kategori mobber og den måde A9 performer kategorien 

mobber, er, ifølge A7, at dem i den overordnede kategori godt ved, de kan drive deres offer ud på 

selvmordets rand, mens A9 ikke har været klar over det (kl. 17:16:56).  

Gennem sådan en forståelse får A7 stadig fremskrevet den overordnede mobberkategori som ond, 

mens han får hevet A9 væk fra den forståelse ved, han ikke læser hendes handlinger som tilsigtet 

onde. 

 
A9’s forståelse af sig selv, i forhold A7’s diskursive forståelse af mobbere 

Som sagt fremgår det af A7’s diskursive forståelser af mobning og mobbere, at mobberne 

ødelægger mobbeofrenes liv og tilværelse, og at man i en eller anden betydning derfor burde 

likvidere mobberne. Dette modererer han dog i løbet at samtalen til, at man bare burde nøjes med at 

ekskludere dem.  

Som jeg skrev i forrige afsnit, behandler A7 ikke A9 efter de diskursive forståelser, han ellers selv 

har fremskrevet, idet han skriver en forskel mellem hende og andre mobbere. Men hvad med A9 

selv? Hvordan forstår hun sig selv set i forhold til A7’s diskursive forståelser? 

 
Umiddelbart ser A9 faktisk ud til at være enig med A7 i de diskursive forståelser af mobning og 

mobbere, og hvad man burde gøre ved dem. 

Enigheden i de diskursive fremskrivelser ses dog ikke ved, at hun direkte skriver, at hun har de 

samme forståelser af, hvad man bør stille op med mobbere. Enigheden afspejles i de handlinger, 
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hun har foretaget i forhold til sig selv som mobber, og i forhold til hvordan hun forstår sit 

mobberoffer og dennes reaktioner på mobningen. 

Fx skriver A7 en diskursiv forståelse, som lyder, at når mobberne mobber, myrder de mobbeofferet 

i den forstand, at de myrder offerets selvtillid, liv og livsglæde, og at de måske endda en dag får 

myrdet selve mobbeofferet (logfil 1 kl. 16:59:35, 17:00:06, 17:00:16). Ser man på dette i forhold til 

A9’s fremskrivninger af egen mobning og hendes mobbeoffer, skriver hun i sin fortælling, hvordan 

hun finder ud af, hun har ødelagt sit offer og ofrets tilværelse, den dag offeret kommer i skole og 

går amok og græder og opfører sig ’fuldstændig psykotisk’ (logfil 1 kl. 17:10:00). Samtidig med det 

fortæller A9 også, at hun havde fået at vide af offerets veninde, at hvis mobningen havde fortsat, så 

havde offeret begået selvmord (logfil 1 kl. 17:15:47). I løbet af samtalen ses det, at denne besked 

ser ud til at have plantet en frygt i A9 for, at hendes mobberoffer ikke har kunnet klare at komme 

oven på igen efter mobberierne, sådan at hun alligevel har begået selvmord. For har hun det, ser det 

ud til at A9 derigennem vil føle, at hun er skyld i, at offeret ikke længere er i live (logfil 1 kl. 

17:34:15), dvs. hun har en forståelse af, at hun igennem mobningen har været med til at slå hende 

ihjel.  

Igennem A9’s fortælling ses der en overensstemmelse mellem, hvad hun fremskriver mobningen 

har gjort ved hendes offer og de diskursive forståelser, A7 tidligere har fremskrevet, han mener, 

mobningen kan gøre ved offeret; mobningen ødelægger og slår offerets tilværelse i stykker eller 

ihjel, ligesom mobningen muligvis kan drive offeret så langt ud, at det begår selvmord, hvorved 

mobberne kan siges at have været medvirkende til offerets død. 

 
I forhold til A7’s fremskrivninger af, hvad man burde gøre med mobbere, ser det ud til, at A9 også 

er enig med A7 både i forhold til eksklusionen fra konteksten, hvori der mobbes og i likvideringen 

af mobberen. Således skriver hun i sin fortælling, at hun selv har valgt at flytte skole, efter hun har 

fundet ud af, hvilken en skade mobningen har gjort på mobbeofferet (logfil 1, kl. 17:10:00). Dvs. 

hun har valgt at ekskludere sig selv fra den kontekst, hvori hun har mobbet. Godt nok skriver hun, 

at hun har flyttet sig fra konteksten, fordi hun ikke kunne holde ud at se på sit offer, men det er 

stadig hende selv – mobberen – hun har flyttet. Det er ikke mobbeofferet, hun på den ene eller den 

anden måde har forsøgt at få fjernet fra konteksten. 

Likvideringen ser hun faktisk også ud til i en eller anden forstand at være enig i. I hvert fald 

fortæller hun, hvordan hun har forsøgt at begå selvmord to gange, fordi hun har været så dum at 

mobbe (logfil 1, kl. 17:12:39). Man kan måske ikke umiddelbart læse hendes forsøg på selvmord 

som en direkte straf, hun har givet sig selv, fordi hun har mobbet, sådan som A7’s fremskrivning af 
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ønsket om en likvidering af mobberne kunne lyde. Det ville nok være at forenkle fortællingen og 

kompleksiteten i det levede liv for meget. Men det er i fortællingen af sig selv som mobber og 

herigennem en forståelse af sig selv som dum, ødelæggende og ond, fordi hun har mobbet, at hun 

fortæller, at hun har forsøgt at begå selvmord. Således er det i kraft af hendes position som mobber, 

at hun har ment, hun ikke længere skulle leve, men at hun derimod skulle likvideres. 

 
Samtalen som en skriftestol8 

I deres indbyrdes samtale ser A7 og A9 ud til at trække på et storylineforløb, som er en 

grundfortælling, der har sine rødder i kristendommen og den kristne katolske praksis. Derved er 

fortællingen ikke en national, men heller ikke global fortælling. Derimod kan det siges at være en 

fortælling, som findes i hele den globale kristne kultur. Fortællingen drejer sig om synd, 

bekendelse, tilgivelse og bod. I den kristen katolske praksis forløber fortællingen sådan, at efter 

synderen har begået sin synd, går denne til kirken, hvor denne i skriftestolen bekender sine synder 

overfor præsten. Præsten er ikke Gud, men gennem sit hverv og sin position er denne en 

guddommelig repræsentant, som i kraft af denne position er i stand til at give syndsforladelse og 

tilgivelse for det, synderen har gjort. Synderen opnår dog ikke syndsforladelse og tilgivelse ved kun 

at bekende sine synder, denne skal også betale en eller anden form for bod i enten bøn og/eller en 

(økonomisk) gave. 

 
Den storyline, som A7 og A9 udspiller gennem deres samtale, er i høj grad bygget op på samme 

måde, som storylinen omkring den kristne katolske syndspraksis. Igennem ChatRummets 

konstruktion konstitueres det, at mobning forstås som noget slemt og forkert, og igennem brugen af 

ChatRummet bekræfter brugerne også denne konstituering. I den kontekstuelle forståelse kan man 

sige, at A9 gennem mobningen af en anden pige har syndet. Disse synder bekender hun i 

ChatRummet, og gennem disse syndsbekendelser viser hun, at hun godt ved, hun har syndet og 

dermed gjort noget forkert. 

                                                 
8 Det storylineforløb og de deraf følgende positioner, som jeg redegør for i dette afsnit, er noget, som analytisk er 
opstået ud af min empiri. Senere er jeg dog blevet bekendt med, at Foucault har udviklet et magtbegreb om pastoral 
magt (Foucault 2000), og at Rose ligeledes taler om bekendelser (Rose 1996/1998). Jeg har valgt ikke at dykke 
nærmere ned i de begreber, netop fordi dette storylineforløb og deraf følgende magtpositioner er opstået ’af sig selv’ ud 
af empirien, uden at det pastorale magtbegreb er blevet brugt som analytisk greb for at få øje på det. Og netop fordi 
storylineforløbet er opstået ud af materialet, ønsker jeg, at det skal have mulighed for at stå ’urørt’, uden at det pastorale 
magtbegreb først efterfølgende bliver trukket ned over analysen.   
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A7 er, som tidligere nævnt, ikke et direkte mobbeoffer, men fordi han er den eneste brugere udover 

A9 selv, bliver han en repræsentant for mobbeofrene på samme måde, som præsten bliver en 

guddommelig repræsentant, selvom han ikke er Gud. 

Når A9 så bekender sine synder, kan A7 gennem sin position som ’gudommelig’ 

mobbeofferrepræsentant snakke med A9 om det, hun har gjort, han kan give hende nogle gode råd 

og i sidste ende give hende tilgivelse for hendes synder. Og det er lige præcis det, A7 gør, når han 

fokuserer på A9’s nuværende forhold til mobning og derigennem prøver at hive hende væk fra den 

diskursive forståelse af mobbere og over i en kategori, hvor hun kan blive læst som et godt 

menneske. I dette forsøg giver A7 også A9 gode råd til, hvordan hun kan komme helt ind til 

forståelsen af sig selv som god, hvordan hun skal tænke omkring det, og hvordan hun kan få hjælp 

af andre til at komme derhen. 

Det ser også ud til, at A9 følger fortællingen på den måde, at det ikke er nok at bekende sine synder, 

men at hun også er nødt til at betale en bod. Hendes bod består bl.a. i, at hun deltager i 

antimobbekampagner, så hun i deltagelsen af disse, gennem sin egen syndsfortælling, kan være med 

til at demonstrere, hvor slemt og ondt mobning er. Udover denne konkrete bod, kan man sige, at 

hun ser ud til også at have en evig straf gennem sin konstante skyldfølelse og dårlige samvittighed. 

Og igennem den bod og evige straf, hun gennem den konstante skyldfølelse har opnået, får hun en 

mulighed for tilgivelse af de synder, hun har gjort. 

 
I den kristne katolske storyline, som A7 og A9’s samtale er skåret over, ligger der også nogle klare 

dikotomiske forståelser af verden, hvor der trækkes på binariteter som fx guddommeligt/djævelsk, 

godt/ondt og rigtigt/forkert. Således ses det i deres samtale også, hvordan mobning ses som ondt og 

forkert, og det at være imod mobning og aktivt forsøge at bekæmpe det, ses som godt og som det 

rigtige. 

Det er også denne opdeling, som gør, at A7 kan lave sine lidt firkantede og sort/hvide 

fremskrivelser af mobning og mobbere, inden A9 kommer ind. Men idet A9 kommer ind og 

fremskriver sig som begge dele, er det lige nøjagtig den sort/hvide opdeling, hun kommer til at 

udfordre. Igennem deres samtale ser det dog ud til, at forståelsen af mobning som ond er 

kontekstuel hellig og urørlig, og derfor bliver det kun A7’s fremskrevne kategorier, hvor man enten 

mobber eller er imod mobning, hun udfordrer. 

Spørgsmålet er så også, hvor meget hun overhovedet får pillet ved de kategorier, A7 har stillet op. 

Godt nok bliver hun til gennem begge kategorier, men for det første får A7 givet en forklaring på, 

hvorfor hun gøre dette ved at fremskrive hende som en atypisk mobber, der i bund og grund ikke vil 
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det onde, sådan som de ’rigtige’ mobber vil. Derudover får de samtidig trukket deres samtale over 

den kristen katolske syndsfortælling, hvormed hun, gennem sin syndsbekendelse og anger, viser, at 

hun godt ved, hun har handlet forkert, og dermed får hun også vist, at hun ikke er ’besat’ af det 

onde, men vælger det onde fra. Igennem denne demonstration og dette valg kan hun opnå en 

tilgivelse hos mobbeofferrepræsentanten og derved komme væk fra den onde kategori og over i den 

gode.  

Således bliver det muligt, gennem brugen af den kristne katolske storyline, at mindske A9’s 

udfordring af de etablerede kategorier, og dermed bliver det muligt at bevare de dikotomiske 

opfattelser af godt/ondt og rigtig/forkert ved at få hendes fortælling til at udspille sig som en kamp 

for at slippe af med den ene kategori – den onde og forkerte, og opnå at kunne fremskrive sig helt i 

den anden kategori – den gode og rigtige. 
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Afrunding 

Konklusion 

Chatrummet om mobning er et chatrum for børn og unge, hvor de har mulighed for at gå ind og 

chatte med hinanden om deres mobbeoplevelser. Dvs. det er et chatrum for børn, hvor det er et 

seriøst emne, der er konstituerende for de samtaler, der forløber derinde. 

Den typiske bruger af ChatRummet er mobbeofferet, hvorfor mobbeofrene som kategori bliver til 

førsteheden derinde. I chatsamtalerne fortæller de om de mobbeoplevelser, som foregår i en af deres 

offlinekontekster, hvor de i disse kontekster, qua deres positioner som mobbeofre, er placeret som 

en kontekstuel andethed. Fordi ChatRummet er en af de første chatrum, der henvender sig til børn 

omkring et seriøst og problematisk emne, og fordi den typiske brugere af ChatRummet i sin 

offlinekontekst er positioneret som andethed men bliver til førsteheden, idet vedkommende træder 

ind i ChatRummet, har jeg fundet det interessant at undersøge ChatRummet med henblik på at finde 

ud af, hvordan interaktionerne foregår brugerne i mellem i forhold til forhandling af subjektivering. 

Ud fra denne interesse, kom jeg frem til denne problemformulering:  

Hvordan forhandles chatdeltagernes subjektivitet i Chatrummet, og på hvilke måder har teknologien i form af 

internettet, computeren og konstruktionen af Chatrummet betydning for subjekternes konstituering? 

 
Hvis man ser på teknologiens betydning for brugernes subjektiveringer, skaber den både 

muligheder og begrænsninger. Begrænsningerne består i, hvis det er den enkelte brugers krop, der 

er genstand for mobning i offlinekonteksten, sådan som den bl.a. er det hos B5. Og da den mobbede 

krop ikke er synlig for de andre samtaledeltagere, har de ikke mulighed for at fremskrive en anden 

krop end den offline kontekstuelle forkerte krop, som (den mobbede) typist har tegnsat derinde. I 

sådan en situation har de andre bruger således kun mulighed for at komme med nogle andre 

diskursive forståelser af den type krop, som typisten har gjort synlig i ChatRummet. 

Den skjulte krop bliver dog ikke ubetinget en ulempe, idet den gør, at der i interaktionerne ikke er 

nogen tegnsættende krop, ingen stemme, der kan høres, ingen blikke, der kan mødes etc., hvorfor 

det kun bliver bogstaverne og ordene, de skriver, som er det, der skaber interaktionerne og 

forståelsen af den anden. Den måde, som internettet og ChatRummet er konstrueret på, kan 

umiddelbart virker som en upersonlig og distancerende måde at kommunikere på, men den distance, 

som ChatRummet skaber, ser netop ud til at skabe nogle interaktioner, hvor brugerne bliver 

personlige overfor hinanden på en måde, hvor de stiller personlige og nærgående spørgsmål til den 

anden, ligesom de også fortæller og bekender mange ting, som de offline nok ikke ville gøre til 

fuldstændige fremmede og ukendte mennesker, sådan som deltagerne i bund og grund er i 
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relationen til hinanden. Det ser ud til at ChatRummet via den fuldstændige anonymitet har en slags 

effekt som en ’virtuel dagbog’, forstået på den måde at den enkelte bruger i ChatRummet bekender 

personlige tanker, følelser og oplevelser omkring mobningen. Tanker, følelser og oplevelser, som 

de muligvis ikke ville fortælle om andre steder. Selvom de i princippet deler de tanker og følelser 

med andre i de interaktioner, forbliver tankerne og følelserne som sådan stadig private, idet der ikke 

er andre end typisten selv, som har kendskab til, at det er denne, som er typisten bag det konkrete 

cybersubjekt i ChatRummet. Altså ser ChatRummet ud til gennem den måde, det er konstrueret på, 

at konstituere et rum for mulige bekendelser og refleksioner omkring oplevelserne af mobning, som 

ingen andre vil kunne få kendskab til. 

 
Ud fra den måde hvorpå deltagerne reagerer i forhold til, hvad den anden skriver i ChatRummet, ser 

det ud til, at der er en forståelse af, at det, der fortælles, er ’sandheden’, således at der ikke stilles 

spørgsmålstegn til hinandens fortællinger og kommen til eksistens. 

Derudover ser der også ud til at være en fuldstændig accept af den anden, så længe den anden 

opfylder præmisserne i form af, det er mobning, der skal tales om og følger de herskende diskurser 

om, at mobning er slemt og ubehageligt, og det derfor altid er ’synd for’ mobbeofferet. Dette ses fx 

i forhold til ballademagerne og den tidligere mobber. Ballademagerne kommer ind i ChatRummet 

og laver ballade derinde, de snakker ikke mobning, og de udviser ikke sympati for mobbeofrene, 

tværtimod går de efter et af mobbeofrene og generer hende i forhold til den etnicitet, hun er blevet 

til igennem derinde, og moderatoren reagerer på de handlinger ved at smide dem ud. Den tidligere 

mobber har, ifølge hendes fortælling, mobbet rigtig groft og fået sit mobbeoffer ud på selvmordets 

rand, men trods den omfattende grovhed i sine mobberier, smides hun ikke ud af ChatRummet, 

fordi hun netop opfylder præmissen om at tale om mobning, og fordi hun i sin fortælling følger 

diskurserne om, at mobning er slemt og ubehageligt, og det altid er synd for mobberne. 

 
Det ses således, at der gennem ChatRummet er blevet skabt et rum og en mulighed for børn og unge 

med mobbeoplevelser for at komme ind og snakke om disse oplevelser, og det er en mulighed, hvor 

de samtidig kan fortælle og bekende anonymt, og hvor der er en fuldstændig accept af én, så længe 

man vel og mærke følger ChatRummets præmisser og de herskende diskursive opfattelser af 

mobning. 
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Perspektivering 

Ud fra ovenstående konklusion ses det, at der i konstruktionen af ChatRummet om mobning er tre 

overskrifter, som gør sig gældende. Den ene drejer sig om muligheden for personlige bekendelser, 

som bl.a. den fuldstændige anonymitet er med til at skabe. Den anden handler om præmisserne for 

rummet, som bl.a. indebærer, at der skal tales om mobning, og at man har lyst til at gøre det. 

Ligesom det også indebærer, at man følger de kontekstuelle diskurser om mobning. Den tredje og 

sidste overskrift drejer sig om fuldstændig accept af den anden, hvis denne opfylder præmisserne og 

følger diskurserne. Og i den accept ligger der, at man inkluderer den anden og forstår det, den anden 

fortæller, som ’sandheden’. 

 
Når der inde på ChatRummets internetside skrives, at ChatRummet er for de børn og unge, der har 

oplevelser med mobning, kan man sige, at det i princippet også henvender sig til dem, der mobber. 

Men dette forbliver kun et princip, ikke kun fordi en mobber primært vil have en andethedsposition 

i forhold til mobbeofrene. Men også ved at der i præmisserne for deltagelse i ChatRummet ser ud til 

at ligge en forventning om, at man følger de diskursive forståelser af mobning, som drejer sig 

omkring en forståelse af mobning som noget slemt og ondt. Og i og med der er en forståelse af 

mobning som slemt og ondt, kommer der også til at ligge en implicit forståelse af mobberen som 

en, der gør noget forkert, som en der gør noget slemt og ondt. Mobberen kan i ChatRummets 

kontekst derved let komme til at fremstå som slem og ond og derved blive lokalt positioneret i en 

negativ og ufordelagtig position, hvorved det bliver vanskeligt at fremstå som passende deltager, og 

hvorfor det kan blive vanskeligt for mobberen at få rum til at snakke om de problemer, 

bekymringer, tanker og følelser, denne kan have omkring mobning. 

Som det ses i specialet, lykkes det dog for den tidligere mobber at blive til som passende deltager, 

men for det første kan det, at hun er forhåndværende, frem for nuværende, mobber tilskrives 

betydning i forhold til denne succes, og for det andet bruger hun mange ressourcer på at følge de 

lokale diskurser og få positioneret mobbeofrene som dem, det er ’synd for’, på trods af hun 

tilsyneladende har det rigtig svært selv. 

 
Ud fra de vanskeligheder en mobber kan se ud til at få, i forhold til det at blive til som passende 

deltager i ChatRummet om mobning og de vanskeligheder, det kan føre med sig i form af ikke at 

kunne komme til at snakke om sine problemer, tanker og følelser omkring mobning, kan det være 

relevant at overveje at konstruere et chatrum for mobbere, som en parallel til ChatRummet om 

mobning. Et rum, hvor der skabes en mulighed for mobberne for at kunne komme med deres 
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fortællinger og bekendelser, og hvor der samtidig er mulighed for en fuldstændig accept, sådan at 

det bliver muligt for mobberne frit at komme med deres tanker, følelser og bekymringer omkring 

deres mobbeoplevelser, og hvor der er mulighed for at skabe refleksioner omkring disse.  

For at kunne etablere et rum, hvor der er fri mulighed for dette, bliver det derfor nødvendigt at 

udfordre diskurserne omkring mobning, sådan som de bl.a. ses i ChatRummet om mobning, hvor 

sympatien mere eller mindre kun lægges hos mobbeofrene, og mobberne derigennem kommer til at 

fremstå som usympatiske. Og i og med der ved ordene ’mobning’ og ’mobbere’ er nogle negative 

konnotationer, bliver det også nødvendigt at konstruere nogle andre italesættelser og fortællinger 

omkring kategorien mobber, sådan at den ikke blot fremstår som negativ, men at der i 

italesættelserne og fortællingerne omkring den også inddrages andre aspekter, som kan være med til 

at løsne op for forståelserne at kategorien og for, hvorfor man som subjekt kan blive interpelleret i 

kategorien mobber.  

For først når der bliver løsnet op for de negative – og til tider fordømmende – forståelser af 

kategorien mobber, bliver det muligt for subjekterne i den kategori, at kunne snakke frit om deres 

tanker og følelser omkring mobningen uden at skulle forsvare deres handlinger. Og først når der 

ikke er en entydig negativ forståelse af mobberen, bliver det muligt at kunne række en hånd ud til 

denne og støtte og hjælpe den ud af mobberkategorien, uden at det gøres gennem tvang, 

modsætninger, løftede pegefingre og fordømmelse. 
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Abstract in English 

‘ChatRummet om mobning’ is a chat room where children and youth can chat with each other about 

their bully-experiences. Thus, ChatRummet is a chat room with a serious subject matter, which 

constitutes the chat conversations taking place. 

The children, who mostly appears in ChatRummet, are those, who has experienced being bullied. 

This means they are positioned as Otherness through their subject positions as bully-victims in their 

individual bully-context. While the same position as bully-victims in ChatRummets context is 

giving them access to the position as Firstness. 

Because ChatRummet om mobning is one of the first chatrooms in Denmark, which is addressed to 

children and youth about a problematic subject, and because the children in the context of 

ChatRummet get access to the position of Firstness, I find it interesting to study the interactions 

between users in ChatRummet, and, therefore, I arrive to the following main questions for this 

thesis: 

How is the chat participants’ subjectivity negotiated in ChatRummet om mobning? And, in which way has the 

technology in the shape of the Internet, the computer and the constructions of ChatRummet influence on the subjects’ 

constitutions? 

 
Theory 

The theoretical framework for this thesis is primarily post-structuralism, in which, all knowledge is 

understood as a construction, and where there exists no definitive truth. In the post-structuralistic 

theoretical framework the subject comes into being through the concepts of subjectification, subject 

positions, First- and Othernes, and social categories. 

Because the chat conversations that are being analysed are taking place on the Internet and in a 

constructed chat room, there will be one more link between the chat participants, which has an 

influence on their interactions and possibilities for subjectification and their coming into being. This 

extra link creates a gap between the subject behind the screen typing and the subject coming visible 

into being on the screen. This duality through which the subjects comes into existence, is difficult to 

seize only with the post-structuralistic concepts of the subject. Therefore, I will also make use of 

semiotic materialism, which partly has its focus on the semiotic and linguistic side of the 

subjectification, where the subjects in ChatRummet come into existence through the letters, words 

and signs that the typist types. This approach also has its focus on the material side, which 

furthermore, has an influence on the process of subjectification, partly in the shape of the Internet, 

the computer, the keyboard, the construction of ChatRummet etc. But also in the shape of the 
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material act in itself, where a subject behind the screen is typing the subject on the screen into 

being. These concepts, which will be used in relation to the understanding of the chat participants in 

ChatRummet, are cybersubject, typist, cyborg and reconfiguration. 

 
Scientific method 

The data produced and/or collected to be analysed in this thesis, are logfiles from the chat 

conversations, which has taken place in ChatRummet om mobning. This means, I have not been 

present in ChatRummet om mobning at the same time as the informants, which also means, I have 

not had any direct contact with the informants. This plays an important role in relation to the actual 

scientific method in the production of data for this thesis, like it also has consequences in terms of 

ethics. 

 
Analysis 

In this thesis, I have analysed three different situations that have taken place in ChatRummet.  

The first analysis is about a girl, who participates in a chat conversation with two other girls. In this 

conversation, the girl is becoming a cybersubject through two different and oppositional bodies. 

The first body is a fat body, which also turns out to be the bullied body in her bully-context. And 

the other body is a beautiful body that comes into existence in a friendly context. In this analysis, 

for instance, I look at, how online bodies can be understood, and what significance it has for the 

subject online, while I also examine how it is possible for the girl to come into existence through 

two very different bodies.  

 
In the second analysis, there is girl who writes herself and her body into existence through another 

ethnicity then Danish. Even though the ethnic body is not the normative body in ChatRummet, her 

ethnic body does not seem to give her any problems in the chat conversations with the other 

participants. Not until some troublemakers enter the chat room and start making trouble and 

succeed in putting ethnicity as the most important marker in relation to the subject positions in 

ChatRummet, by typing some very negative discursive understandings about the girls’ ethnicity.  

In the analysis I will look at the negotiations of subject positions, which especially takes place 

between the ethnic girl and the troublemakers. And I will look at how their subject positions shifts, 

and how the different participants can succeed in becoming the ones setting the norm in the chat 

room.   
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The third analysis is about a boy, who is a friend of a bullied victim. Throughout the chat 

conversation, he makes a determined and strict statement about, what should be done to those who 

bully. Shortly after this statement, a girl enters ChatRummet and claims, that she used to bully 

another girl very badly, which she now deeply regrets. 

What especially interests me in this analysis is, how the boy, with the strict attitude towards bullies, 

reacts when the girl, who used to bully, enters the chat room. I also find it interesting to look at, 

how it becomes possible for the former bullying girl to be included in ChatRummet as an 

appropriated participant. 

 
Conclusion 

Through the three analyses, I have found that the chat participants in their chat conversations are 

very understanding and including toward each other. Thus, there is a complete acceptance of the 

other participant, as long as s/he follows both premises of bully-experiences being the subject 

matter for the chat conversations, and as long as the participant has a discursive understanding of 

bullying as something negative. In the complete acceptance there is also an implied understanding 

of everything being told as a truth, which cannot be questioned. 

As for the importance of the technology used for chat conversations, and the users subjectification, 

it seems to both create some opportunities and some limitations. For example, one limitation is seen 

when the typist’s physical body is the bullied object in the offline bully-context. In that instance, it 

is not possible for the other chat participants to change the typists body according to its physical 

characteristics, as they are typed by the typist, because the typists’ physical body is not visible to 

the other chat participants. The chat participants’ only other opportunity is, to type different 

discursive understandings of the body in focus, than the understandings occurring in the offline 

bully-context. 

The opportunities which the technology creates, can be seen as the typists’ physical bodies in 

ChatRummet are not visible; then voices can not be heard, eyes can not meet, etc. In that way, 

ChatRummet creates a type of ‘interactive diary’, where every participant confesses thoughts, 

feelings and experiences, which they would probably not have confessed anywhere else. These 

thoughts, feelings and experiences stay private, even though they in principle are shared with other 

participants in the chat conversations. But due to an absolute anonymity, there is no one but the 

typist themselves, who knows that s/he is the typist behind the specific cybersubject. 

Therefore, with ChatRummet om mobning there has been constructed a chat room that creates a 

space for the possible confessions and reflections about bully experiences. 
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