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Förord 

Det är nu över tio år sedan som jag för första gången stötte på den så kallade smilisen1. Min 

kusin visade mig hur programmet mIRC2 fungerade och hur han genom det chattade med 

människor över hela jorden. Relativt ofta avslutade han sina inlägg med att skriva ett kolon 

följt av en parentes och jag kunde inte begripa varför han gjorde så. När jag frågade bad han 

mig att luta på huvudet och det var då jag insåg att jag inte skulle se tecknen var för sig utan 

som en liten bild av ett leende ansikte. 

Några månader senare, den 19 januari 1997, kom min kusin hem till mig och min familj för 

att fira min systers födelsedag. Han passade då på att installera mIRC på min dator. Efter det 

var jag fast. I början satt jag mest och läste vad alla andra skrev. Det kändes ovant och lite 

otäckt att skriva egna inlägg och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Allt gick så snabbt 

och ofta hann jag knappt börja på ett inlägg innan diskussionen gått vidare till ett helt annat 

ämne. Efter ett tag blev jag dock varm i kläderna och chattandet kom att bli en stor del av mitt 

liv under flera år framöver. Jag gick ut på Internet varje kväll och satt där i timmar ivrigt 

samtalandes med alla möjliga människor från världens alla kontinenter. 

Det har nu, som sagt, gått tio år sedan dess. De allra flesta av mina kontakter på chatten 

tappade jag för länge sedan men några finns kvar från det där första halvåret. Jag chattar inte 

längre på IRC3 utan använder mig idag nästan enbart av MSN4. Idag använder jag Internet 

mest för att hålla kontakt med de vänner jag redan har och till skillnad från förr har jag lärt 

känna de flesta av dem IRL5 innan jag kontaktat dem på nätet. 

Under denna förhållandevis långa Internetkarriär har smilisen alltid varit viktig. I mitt 

chattande är den fullständigt oumbärlig och jag använder den i stort sett hela tiden. Utan den 

blir samtalen svårförliga och ytterst koncentrationskrävande eftersom jag hela tiden måste 

lägga energi på att försöka utläsa samtalspartnerns humör enbart ur den skrift som denne 

producerar.  

                                                 
1 Då under den engelska beteckningen smiley. 
2 Ett program som används för att komma ut på IRC. 
3 IRC är en förkortning för Internet Relay Chat. 
4 MSN är en kortform av MSN Messenger som står för MicroSoft Network Messenger. 
5 IRL är en populär förkortning som står för In Real Life och alltså symboliserar livet utanför chatten. 
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En chatt är så nära tal som man kan komma med skrift idag. Kommunikationen går fort, 

utspelar sig nästan i realtid och är oftast relativt kortfattad. Skillnaden ligger i att tonläge, 

mimik och kroppsspråk inte förmedlas och därför finns det tyvärr ett mycket stort utrymme 

för missförstånd. För att undvika sådana är smilisen, tillsammans med ett antal andra 

strategier, alldeles fenomenal. Med ett fåtal tangenttryckningar kan ett helt känsloregister 

förmedlas. 

Sålunda har jag beslutat mig för att ägna mitt uppsatsarbete åt smilisen och dess betydelse 

för kommunikationen på Internet6. 

                                                 
6 Uppsatsen innehåller många smilisar och en hel del av dessa kan vara svåra att tyda. Bilaga 2 innehåller därför 
en förklaring av samtliga smilisar som jag använder mig av i uppsatsen. 
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1. Inledning 

I mitten av 1990-talet blev Internet tillgängligt för normalanvändaren av datorer. Med det nya 

mediet uppstod helt nya möjligheter att söka information och också nya medel för 

kommunikation. E-mejl blev snart populärt och många människor började chatta. På grund av 

både sina likheter och skillnader med det talspråkliga uppstod snart ett behov av att 

exempelvis kunna förmedla känslor. Olika strategier för att åstadkomma detta uppstod, bland 

andra asterisker för att markera handlingar, *ler*, versaler för att betona, LYSSNA!, och 

ljudhärmande uttryck, eww. Det var också nu som smilisen slog igenom på allvar7. Med 

endast två, ibland tre, knapptryckningar kunde en hel känsla förmedlas. Nu gick det snabbt att 

visa glädje, :), finurlighet, ;), förvåning, :o  och nedstämdhet, :(, bara för att nämna några. 

Sedan Internet och chatt introducerades har det gått ungefär ett decennium. På många sätt 

har utvecklingen varit i det närmaste lavinartad. Hastigheterna har gått från 28,8 kbit/s till 

dagens 25 Mbit/s vilket är nästan 1000 gånger snabbare. Utbudet av program, finesser och 

användningsområden har också ökat. Idag är det bland annat möjligt att lyssna på radio, 

telefonera och hyra film över Internet. Detta i kombination med att användarantalet har ökat 

något enormt8 har givetvis också påverkat chattandet och smilisen. Idag kan du inte bara 

chatta med en person som befinner sig på andra sidan jorden utan också se och höra denne i 

realtid när du gör det.  

Den största påverkan på smilisen har förmodligen MSN stått för. Idag består smilisen 

sällan av enbart ett kolon och en parentes utan snarare av ett litet ansikte, till exempel ☺, och 

de senaste åren har även dessa utvecklats till rörliga animationer av olika storlek och slag9. 

Smilisen är viktig för kommunikationen på Internet men just hur viktig den är och på vilket 

sätt är oklart. Denna uppsats ägnas därför åt att försöka utforska detta område så noggrant 

som möjligt. 

                                                 
7 Den allra första smilisen sägs vara uppfunnen av Scott Elliot Fahlman, en datoringenjör från Carnegie Mellon 
University. Den 19 september 1982 skrev han en notis till sina kollegor där han föreslog hur smilisen skulle 
användas (Wikipedia 2006a). 
8  Idag använder enligt SCB ca 80 % av Sveriges befolkning (16-74 år) Internet minst en gång i veckan 
(Statistiska CentralByrån 2006). 
9 Alla sådana animationer kan kanske i snäv mening inte räknas som smilisar. 
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1.1 Syfte 
Att smilisen är vanligt förekommande på Internet är det ingen tvekan om. Den dyker upp i 

alla möjliga slags texter på hemsidor, i e-mejl, i diskussionsforum och på chattar. Dess 

frekvens varierar dock i hög grad mellan de olika sammanhangen men allra oftast 

förekommer den på chattar, följt av e-mejl och diskussionsforum för att slutligen vara något 

ovanligare på hemsidor. Säkerligen beror detta på att genren chatt ligger så nära talet och att 

smilisen därför är viktig för att exempelvis undvika missförstånd. 

Om då smilisen är allra vanligast förekommande på chattar så är mitt intryck dock att 

själva användandet av den varierar mycket från person till person. Vissa personer använder 

den inte alls medan andra gör det hela tiden. Bland de senare finns det dessutom de som 

använder alla upptänkliga sorter medan andra håller sig till ett fåtal. Dessutom är jag inte, 

trots min positiva syn på smilisar, helt övertygad om att den egentligen är oumbärlig för 

kommunikationen på Internet. Kanske är smilisens frekventa uppdykande endast ett tecken på 

att chattkulturen har skapat ett konstlat behov av den och att den snarare används för att det är 

kutym att göra så. Hård af Segerstad skriver: “It seems likely that the language use is not only 

an adaptation to the particular conditions of real-time chat, but also an adaptation to fit in with 

the chat culture.” (2002:153). 

Syftet med denna uppsats är därför att i första hand ta reda på hur vanligt förkommande 

smilisen är på en chatt och vilka sorter som används oftast10. Därefter ämnar jag titta närmare 

på om samma person använder många smilisar, om dessa är av många olika slag eller endast 

ett fåtal. Denna senare del exemplifieras också med chattavsnitt tagna från materialet. 

                                                 
10 De vanligast förekommande smilisarna kan eventuellt också anses vara de mest användbara. 
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2 Forskningshistoria 

Det har forskats en hel del om hur det nya mediet Internet påverkar människans skriftliga och 

muntliga språkbruk. Till en början bestod forskningen mest av spekulationer som antingen 

drog åt det utopiska eller dystopiska hållet men på senare år har forskningen övergått till att 

empiriskt undersöka hur Internet faktiskt används socialt och kulturellt (Sveningsson, 

Lövheim, Bergquist 2001:12). 

Då Internet är ett så stort forum med så många möjligheter har olika forskare riktat in sig 

på olika områden. De har tagit sig an de språkliga aspekterna av hemsidor, e-mejl, 

diskussionsforum och chatt och från det dragit slutsatser om hur Internet egentligen påverkar 

språket. 

När det gäller hemsidor så har Anna-Malin Karlsson i tre rapporter (1999, 2000, 2001) 

undersökt språket på svenska chattares hemsidor. Det övergripande syftet är att studera 

sambandet mellan genre, text och språk på chattares personliga presentationshemsidor. Hon 

tittar närmare på vilken roll skriften får och om den är mindre betydelsefull på hemsidor än i 

andra skriftliga medium då den där ofta anses vara av en mer vardaglig form. Relevanta 

textbegrepp för hemsideskaparen utreds också och hur denne beskriver texter. I och med detta 

försöker hon också beskriva hemsidans genrebegrepp. Resultaten hon kommer fram till är att 

hemsidorna är av så skilda slag att det är svårt att urskilja skriftens roll generellt sett. De är 

dock ofta uppdelade på samma sätt och dessa delsidor, exempelvis indexsida, vännersida och 

egosida, ser Karlsson som i sig olika genrer. Sålunda kan hemsidan ses som en genre 

innehållande många olika genrer. På varje sida är alla element, till exempel bild och skrift, 

meningsbyggande och bör därför ses som en egen helhet. Slutligen visar hon hur hemsidorna 

generellt är uppbyggda och hur det textuella sammanhanget ser ut. 

I sin bok Language and the Internet (2001) ger David Crystal en övergripande bild av hur 

språket ser ut och påverkas i olika internetbaserade forum. I den första delen som handlar om 

e-mejl beskriver han hur språket ser ut i mejlhuvud, hälsnings- och avskedsfraser samt i själva 

mejlkroppen. Då det gäller chattar går Crystal igenom skillnaden mellan synkrona och 

asynkrona chattar, och vilka chattstrategier som där används. Han ger sedan en kort 
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beskrivning av hur virtuella världar11 kräver en blandning av skriftligt tal och kommando. 

Slutligen tar han upp hemsidans språkliga funktion och den interaktivitet den erbjuder genom 

exempelvis hyperlänkar. Hela boken avslutas med några filosofiska tankar om språkets 

framtid på Internet där han bland annat förundras över hur snabbt människor anpassat sig till 

de nya miljöerna och skapat nya sätt att uttrycka det som där inte kan uttryckas på vanligt sätt. 

En viktig studie om chatt kommer från Malin Sveningsson (2001). Hon går så fördomsfritt 

som möjligt ut på ett antal chattar för att se vad chattande egentligen handlar om och hur en 

känsla av gemenskap skapas. Hennes främsta syften är att undersöka chattares bild av sig 

själva och andra, deras aktiviteter på chatten, deras kommunikativa stilar samt deras 

beteenderegler. Genom sin studie visar Sveningsson att frekventa och erfarna användare 

uppnår en högre status än de mer sporadiska. De känns igen och har genom sitt kändisskap 

lättare att göra nya bekantskaper. På så sätt ingår de också i en gemenskap med ofta relativt 

tydliga gränser utåt. Sveningsson listar också ett antal chattaktiviteter som är vanliga, till 

exempel verbala dueller, fiktiva scenarier och flörtande men även allvarliga diskussioner. En 

chattgrupp skapar ofta sin egna kommunikativa stil bestående av exempelvis särskilda 

förkortningar eller stavningar som kan vara svåra för den utomstående att förstå och bemästra. 

Då det slutligen gäller det interna regelverket kommer Sveningsson fram till att sådana ofta är 

förhållandevis väl utvecklade, aggressivitet och offensiva uttalanden, skräpinlägg12, och 

lögner uppskattas sällan13.  

Liksom Crystal undersöker Ylva Hård af Segerstad språket inom ett antal olika forum 

(2002). Förutom e-mejl och webbchatt undersöker hon också instant messaging14 och SMS 

med syftet att redogöra för hur svenskan används och anpassas till olika typer av datoriserad 

kommunikation. Hon tittar också närmare på vilka variabler som utgör denna påverkan. E-

mejl visar sig variera mer i stil än vanliga brev och de är också i regel mycket kortare. På 

webbchatten visar sig svenska chattare använda internationella strategier för att anpassa även 

det svenska språket till den nya kommunikationen. Studien av instant messaging inom ett 

universitet visar att det används som stöd för grupparbeten, för att koordinera sociala 

aktiviteter men främst som ett forum för lek och nöje. Dessutom påverkas ett meddelandes 

innehåll mycket av om sändaren är medveten om mottagarens närvaro i rummet eller på 

                                                 
11 Då boken skrevs var dessa virtuella världar mycket enkla och oftast helt textbaserade. Nu för tiden är det 
snarare tvärtom och grafiken har tagit över mycket av de funktioner texten tidigare hade. 
12 Med detta menas onödigt upprepande av inlägg eller publicering av inlägg utan syfte, så kallad spam. 
13 Ett undantag verkar dock gälla mycket frekventa användare som ofta ges ett större mått av acceptans för 
sådant beteende (Sveningsson 2001:195ff). 
14 Instant messaging är en form av chatt som beskrivs närmare i kapitel 1.4.1.1. 
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chatten. För SMS finner Hård af Segerstad slutligen att ett meddelandes innehåll anpassades 

till kommunikationsformens relativ bantade möjligheter och att talliknande stavning och 

förkortningar är en mycket vanlig strategi för detta. 

Slutligen har också övergripande arbeten gjorts om Internet som forskningsområde. I sin 

bok Att fånga Nätet – Kvalitativa metoder för Internetforskning (2003) ger Malin 

Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist en nyanserad bild av Internets för- och 

nackdelar som forskningsfält och presenterar också en rad förslag på hur det på bästa sätt 

används. De börjar med att introducera olika begrepp och miljöer, till exempel webbsidor, e-

post, chatt och instant messaging, och går sedan in på reflektioner som bör göras innan arbetet 

startas, exempelvis hur och var undersökningen ska göras. Efter det följer två kapitel som 

behandlar insamling och analys av material. Det första tar upp svårigheter som kan uppstå vid 

själva materialinsamlandet av surveys, intervjuer eller observationer. Kapitlet därefter tar upp 

problem som kan uppstå då materialet sedan analyseras. Här föreslås tillvägagångssätt och 

metoder för att göra arbetet så lätthanterligt som möjligt. Boken avslutas med en 

etikdiskussion följt av ett antal exempel på tidigare undersökningar gjorda på Internet. 

2.1 Ickeverbala signaler 
Kommunicerandet som görs under ett vanligt talat samtal kan delas upp i två delar; det 

verbala och det ickeverbala (Nilsson 1993:74). Den verbala kommunikationen betecknar 

ordens faktiska innehåll medan den ickeverbala kommunikationen omfattar allt annat som 

påverkar samtalet. Vi kan förändra ett budskap genom att med vår röst använda olika 

röststyrka, hastighet eller dialekt och med vår kropp byta ställning, använda rörelser och 

mimik. En mycket viktig bit av den ickeverbala kommunikationen är ögonkontakt och 

blickar. Beroende på hur talaren tittar på lyssnaren tolkas det sagda på olika sätt (ibid 

1993:75f), en talare som ofta tittar och då och då också vilar blicken på lyssnaren uppfattas 

som öppen och vänlig (Nilsson 1993:76; Allwood 1979:8). De inte lika självklara inslagen i 

den ickeverbala kommunikationen är kroppskontakt, dofter och smaker men också klädval 

och den miljö som de samtalande befinner sig i. Allt detta, och mer därtill, gör sitt för att 

påverka ett samtal. 

Dessa ickeverbala signaler, som innefattar allt från medvetna yttre attribut till omedvetna 

fysiska förändringar, delas upp i två kategorier, de extralingvistiska och de paralingvistiska 
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(Backlund 1991:21). I Tabell 1 redovisas dessa två kategorier av ickeverbala signaler15 och 

jag beskriver dem också utförligare nedan. 

De extralingvistiska signalerna innefattar sådant som inte uttrycks med rösten (Allwood 

1979:2; Backlund 1991:21). Vissa av dessa signaler kan vi påverka själva, till exempel gester 

och mimik, medan andra är helt omedvetna, bland annat pupillförändringar16 och ansiktsfärg 

(Backlund 1991:21). 

Tabell 1. Ickeverbala signaler enligt Britt Backlund 
Extralingvistiska signaler Paralingvistiska signaler 
Omedvetna (svåra eller omöjliga att kontrollera) Omedvetna eller medvetna 
pupillförändring röstteknik 
vissa dofter taltempo 
rodnad eller plötslig blekhet röststyrka 
Medvetna (möjliga att utveckla och kontrollera) satsmelodi 
gester kvantitet och tryckstyrka 
kroppsställningar artikulation och uttal 
klädedräkt pauser och pausutfyllnader 
smycken, frisyr, smink  
mimik  
ögonkontakt  
(Backlund 1992:88)  

 
Paralingvistiska signaler har med rösten att göra och kan också de vara både medvetna och 

omedvetna (Allwood 1979:2; Backlund 1991:21). Taltempo och röststyrka är tydliga exempel 

på denna typ av ickeverbal signal. 

De funktioner som de ickeverbala signalerna har är dels att definiera oss själva i 

förhållande till omvärlden och dels att hjälpa oss att själva känna (Backlund 1991:73). Olika 

betoningar av samma sats kan ge helt olika budskap17, en djup röst ses som positiv och ett 

långsamt tempo utan växlingar ses som melankoliskt (ibid:76ff). Också det fysiska 

förhållandet i rummet till en människa betecknar olika saker. Området runt en människa är 

omedvetet uppdelat i zoner. Till den innersta, intimzonen, inom 50 centimeters avstånd, låter 

vi bara mycket närstående människor komma. Den personliga zonen ligger därutanför upp till 

120 centimeters avstånd och här accepterar vi vänner som inte tillhör den allra innersta 

                                                 
15 Tabellen finns publicerad i Backlunds bok Inte bara ord – En bok om talad kommunikation (1991) men också 
i hennes artikel om kroppsspråk publicerad i Tal och samtal (1992). Anledningen till att jag tagit tabellen i den 
senare är att hon där lagt till rodnad som en extralingvistisk signal. 
16 Här menar Allwood att gränsen mellan medvetet och omedvetet är mycket svår att dra. Exempelvis använde 
på medeltiden kvinnor drogen belladonna för att förstora sina pupiller och därmed bli mer attraktiva (Allwood 
1979:7). 
17 Exempelsatsen Har du gjort det? får olika betydelse beroende på vilket av de fyra orden som betonas. 
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kretsen. Det mesta av vårt sociala liv utspelar sig dock i den sociala zonen på ett avstånd upp 

till 250 centimeter (ibid:83). Om en människa otillåtet passerar en gräns så visar vi med 

ansiktsuttryck, gester och ton att vi känner obehag och detta uppfattas av inkräktaren. Med 

mimik visar vi känslor och här är vårt vanligaste ansiktsuttryck vårt glädjebetecknande leende 

(ibid:88). 

Jens Allwood (1979) delar upp de ickeverbala signalernas innehåll i sex kategorier. 

Fysiologiska egenskaper och allmänna förmågor är den första och här tolkar vi kroppsstorlek 

och -byggnad för att dra slutsatser exempelvis om hur personen i fråga mår eller fungerar 

intellektuellt. Därefter kommer social identitet där vi genom att tolka en persons beteende kan 

dra slutsatser om bland annat ålder, kön och yrke. Den tredje och kanske viktigaste 

användningen av ickeverbala signaler är för att beteckna känslor. Oftast uttrycks sådana bättre 

ickeverbalt än verbalt18. Efter känslorna följer interpersonella attityder som visar vilken 

attityd vi har till andra människor, om vi är dominerande eller undergivna, aggressiva eller 

vänliga. Kognitiv information är den femte kategorin och handlar om hur vi hjälper budskapet 

i det vi säger genom att till exempel använda gester som betecknar det vi pratar om19. Som en 

sjätte och sista kategori är interaktionssignalerna. Dessa kan vara lyssnarens hummanden som 

signalerar förståelse eller talarens sjunkande tonläge som visar att denne snart har talat klart 

(Allwood 1979:12ff). 

2.2 Ickeverbala chattstrategier 
Att chattare på olika sätt kompenserar för frånvaron av ickeverbala signaler har länge varit 

känt. Ylva Hård af Segerstad tar upp detta i sin avhandling Use and Adaptation of Written 

Language to the Conditions of Computer-Mediated Communication (2002). Hon tittar 

närmare på fyra moderna kommunikationsmedel: e-mejl, webbchatt, instant messaging och 

SMS. Genom att använda enkäter som utgångspunkt undersöker hon sedan reellt material från 

dessa medier. Ur detta material drar hon slutsatser om hur användaren själv uppfattar sitt eget 

nyttjande av ickeverbala signaler och hur det egentligen ser ut.  

                                                 
18 En person som säger sig vara glad men ickeverbalt uttrycker något annat tolkas förmodligen i de allra flesta 
fall inte som glad hur mycket denne än propsar på det. 
19 Här väljer jag att ta det klassiska exemplet på fiskaren som visar hur stor fisk han fångade på morgonen. Han 
slår ut med armarna och säger: Den var så här stor! 
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När det gäller webbchatt, som är det jag intresserar mig för i min uppsats, kommer Hård af 

Segerstad fram till att svenska chattare använder sig av humörsymboler20, asterisker, versaler, 

skiljetecken samt förkortningar. Dessa strategier21 går jag in på närmare nedan. 

Jag har valt att dela upp de ickeverbala chattstrategierna i kategorierna extralingvistiska 

och paralingvistiska då dessa är vedertagna begrepp i forskningen kring ickeverbal 

kommunikation. Inte alla strategier nedan har någon exakt motsvarighet i Tabell 1 men jag 

anser det ändå möjligt att placera in dem någotsånär efter Backlunds uppdelning. Viktigt är 

också att förstå att allt som publiceras på en chatt är gjort så medvetet av användaren i fråga. 

Sålunda går det knappast att tala om omedvetna chattstrategier. 

2.2.1 Extralingvistiska chattstrategier 
Inte alla extralingvistiska signaler har sina motsvarigheter på chatten. De omedvetna 

signalerna går givetvis inte alls att förmedla eftersom allt som publiceras på en chatt görs så 

genom medvetna val av användaren. Visserligen finns det på vissa chattar grafiska smilisar 

som förmedlar budskapet att rodna men detta är i så fall något som talaren väljer att framföra. 

Inte heller går det att prata om någon egentlig ögonkontakt och attityden till en person 

förmedlas snarare genom snabb eller långsam respons som sträcker sig så långt som till rent 

negligerande. 

2.2.1.1 Smilisar 
Enligt min egen definition används smilisar för att kompensera bristen på mimik men också 

gester och handlingar. En sats kan ofta tolkas på många sätt beroende på exempelvis betoning 

eller mimik. Eftersom chatten är en skriftspråklig miljö där det vare sig går att se eller höra 

varandra22 blir tolkandet ofta problematiskt och missförstånd uppstår lätt. Smilisen används 

här för att markera känslouttryck och på så sätt underlätta förståelsen23. 

                                                 
20 Motsvarigheten till engelskans emoticons och rekommenderas av Svenska språknämnden att användas som en 
mer formell benämning på smilisar (Språkrådet 2006). I min uppsats använder jag mig dock av det senare 
eftersom det är mer etablerat, särskilt i chattkretsar. 
21 Den intresserade kan också läsa Lindströms uppsats (2004) för en utförlig genomgång av hur ickeverbala 
strategier används på just IRC. 
22 Nu för tiden finns det möjlighet att chatta med mikrofon och/eller webbkamera men då är det inte längre tal 
om chatt i strikt mening. Att chatta med enbart webbkamera är visserligen möjligt men det går inte att med 
säkerhet länka kroppsspråk till vad som sägs på grund av den fördröjning som finns i processen innehållande 
skrivande, publicerande och läsande. 
23 Dock kan det ibland hända att en smilis snarare skapar förvirring än förståelse då de samtalande parterna inte 
alltid lägger samma betydelse i den (Crystal 2001:36). 
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Smilisar finns i många olika slag och det finns till och med olika skolor24. Dessa varierar 

från de allra enklaste uppbyggda av endast två tecken till de avancerade som kan innehålla tio 

tecken eller fler25. Vanligast förekommande är helt klart de förra och det är bara i sällsynta 

fall som riktigt avancerade smilisar dyker upp på en chatt. Orsakerna till att de inte används 

oftare kan sägas vara två - dels tar de längre tid att skriva och dels är de svårare att förstå. 

Också Segerstad tar upp denna problematik: ”[I]ntricate symbols demands that specific 

background knowledge that has to be shared by both sender and receiver in order to function 

as intended…” (2002:143). I Tabell 2 har jag listat några av de vanligaste enkla smilisarna 

som förekommer frekvent i de flesta chattar.  

Tabell 2. Olika varianter av smilisar26 
Liggande Stående 
:) eller :-) eller =) Vara glad, le >_< eller >.< Vara glad 
:D eller :-D eller 
=D Skratta, le brett o_O eller o.O Vara förvånad 

:P eller :-P eller =P Räcka ut tungan, vara 
busig -_- eller ._. Vara ledsen, vara sur 

:O eller :-O eller 
=O 

Vara förvånad, vara 
chockad \o eller o/ Vinka 

:/ eller :-/ eller =/ Vara skeptisk, vara 
obekväm \o/ eller \0/ Vinka med båda 

händerna 
:( eller :-( eller =( Vara ledsen, vara sur   
:'( eller :.( Gråta   
:S eller =S Vara förvirrad   

 
Som tabellen visar finns det både liggande och stående smilisar. Vissa av dem är relativt enkla 

att tolka medan andra kräver någon form av förkunskap för att budskapet ska gå fram. 

2.2.1.2 Asteriskhandlingar 
En annan strategi för att kompensera för frånvaro av kroppsspråk är att sätta en asterisk 

framför och bakom ett ord eller en sats. Dessa används för att uttrycka dels relativt enkla 

handlingar eller känsloyttringar, ofta motsvarade av någon mer eller mindre sofistikerad 

smilis, och dels för att beskriva händelseförlopp ofta berättade ur tredje person. Det är inte 

                                                 
24 Bland andra den västerländska, exemplifierad i Tabell 2, och den mer avancerade österländska där (^_^) är 
motsvarigheten till :) (Wikipedia 2006a). 
25 Ett exempel på en riktigt avancerad smilis är ("\(^_^)/") som ska ses stående med betydelsen björnkram. 
26 De liggande betraktas från vänster till höger och de stående uppifrån och ner. Undantag finns och vissa 
chattare skriver den liggande smilisen åt andra hållet, alltså från höger till vänster. Smilisen :) ska alltså ses som 
två ögon, kolon, följt av en leende mun, parentesen. Ibland kan också en näsa representeras, då oftast av ett o, 
:o), eller ett tankstreck, :-). I den stående smilisen o_O representeras ögonen av två on och munnen av ett 
understreck. 
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ovanligt att långa berättelser uppstår då ett flertal personer turas om att agera genom att enbart 

använda sig av denna typ av inlägg. Exempel på detta finns i Tabell 3. 

Tabell 3. Exempel på asteriskhandlingar 
Verb Substantiv Adjektiv Satser 
*ler* *kram* *ensam* 
*skrattar* *puss* *glad* 

*skratta och slå sig 
på knäna* 

*krama* *suck* *tokig* 
*pussa* *klapp* *stolt* 

*ta på mig jackan 
och gå ut i snön* 

 
I detta fall kan användningsområdet kanske ifrågasättas. Det kan te sig onödigt att skriva 

*skrattar* om det finns en motsvarande smilis som är mycket kortare. Här menar Segerstad 

att detta ibland beror på okunskap om hur smilisar används men att det också helt enkelt 

handlar om en möjlighet att variera sig. Hon spekulerar också i om det eventuellt är svårare 

för en skribent användande en korrekt fingersättning att knappa in flera skiljetecken på rad 

efter varandra och att denne alltså hellre använder sig av asterisker27 (2002:144).  

2.2.1.3 Smeknamn och tillfälliga namnbyten 
Två personer som chattar påverkas på grund av chattens fysiska förutsättningar aldrig av 

varandras kroppsspråk eller attribut, till exempel klädval eller smink28 (Bechar-Israeli 1995). 

En chattare kan vara klädd i kostym eller naken utan att samtalspartnern för den sakens skull 

förändrar sin attityd till det som sägs. 

Chattarens enda möjlighet till identitetsskapande29, förutom själva samtalandet, är valet av 

smeknamn30. Smeknamnet blir den stora symbolen31 för innehavaren (Crystal 2001:160) och 

det används för att referera till och känna igen personen bakom. Valet av namn är ofta rituellt 

och påverkas mycket av den kultur som chattaren vill tillhöra (ibid:159). Smeknamnet är 

också viktigt för att locka nya samtalspartners. Ett bra val ger goda förutsättningar för att 

träffa den sortens personer som är intressanta för en själv (Sveningsson 2001:131ff). 

                                                 
27 Här håller jag dock inte med. Precis som med allt tangentbordsanvändande handlar det om att lära sig 
kombinationer. Visserligen kan en smilis vara krånglig att använda till en början men efter ett tag är det inte 
svårare att skriva :) än att skriva ordet le. 
28 Som tidigare påpekats finns det idag möjlighet att chatta med en webbkamera som komplement. Detta ska 
dock inte jämställas med ett talat samtal öga mot öga. Dels finns det en fördröjning i samtalsprocessen och dels 
ett avstånd mellan kamera och bildskärm vilket gör att två chattare inte kan se varandra i ögonen och prata 
samtidigt.  
29 Idag ger många program chattaren möjlighet att skriva sig en liten profil ofta innehållande ett foto vilket alltså 
också är en typ av identitetsskapande. 
30 Den som är intresserad kan läsa Bechar-Israelis artikel om smeknamn och deras betydelse på IRC (1995). 
31 Denna identitet är ofta så stark att smeknamnet används även i sammanhang utanför chatten. 
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Det finns dock få garantier för att samma person kan behålla sitt smeknamn hur länge som 

helst. På grund av praktiska skäl tillåter många program inte två personer att inneha samma 

smeknamn och av den anledningen kan det uppstå krockar om det plötsligt dyker upp en 

annan person som namnger sig på samma sätt32 (Bechar-Israeli 1995). Resultatet blir i sådana 

fall att den ene får kalla sig för något annat. Därför är det ofta viktigt att skaffa sig ett så 

personligt smeknamn som möjligt och på så sätt försäkra sig om sitt fortsatta innehav. 

Eftersom användaren ofta blir mycket fäst vid sitt smeknamn (Crystal 2001:160) finns det 

också en psykologisk faktor i viljan att vara unik. 

Förutom att skapa en varaktig identitet används smeknamnet också för att beteckna mer 

flyktiga fenomen. Det är mycket vanligt att en chattare använder varianter på sitt smeknamn 

för att visa olika tillstånd som denne genomgår. Då natten blir sen och det är dags att sova är 

det mycket vanligt att ett smeknamn ändras för att visa att användaren sover. Här skulle det 

fiktiva namnet SajberSverker då kunna bli SömnSverker eller SajberZnarker, givetvis 

beroende på användarens egen fantasi. 

Det händer också att ett smeknamn tillfälligt ändras till något helt annat beroende på det 

samtal som förs. En diskussion om politik skulle kanske kunna locka till ett namnskifte från 

SajberSverker till Statsministern. Sådana namnbyten är i regel dock mycket flyktiga. 

2.2.2 Paralingvistiska chattstrategier 
Inte heller alla de paralingvistiska signalerna har sina motsvarigheter på chatten men även här 

har det framkommit förhållandevis avancerade metoder som kompensation.  

2.2.2.1 Extrem stavning 
Chattens avsaknad av prosodiska effekter kan vara besvärlig. På en aktiv chatt publiceras ofta 

nya inlägg i ett rasande tempo och i sådana lägen kan det vara svårt att få uppmärksamhet. 

Risken är stor att ens egna publikationer försvinner i mängden och passerar obemärkta. 

Eftersom det tekniskt sätt är omöjligt att höja rösten har det också här framkommit strategier 

för att avhjälpa problemet.  

                                                 
32 Eftersom väldigt många människor chattar idag och det därför är förhållandevis vanligt att smeknamn krockar 
har olika programvaror tacklat denna problematik på olika sätt. IRC erbjuder ofta en serverfunktion att 
lösenordsskydda sitt smeknamn och MSN och ICQ baserar sin användaridentifikation på e-mejladress respektive 
identifikationsnummer och då gör det ingenting om två personer använder samma smeknman.  
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Användandet av stora bokstäver är liktydigt med att skrika33 och det undviks i så stor 

utsträckning som möjligt. Dock är det vanligt att betona ett ord i en sats genom att skriva det 

med stora bokstäver. 

Extrem användning av skiljetecken är också ett vanligt sätt att dra uppmärksamheten till 

sig (Crystal 2001:34f). Ett påstående följt av två eller tre utropstecken sticker ut lite mer än 

den övriga texten och följs det av tjugo eller fler så blir det i det närmaste omöjligt att förbise. 

Detta fenomen gäller främst utrops- och frågetecken. En lång rad av punkter ses snarare som 

talande tystnad. 

Det händer ofta att ord stavas med extremt många vokaler för att uttrycka betoning eller 

utdragna läten. Med all säkerhet uppfattas talarens glädje över en väns uppdykande bättre i ett 

inlägg som Liiiiisa!!!!!! än om denne bara hade skrivit Lisa! utan extrem stavning. 

2.2.2.2 Ljudhärmande uttryck 
Ibland är det önskvärt att kunna uttrycka ljud som inte är några egentliga ord. Även om det 

ofta är möjligt att finna exempelvis ett verb som står för skapandet av ljudet är det vanligare 

att detta ljud i stället uttrycks genom att skriftligt försöka härma hur det låter (Sveningsson 

2001:146). En chattare som skrattar skriver alltså inte jag skrattar utan haha eller någon 

motsvarande form34. Kanske beror detta på att en människa som har sinnesnärvaro nog att 

skriva jag skrattar inte antas göra det på riktigt då det kräver förhållandevis mycket 

koncentration att forma en hel, om än enkel, sats. Det finns också en viss betydelseskillnad i 

hur många hahan som följer på varandra och regeln verkar vara ju längre desto gladare35. 

Andra ljudhärmande uttryck är hmm för hummande, pfft för fnysande och eww för äckel 

men nya uppstår hela tiden beroende på situation och samtalsämne. 

2.2.2.3 Tempo och pausering 
Då en chatt i regel inte publicerar bokstav efter bokstav utan hela inlägg är det svårt för en 

chattare att påvisa att något sägs i ett visst tempo. Här blir det i stället hastigheten för 

skrivandet av ett helt inlägg i kombination med inläggets längd som visar taltempot. Om ens 

                                                 
33 Fenomenet är så etablerat att chattare som använder versaler alltför ofta anses vara otrevliga och ouppfostrade. 
34 Givetvis finns det ett nästan oändligt antal variationer på detta där åtminstone vissa av dem har någon slags lätt 
betydelseskillnad. Exempelvis anser jag de ljudhärmande uttrycken haha, hehe och hihi inneha en viss skillnad i 
betydelse. Haha är ett hjärtligt skratt, hehe ett sansat och hihi ett fnissigt. 
35 Skratt förekommer ofta skrivna i versaler för att ytterligare visa på dess hjärtlighet då riktiga skratt i regel är 
högljudda. 
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inlägg produceras så snabbt och korrekt som möjligt är det lättare att få uppmärksamhet för 

det som sägs och dessutom ligger det en viss prestige i att producera en text så snabbt som 

möjligt (Karlsson 1997:143). Ett kort meddelande som tar lång tid att skriva visar 

förmodligen också mer på skribentens fokusering på mottagaren och eventuellt ointresse för 

samtalet än långsam textproduktion. 

För att snabba på skrivandet av inlägg ännu mer används också en mängd förkortningar. 

Dessa kan vara både väl etablerade eller helt nyskapade i en krävande situation. Hård af 

Segerstad har delat upp dessa förkortningar i tre kategorier (2002:148ff). Akronymer såsom 

lol som betyder laughing out loud och den svenska motsvarigheten asg som står för asgarv. 

Den andra kategorin består av ord förenklade genom att byta ut stavelser mot siffror, till 

exempel 3vlig i stället för trevlig eller 7k i stället för sjuk. Också bokstäver kan ersätta 

stavelser på samma sätt, till exempel CS i stället för (vi) ses och sådana förkortningar utgör 

den tredje kategorin. Det är också vanligt att helt låta bli att skriva ut vissa ord. Personliga 

pronomen faller ofta bort när sådan information kan fås av kontexten (Sveningsson 2001:39). 

Ibland kan det också vara av värde att sänka tempot. En sådan strategi är att använda flera 

punkter efter varandra för att indikera en paus som i hej… hur är det? för att ta ett exempel. 

2.2.2.4 Återkoppling 
Då en chattare har mycket att säga gör denne ofta så genom att skicka långa och gärna flera på 

varandra följande inlägg. I sådana situationer kan det vara svårt för talaren att veta om 

lyssnaren fortfarande är närvarande och koncentrerad på vad som sägs. För att underlätta kan 

denne då hjälpa till genom återkoppling. Ofta är detta mycket enkelt och det krävs bara några 

få tecken för att talaren ska veta att lyssnaren är kvar. Sådana tecken kan vara ljudhärmande 

uttryck såsom hmmm eller småord som ja men även något enstaka skiljetecken och ett 

frågetecken eller några punkter kan räcka gott och väl. 

I en mycket aktiv chatt kan det också vara bra att visa vem ett inlägg vänder sig till då de 

annars lätt försvinner i mängden (Crystal 2001:161f; Sveningsson 2001:35f). I sådana fall 

skrivs ofta mottagarens smeknamn, eller en variant av det, någonstans i inlägget36. Detta 

markeras i regel genom något slags skiljetecken som till exempel Sverker: var bor du? där 

namnet avgränsas av ett kolon. 

                                                 
36 För att underlätta finns ofta en funktion som tydligt indikerar när ens eget smeknamn används i ett inlägg.  
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3 Metod 

För att undersökningen ska bli så tydlig som möjligt så har jag valt att dela in den i två delar 

som beskrivs nedan. Den första går närmare in på hur vanligt förekommande smilisen 

egentligen är och i den andra undersöker jag tre personers användning av smilisar. 

3.1 Smilisens förekomst och frekvens 
I denna första kvantitativa genomgång av materialet undersöker jag hur många smilisar som 

förekommer och ställer denna siffra mot antalet inlägg. Jag tittar alltså på materialet i sin 

helhet och anger resultaten både i faktiska förekomster och i antalet smilisar per tusen inlägg. 

Genom att göra detta hoppas jag kunna belysa hur vanlig smilisen egentligen är. Som ett 

ytterligare förtydligande listar jag också de tio vanligaste smilisarna och anger hur stor andel 

av alla smilisar dessa tio tillsammans har. Beroende på hur hög denna täckningsgrad är anser 

jag mig kunna dra slutsatser om smilisen fungerar som ett generellt stildrag för chatt eller om 

den snarare bör räknas som personlig stil.  

Som ett andra led i denna första undersökning går jag också igenom vilka smilisar som 

förekommer och vilka varianter av dessa som finns representerade. Av praktiska skäl har jag 

här valt att dela upp smilisarna i olika kategorier och denna kategorisering beskrivs nedan. 

3.1.1 Kategorisering av smilisar 
Det finns en uppsjö av olika smilisar idag på Internet och nya uppkommer hela tiden. Olika 

smilisars frekvens varierar i mycket hög grad beroende på vilken form av chatt som används 

och vilka användare som är online. Precis som i så mycket annat går det också trender i 

smilisar och en smilis kan vara mycket populär inom en viss grupp medan den aldrig används 

i en annan. Varianter av samma smilis förekommer också. För den oinvigde kan detta te sig 

som något av en djungel. Jag har därför kategoriserat in dem efter fyra begrepp: orientering, 

föreställning, funktion och utformning. Begreppen beskriver jag nedan.  
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3.1.1.1 Orientering 
I tolkandet av en smilis måste dess orientering först identifieras. Här väljer jag att dela in 

smilisarna i två olika kategorier, liggande och stående, se Tabell 4 nedan.  

Den liggande smilisen är traditionellt vanligast och lättast att använda. Problemet för den 

oinvigde ligger i att veta att den ska läsas med så att säga huvudet på sned. Efter att denna 

insikt gjorts är det dock förhållandevis enkelt att tolka och förstå även helt okända liggande 

smilisar. 

Tabell 4. Exempel på liggande och stående smilisar37 
Liggande Stående 
:) >_< 
=( \o 
;-P o.O 

 
I de flesta fall något svårare att tolka är den stående smilisen. Variationerna är fler och samma 

tecken kan stå för många olika saker38. Det kan också vara problematiskt att tyda ur vilket 

perspektiv smilisen ska ses, om den ska tolkas som en närbild eller inte39. Generellt sett är den 

stående smilisen inte heller lika vanligt förekommande som den liggande. 

3.1.1.2 Föreställning 
Den vidare definitionen av begreppet smilis innefattar inte bara mimik utan också exempelvis 

föremål, gester och handlingar. Som ett andra led i min kategorisering delar jag därför in 

smilisarna i vad det är för något de försöker efterlikna40. Exempel på detta kan ses i Tabell 5. 

Den första kategorin, som dessutom är vanligast förekommande, är den mimikimiterande 

smilisen. Oavsett om den ligger eller står används den för att visa olika ansiktsuttryck. På så 

sätt kan den som publicerar ett inlägg hjälpa till vid tolkandet av detsamma, om det 

exempelvis ska tolkas sarkastiskt eller inte.  

                                                 
37 Observera att de på intet sätt har motsvarande betydelse. 
38 I Tabell 4 symboliserar bokstaven o både ett huvud, i det andra exemplet, och ett litet och ett stort öga i 
exempel tre. 
39 Av de stående exemplen i Tabell 4 ska den första och den tredje ses som närbilder av ett ansikte med ögon och 
mun. Den andra föreställer en arm och ett huvud och har alltså ett perspektiv som är mycket längre bort. 
40 Gränserna mellan dessa kategorier är flytande. Smilisen :) kan tolkas både som att le och ett leende vilket 
skulle innebära att den passar in i både kategorin mimik och föremål. Dessutom betecknar den ett slags 
händelseförlopp. Dess användningsområde är dock att visa hur användaren ställer sig till en sats och därför anser 
jag det vara mer berättigat att placera den under kategorin mimik och ingen annanstans.  
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Tabell 5. Exempel på smilisar föreställande mimik, föremål och händelser 
Mimik Föremål41 Händelser42 
:-) @---}-- \0/ 
^_^ <°)))>< \\//. 
=P~ (,,)(='.'=)(,,) ___/\____\o/___ 

 
Smilisar av kategorin föremål är som sagt ovanligare men dyker upp då och då. Dessa kan 

ofta vara så pass detaljerade att de inte är särskilt svåra att tyda, ens om man inte sett dem 

förut. 

Slutligen har jag valt att använda en tredje kategori, händelser, som är något vidare i sin 

definition. Här placerar jag, förutom faktiska händelseförlopp, också in bland annat gester. 

Dessa smilisar har ett större betydelseinnehåll än de övriga och kan ofta vara relativt 

abstrakta. 

3.1.1.3 Funktion 
Som ett tredje led i kategoriserandet av smilisar använder jag mig av deras funktion, alltså vad 

det är de säger och hur de gör det43. 

De flesta liggande smilisar är tvådelade, där en tredje eller fjärde del oftast är valfri och då 

endast betecknar variation. Dessa smilisar får i de flesta fall sin huvudbetydelse genom valet 

av mun44. 

Annat gäller för de stående smilisarna, oftast bestående av tre eller fler delar, där det är 

ögonen som har störst betydelsemängd. 

Tabell 6. Exempel på smilisar med olika funktion45 
Gladsmilis Skrattsmilis Bussmilis Tvivelsmilis Chocksmilis Sursmilis Snurrsmilis 
:) :D =P =/ :O :( :S 
(= :'D ;P :-/ ;O :-( S= 
:-) =D :þ :I XO )= :s 
^_^ >_<   o.O ._.  

 
                                                 
41 Föremålen är förhållandevis ovanliga och kommer inte att tas upp i någon större utsträckning i denna uppsats. 
För att förtydliga smilisarna i Tabell 5 något så föreställer de, uppifrån och ner: en ros, en guldfisk och en katt. 
42 Inte heller smilisar föreställande händelser är särskilt vanliga. Exemplen i Tabell 5 betyder, uppifrån och ner: 
vinka med båda händerna, ett citat ”live long and prosper” och tillika handtecken från Star Trek samt slutligen 
nära förestående död genom hajattack. 
43 Här väljer jag att bortse helt från de extra munnar smilisar ibland får eftersom jag anser sådana endast ha en 
förstärkande effekt. 
44 Undantag finns givetvis och i exempelvis smilisen 0:-), som står för oskyldighet, ligger mer betydelse i den 
gloria som nollan betecknar än den glada munnen. 
45 Observera att alla smilisar på den fjärde raden är stående. 
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Oavsett om det gäller mun eller ögon så har jag valt att kategorisera smilisarna efter den 

känsla eller tillstånd de betecknar. Dessa är glad, skratt, bus, tvivel, chock, sur och snurr46. 

Exempel på detta finns i Tabell 6. 

3.1.1.4 Variation 
I det fjärde ledet delar jag in smilisar med samma betydelse efter variation47. För att göra detta 

använder jag de inte lika betydelsebärande komponenterna, oftast ögonen. I vissa fall 

påverkar dessa inte alls smilisens betydelse och i andra ger de en lätt skillnad i hur den ska 

tolkas. Exempel på detta kan ses i Tabell 7. 

Kolon- och likhetssmilisarna kan ses som helt likvärdiga varianter där ögonen inte ger 

någon förändring i betydelsen. 

En smilis gjord av semikolon tolkas som att den blinkar med ena ögat. Smilisar med denna 

komponent får därför en lite mer flörtig ton. 

Tabell 7. Exempel på smilisar med olika ögon 
Kolonsmilis Semikolonsmilis Likhetssmilis Kryssmilis 
:) ;O (= XD 
:( ;P =D xP 
:P ;) =P X) 

 
Smilisar uppbyggda av ett kryss ska ses som att känslan som smilisen förmedlar är så stark att 

ögonen knips ihop. De ger alltså en förstärkning av grundbetydelsen. 

3.1.1.5 Övrigt 
Slutligen finns det en mängd attribut att ge sin smilis. Dessa kan exempelvis vara näsa, tårar 

eller frisyrer och dessa exemplifieras i Tabell 8. I regel är dock smilisar med ett sådant övrigt 

attribut relativt ovanliga. 

                                                 
46 Snurrsmilisen är allra svårast att ge en precis betydelse. Här verkar olika chattare tolka den på lite olika sätt. 
Den kan stå för det blev inte riktigt som jag tänkt eller äsch då men även för förvåning eller omtumlad. Oftast 
verkar den dock användas för att uttrycka någon slags förvirring eller snurrighet och därav dess namn. 
47 Här väljer jag att bortse från de stående smilisarnas variation. Anledningen är att jag anser dem vara så pass 
ovanliga att en så noggrann kategorisering skulle vara överflödig. 
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Tabell 8. Exempel på smilisar med övriga attribut 
Nässmilisar Tårsmilisar Övriga smilisar48 
:-P )'= >:( 
=^) :'(  -:) 
:o( :.( =D~ 

 

3.2 Tre chattare i fokus 
Eftersom den första delen av min undersökning enbart tittar på smilisar per inlägg och inte 

användare innebär det att en mycket aktiv användare som publicerar många inlägg kan 

påverka resultatet på ett mycket märkbart sätt. Som ett komplement gör jag därför också en 

närmare analys av tre chattares smilisanvändning.  

För att göra detta har jag valt att isolera var och en av dessa individer på det sätt som 

föreslås i Sveningssons bok (2003:135ff). Denna metod går ut på att i stället för att titta på 

alla inlägg som publiceras på en chatt så väljs en specifik individ ut. Alla inlägg riktade till 

och från denne analyseras sedan noggrant. På så sätt fås en bättre förståelse för hur en viss 

chattare påverkas och fungerar på en chatt. 

I denna uppsats gör jag först en kvantitativ undersökning av hur många och vilka smilisar 

de tre utvalda individerna använder. Sedan exemplifierar jag detta användande med 

kvalitativa exempel tagna ur materialet. På så sätt hoppas jag kunna ge ytterligare en 

dimension till smilisens användning i mitt material. 

                                                 
48 Ett förtydligande av dessa smilisar kan behövas. De är, uppifrån och ner: en sur smilis med ögonbryn, en glad 
smilis med tuppkam och slutligen en skrattande smilis som dreglar. 
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4 Material 

Det finns en mängd program och forum att använda för den som vill chatta. Varje människa 

har sina intressen och chattandets syfte kan därför vara av olika karaktär. Vissa chattar enbart 

på jobbet med människor de redan känner, andra på fritiden med helt okända människor. En 

del chattar bara för att de måste när de spelar något Internetbaserat spel och en del chattar för 

att de tycker om att prata. Att välja rätt forum för insamlande av material kan därför vara svårt 

och resultaten kan skilja sig mycket åt om en jämförelse mellan två chattar görs.  

Nedan beskriver jag några av Internets alla chattar kortfattat innan jag går in på det 

material jag valt att använda i denna uppsats.  

4.1 Tre kategorier av chattar 
Med den mängd chattar som finns ute på Internet idag kan det för den utomstående verka vara 

mycket knepigt att välja den chatt som passar en själv bäst. Dock kan de flesta av dessa föras 

in i tre kategorier som jag presenterar nedan. Detta är min egen kategorisering och vissa 

chattar kan vara gränsöverskridande men jag tycker ändå att den ger en bra bild av hur det ser 

ut på Internet idag. 

4.1.1 Parinriktade (MSN/ICQ/AIM/Yahoo med flera) 
Den helt klart vanligaste formen av chatt tillhör den kategori som jag valt att kalla för 

parinriktad. Dessa chattar ger två49 personer möjlighet att kommunicera med varandra.  

Nya kontakter måste sökas upp genom att inneha en förkunskap om exempelvis namn eller 

e-mejladress. Detta innebär att parterna oftast träffat varandra någon annanstans innan de 

börjar använda denna typ av chatt. Därför ser jag denna form av chattande mer som 

relationsbevarande än relationsskapande. 

Klientelet är oftast både varierat och i regel mycket stort. Chattarna är därför ofta lätta att 

hantera samtidigt som de innehåller en mängd mer eller mindre avancerade funktioner, till 

exempel videochatt. 

                                                 
49 De flesta parinriktade chattar möjliggör också flerpartssamtal men har inte detta som sitt huvudsyfte. 
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Slutligen är chattarnas faktiska huvudsyfte att erbjuda kommunikation mellan olika 

människor. 
 

• Tvåpartskommunikation 
• Relationsbevarande 
• Användarvänligt 
• Kommunikation är huvudsyftet 

 

Populärast i Sverige idag inom denna kategori är helt klart MSN. Att säga exakt hur många 

svenska användare som finns är förmodligen omöjligt men det beräknas finnas 29 miljoner 

aktiva, totalt 155 miljoner, användare över hela världen. Detta kan jämföras med AIM50 som 

leder världsmarknaden med 53 miljoner aktiva, totalt 195 miljoner, användare, Yahoo! 

Messenger som har 21 miljoner, med ett okänt totalt användarantal, och ICQ51 med 20 

miljoner, totalt 400 miljoner (Wikipedia 2006b). 

4.1.2 Gruppinriktade (IRC/Webbchatt med flera) 
Chattar i denna kategori har som syfte att ge ett flertal personer möjlighet att träffas och prata 

samtidigt med varandra. Även här finns det dock undantag och ofta går det att prata enskilt 

utan alltför stora besvär. 

Den som använder sig av denna typ av chatt kan givetvis prata med redan kända personer 

men här är det lättare att hitta nya kontakter och det är också det som är den huvudsakliga 

anledningen till att folk chattar här. Dessa chattar har därför en något mer relationsskapande 

karaktär. 

Ofta har denna typ av chattande endast ett bantat urval av funktioner. Många av dem är 

textbaserade och grafiken är oftast sparsam. Här är det också vanligt att användaren måste lära 

sig ett antal kommandon för att riktigt behärska miljön. 

Till sist är huvudsyftet också här att kommunicera. 
 

• Flerpartskommunikation 
• Relationsskapande 
• Mindre användarvänligt 
• Kommunikationen är huvudsyftet 

 

                                                 
50 AIM står för AOL (America OnLine) Instant Messenger. 
51 ICQ är ingen förkortning utan en homofon till det engelska uttrycket ”I seek you”. 
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Eftersom IRC52 inte är ett program utan ett protokoll53 är det möjligt att komma åt samma 

chattar från en mängd olika program, eller klienter som de också kallas. Det populäraste i 

Sverige är Windows-programmet mIRC. Exakt hur många användare som finns är mycket 

svårt att säga men det största IRC-nätverket, EFnet, har varje dag över 100 000 användare 

från hela världen (mIRC 2006). 

Den form av chatt som kallas för webbchatt är likt IRC på många sätt. Inte heller detta 

begrepp är ett program utan helt enkelt chattar, av olika slag, på olika webbplatser54. 

4.1.3 Virtuella världar (Spel/Grafiska chattar) 
De senaste åren har ett nytt forum för chatt dykt upp, nämligen de grafiska. Dessa kan vara 

mer eller mindre avancerade och utspela sig i miljöer av olika storlek. Här skapar du dig en 

personlighet inte enbart genom vad du kallar dig utan också genom hur du väljer att se ut. 

Också här är det möjligt att prata enskilt med någon annan men att ha helt privata samtal 

kan vara krångligt. Ofta kräver sådana någon form av mer eller mindre avancerade 

kommandon eller inställningar. I stället vänder sig chattaren för det mesta till alla inom en 

viss grupp55 eller till alla som befinner sig inom syn- eller hörhåll56. 

På denna typ av chatt är det mycket vanligt att användaren interagerar med redan kända 

personer samtidigt som att miljön gör det nästan omöjligt att undgå interaktion med nya 

människor. Kategorin är därför något av en blandning mellan relationsskapande och 

relationsbevarande chatt. 

Som namnet på kategorin anger är dessa chattar mycket grafiska. De virtuella miljöer 

användarna kan röra sig i kan vara enorma och otroligt avancerade. Dock är själva chattandet 

oftast inte särskilt användarvänligt och de grafiska elementen som hjälper själva 

kommunikationen få. Här krävs det i stället en stor förkunskap i hur text- och 

kommandobaserade chattar fungerar. 

                                                 
52 En grundligare genomgång av IRC ges i kapitel 1.4.2. 
53 Ett protokoll är en överenskommelse om hur datorer ska kommunicera med varandra. Vanliga protokoll är 
HTTP, TCP/IP, FTP och SMTP (Wikipedia 2006c). 
54 Exempel på webbchattar är http://chat.aftonbladet.se/ och http://chat.passagen.se/ men de går att hitta lite här 
och där på Internet. 
55 En sådan grupp kan exempelvis bestå av kompisar utförande något slags uppdrag i ett spel. 
56 Hur långt ett sådant avstånd är beror helt på vilken chatt du befinner dig i eller vilka inställningar du gjort.  
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Här är huvudsyftet i strikt mening egentligen inte kommunikation utan snarare interaktion. 

I spelchattarna är själva spelet viktigare än chattandet även om kommunikation med andra 

användare är nödvändig för att få ut mest möjliga av upplevelsen. 
 

• Flerpartskommunikation 
• Relationsskapande och relationsbevarande 
• Mindre användarvänligt 
• Kommunikationen är inte alltid huvudsyftet 

 

Spel som använt chatt för kommunikation57 har funnits i över ett decennium. De senaste 

åren har dock utvecklingen gått mycket snabbt. I stället för att erbjuda några få spelare 

möjligheten att spela tillsammans kan dagens spel sammanföra tusentals människor i virtuella 

världar med oändliga möjligheter till interaktion och upplevelser. Denna typ av spel kallas 

MMORPG58 och idag kan förmodligen World of Warcraft59 anses vara allra populärast med 

tusentals spelare bara i Sverige. 

Grafiska chattar är i högre grad fokuserade på själva chattandet men ger möjlighet att 

interagera med enkla former av animerat kroppsspråk. Chattar av denna typ är dock 

förhållandevis få och det enda exempel jag hittat som är aktivt idag är Habbo60. 

4.2 Undersökningsunderlag 
Av de tre olika kategorier av chattar som jag beskrivit ovan har jag valt att inrikta mig på den 

gruppinriktade. Visserligen är de parinriktade chattarna populärare idag med miljontals 

användare men det faktum att de är just parinriktade innebär ett problem. Det skulle involvera 

mig själv som deltagare i samtalen och eftersom jag är en mycket frekvent smilisanvändare 

skulle jag förmodligen i alltför hög grad påverka resultaten i min undersökning. 

I valet bland de gruppinriktade chattar som finns kände jag att IRC vore lämpligast. Dels är 

det lättast att använda i undersökningssyfte eftersom det är mycket lätt att logga samtal och 

dels är det populärast med förhållandevis många användare. 

                                                 
57 Sådana spel ger flera personer möjlighet att spela tillsammans i ett så kallat multiplayer-läge över antingen 
Internet eller ett lokalt nätverk. 
58 MMORPG är en akronym och står för Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (World of Warcraft 
2006). 
59 Ett spel som utspelar sig i en medeltida fantasy-värld, där spelaren kan välja att vara exempelvis orc eller 
dvärg. 
60 Denna grafiska chatt utspelar sig på ett hotell där användare får möjlighet att antingen interagera med varandra 
i öppna rum eller hyra privata rum som de kan inreda hur de vill och bjuda in sina vänner till (Habbo 2006). 
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Materialinsamling av detta slag kan gå till på olika sätt. Sveningsson, Lövheim och 

Bergquist menar att det finns fyra varianter. I den första går forskaren in som deltagande 

observatör och deltar aktivt i samtalandet och är hela tiden öppen med att material samlas in 

för forskning. Den andra, reportern, innebär att materialinsamlaren är öppen med sitt syfte 

men inte deltar aktivt i vad som sägs. Det tredje alternativet är wallraffaren som deltar aktivt i 

samtalet utan att säga något om forskningen. Slutligen kommer spionen som vare sig deltar 

eller är öppen med sitt syfte (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003:104ff). Eftersom jag är 

en mycket aktiv smilisanvändare själv har jag av dessa fyra alternativ valt att gå in som spion. 

Jag har inte deltagit alls i samtalandet, inte ens när andra försökt få kontakt med mig privat 

eller på chatten, och jag har inte heller sagt något om att jag forskar om smilisar. 

För att ge den oinvigde en något större förståelse av IRC och dess funktioner gör jag nedan 

en lättare genomgång. 

4.2.1 IRC 
IRC är ett system utvecklat för att kunna användas av många användare samtidigt. För att 

undvika att belasta användarnas Internetuppkopplingar61 alltför mycket finns det en mängd 

olika IRC-nätverk62 och dessa har i sin tur en mängd olika servrar kopplade till sig. Den som 

har ett så kallat klientprogram, exempelvis mIRC, installerat på sin dator kan koppla upp sig 

mot ett IRC-nätverk genom att ansluta till en server. Oberoende av vilken av nätverkets 

servrar denne använder sig av så ges möjligheten att chatta med alla andra användare 

inloggade på samma nätverk. För att underlätta ännu mer är dock varje nätverk också indelat i 

så kallade kanaler63 och det är där chattandet äger rum. En kanal kan innehålla allt från två till 

hundratals användare och det är möjligt för vem som helst att skapa sina egna kanaler. På 

kanalen finns en lista på närvarande användare och du kan välja att prata enskilt med vem 

som helst av dem i en egen chatt eller öppet på kanalen. 

Att säga något specifikt om vilken typ av användare som chattar på IRC är svårt, eftersom 

den enda information som finns att tillgå är de smeknamn de valt och det de säger. Olika 

användartyper dras också till olika kanaler. En uppskattning är dock att åldrarna varierar 

mellan 15 och 45 år och att de flesta innehar medelhög eller hög kunskap om datorer. Detta på 

grund av att denna typ av chatt är något mer komplicerad än exempelvis MSN. 

                                                 
61 Detta gällde främst då Internet var ungt och uppkopplingarna var en tusendel så snabba som de är idag. 
62 Förutom EFnet som jag använder finns exempelvis IRCnet, DALnet och Undernet (mIRC 2006). 
63 En kanal är helt enkelt ett chattrum. 
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De grafiska elementen beror på vilket klientprogram du använder och dessa varierar från 

att vara helt textbaserade till att vara av vanlig Windows-typ. Dock är det bra att, oberoende 

av klientprogram, inneha en viss grundläggande kunskap om kommandon. Exempelvis är 

/join #kanalnamn kommandot för att gå in på en kanal. Viktigare för min undersökning är 

dock kommandot /me valfri text som används för att utföra handlingar ur ett tredje person-

perspektiv. Detta är en mycket vanlig typ av inlägg på IRC och i Tabell 9 listar jag några 

exempel på detta tagna från mitt material. 

Tabell 9. Exempel på /me-inlägg 
Kommando Resultat64 
/me gäspar * SajberSverker gäspar 
/me studsar febrilt * Granen studsar febrilt 
/me har tråkigt * sötsliskig har tråkigt 

 

4.2.2 Urval 
Mitt material består alltså av loggade chattar från IRC, närmare bestämt från kanalen #Sweden 

på nätverket EFnet65. Som kanalnamnet antyder är målgruppen svensktalande. Vanligen är 

ungefär ett 60-tal användare närvarande samtidigt. Att säga något exakt om besökarna är 

omöjligt men jag uppskattar att medelåldern är 20 år och att omkring 20 % är kvinnor. 

Loggarna är insamlade från 2006-11-14 till 2006-11-17 och 2006-11-19 till 2006-11-21 

och består sammanlagt av 16582 inlägg. 

4.3 Etik 
Trots att #Sweden är en öppen kanal och att allt som där sägs därför också kan läsas av vem 

som helst har jag ändå valt att inte använda några riktiga smeknamn i denna uppsats. Det är 

lätt för en läsare att ta sig till kanalen i fråga och där träffa de människor som ingår i mitt 

material och av respekt för dessa är alla namn fingerade. 

                                                 
64 Kommandot /me byts alltså ut mot användarens smeknamn, i detta fall SajberSveker, Granen och sötsliskig. 
Observera också att asterisken används för att markera att just detta kommando använts för att göra inlägget. 
65 EFnet är en förkortning av Eris Free net och är som tidigare angetts det största nätverket på IRC idag. 
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5 Resultat 

I detta kapitel följer de resultat som jag kommit fram till i min undersökning. Dessa är 

uppdelade efter de två huvudundersökningar som jag gjort. I kapitel 2.1 redovisas smilisens 

generella förekomst och frekvens och i kapitel 2.2 tre personers smilisanvändning. 

5.1 Smilisens förekomst och frekvens 
Materialet är förhållandevis omfattande och består sammanlagt av 16582 inlägg. I denna siffra 

ingår alltså bara faktiska inlägg skapade av en person i ett kommunikativt syfte och inte 

systemmeddelanden annonserande chattares ankomst eller avslut och inte heller 

administrativa åtgärder gjorda av någon kanalansvarig66. 

Tabell 10. Det totala antalet inlägg, smilisar och inlägg med smilisar 
 Inlägg Smilisar Inlägg med smilisar 
Totalt 16582 2625 2408 

 
Tabell 10 visar att av dessa 16582 inlägg innehåller endast 2408 smilisar vilket är ungefär 

14,5 % av det totala antalet inlägg. Antalet smilisar är dock så många som 2625 och detta 

innebär att 217 stycken återfinns tillsammans med andra smilisar i ett och samma inlägg. I 

många av de fall där de gör det kan dock inlägget delas upp i delar och tolkas på samma sätt 

som skilda inlägg. Exempel 1 nedan är ett sådant där SajberSverker använder sig av två olika 

smilisar som syftar på var sin del av inlägget. 

Exempel 1. 
[00:26] <SajberSverker> kan inte annat än att le :D så jäävla grym ;P 

Smilisar som står helt ensamma i ett inlägg är inte heller ovanliga. Dessa syftar tillbaka på 

vad som sagts i ett eller flera inlägg publicerade precis före inlägget med den ensamma 

smilisen. De kan också förekomma som enkla kommentarer till vad någon annan sagt. I 

exempel 2 syftar l33ts67 avslutande smilis tillbaka på de två tidigare inläggen.  

                                                 
66 Sådana administrativa åtgärder kan exempelvis vara att ge en chattare så kallad op. Detta är en förkortning för 
operatör och ger chattaren samma kontroll över kanalen som den som gav honom op. Operatörerna är de som 
håller ordning och de har makt att förutom att ge andra op också kicka och banna användare som uppför sig illa. 
En kick skickar ut chattaren från kanalen och en ban hindrar honom från att återvända. 
67 Treorna ska i detta fall utläsas som bokstaven e och hela smeknamnet ska alltså läsas som leet. 
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Exempel 2. 
[23:10] <l33t> jag brukade skjuta polarn med kattsand 
[23:11] <l33t> med mitt andra luftgevär 
[23:11] <l33t> :P 

Dock har jag inte närmare tittat på fördelningen av ovan exemplifierade fenomen utan har 

antagit att dessa inte haft någon betydande effekt på resultatet. 

5.1.1 Smilisar fördelade på kategorier 
En kategorisering av smilisarna funna i materialet ger uppställningen i Tabell 11. Av det 

totala antalet smilisar, 2625, är de allra flesta, 2368, liggande smilisar. Endast 257 smilisar är 

stående vilket motsvarar ungefär 10 % av det totala antalet. Sålunda använder en chattare i nio 

fall av tio hellre en liggande smilis än en stående. Endast då det handlar om att uttrycka chock 

och förvåning är det vanligare att använda stående smilisar än de liggande motsvarigheterna 

och siffrorna 210 mot 83 visar detta tydligt. 

Tabell 11. Fördelningen av smilisar kategoriserade i orientering, föreställning och funktion 
  Liggande Stående Totalt 
Mimik Glad 951 18 969 
 Skratt 323 0 323 
 Bus 795 0 795 
 Tvivel 60 0 60 
 Chock 83 210 293 
 Sur 119 15 134 
 Snurr 22 0 22 
 Övriga 2 0 2 
Föremål  13 0 13 
Händelser  0 14 14 
Totalt  2368 257 2625 

 
En intressant iakttagelse är också att alla smilisar föreställande föremål är liggande i motsats 

till händelserna som alla är stående. Smilisar av båda dessa kategorier är dock mycket få till 

antalet och ett större material eller material från en annan chatt hade eventuellt förändrat dessa 

siffror. 

Nedan kommer nu en utförligare redogörelse för de liggande och stående smilisar som 

återfunnits i materialet. Värt att notera är att antalet av varje smilis finns listat i Bilaga 1. 
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5.1.1.1 Liggande smilisar 
Av sammanlagt 66 olika sorters smilisar är hela 52 kategoriserade som liggande. Det är alltså 

en övervikt på liggande smilisar både när det gäller totalt antal och antal olika sorter och detta 

anser jag visa på att den liggande smilisen är mycket mer flexibel och användbar. 

Tabell 12. Kategorisering av liggande mimiksmilisar efter funktion och variation 

 Glad Skratt Bus Tvivel Chock Sur Snurr Övriga68 

Kolon :) :-) (: .) 
:.) :> 

:D :-D 
:'D 

:P :p :d 
.P :þ :9 :/ :-/ :I :O :o :'o :( :'( :.( 

:{ :< :S :-S  :7 

Semikolon ;) ;D ;D~ ;P ;9  ;O    

Likhets =) (= =D =P =p 
=9 =P~  =/  =(   

Kryss x) xD XD Xd  xO    

Övriga69 ^o) 8)        

 
Den liggande smilisen återfinns i samtliga funktioner och i de flesta av dessa finns det 

dessutom ett flertal olika variationer. Tabell 12 är en översikt över dessa. Här anser jag det 

vara värt att notera att några av variationerna kan vara rena felstavningar. Detta gäller främst 

de smilisar som är få till antalet, till exempel :9 som är en vanlig feltryckning av :). Observera 

också att jag valt att lägga in smilisen .P under variationen kolon. Smilisen skulle visserligen 

kunna tolkas som att den blundar med ena ögat men eftersom den förekommer i så få fall 

anser jag det vara troligare att det handlar om att shift-tangenten inte blivit nertryckt som 

önskat och därför placerar jag in den här. 

Bland de liggande smilisarna återfinns också de enda 13 exemplaren föreställande föremål. 

Samtliga är dessutom en och samma smilis, <3, som står för ett hjärta. 

                                                 
68 Den enda smilis som jag inte lyckats kategorisera efter funktion är :7 som inte alls verkar finnas förklarad på 
Internet. I materialet förekommer den endast två gånger och då använd av olika personer. Förmodligen handlar 
det därför om en ren felskrivning av smilisen :/ men kan också vara fråga om en ovanlig lokal variant. Därför 
väljer jag för tydlighets skull att placera den i kategorin övrigt. 
69 Endast två smilisar är omöjliga att kategorisera efter variation. Den första, ^o), är en abstrakt smilis som 
förmodligen härstammar från MSN. Där är kombinationen nämligen ett kommando för en grafisk smilis med ett 
höjt ögonbryn. Smilisen förekommer fyra gånger i mitt material och i tre av dessa är det fråga om just en 
diskussion av smilisar på MSN. Den andra, 8), föreställer en smilis med glasögon och har en lite nördig 
underton. I materialet förekommer den bara en gång och då utan någon klar kontext vilket gör den svår att ge 
betydelse. 
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5.1.1.2 Stående smilisar 
Som tidigare angetts så har endast en knapp tiondel, 257 stycken, av alla smilisar funna i 

materialet visat sig vara stående. Av dessa symboliserar 243 mimik och 14 händelser. 

Intressant att notera är också att av totalt 66 olika sorters smilisar så är bara 14 stående.  

I Tabell 13 kan ses att den stående smilisen endast återfinns i tre olika funktioner. Eftersom 

de är så få har jag inte heller ägnat tid åt att kategorisera dem efter variation. Värt att notera är 

dock att en av dessa tre funktioner, den som uttrycker förvåning och chock, är i materialet 

vanligare som stående än som liggande smilis. Vad detta beror på är svårt att säga säkert men 

av de stående smilisarna är de som har med chock att göra allra lättast att skriva och den som 

är i särklass vanligast med 155 förekomster kräver dessutom bara två tangenttryckningar till 

skillnad från övriga stående mimiksmilisar som alla kräver tre. 

Tabell 13. Kategorisering av stående mimiksmilisar efter funktion 
Glad Skratt Bus Tvivel Chock Sur Snurr Övriga 

>.< >_<    
^^ o.O 
o_O o.o 
O.O O_o 

-.- ._.   

 
De få, endast 14 till antalet, smilisar som jag kategoriserar som händelser återfinns i fyra olika 

sorter som alla redovisas i Tabell 14. Samtliga symboliserar verbet vinka, med antingen en 

eller två armar, och används ofta i kombination med hälsningsfraser. Här har jag dock noterat 

att de två enarmade smilisarna också ofta används med en utvidgad betydelse av högerextrem 

natur och då symboliserar en nazisalutering. 

Tabell 14. Stående smilisar kategoriserade som händelser 
Händelser  
\o \o/ 
\0 \0/ 

 

5.1.2 Smilisarnas tio i topp 
Slutligen har jag valt att sammanfatta de mest använda smilisarna i en topplista. Vissa 

smilisar har bara dykt upp någon enstaka gång i mitt material medan andra finns i hundratal. 

För att ge en verkligt bra bild över användandet av smilisar anser jag det därför vara viktigt att 

ge de mycket frekventa exemplaren ytterligare uppmärksamhet. Smilisar som förekommer i 

ett litet antal kan dessutom vara publicerade av en och samma person och därför helt enkelt ge 
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en något avig bild av hur det egentligen ser ut. Denna lista innehåller dock smilisar som är så 

pass frekventa att jag anser mig kunna anta att de därför också ger en generell bild av 

smilisanvändandet. 

För att ytterligare åskådliggöra deras användning har jag valt att ange förekomsten per 

tusen inlägg. Detta har varit omöjligt att göra med smilisar som har ett alltför litet antal 

eftersom siffrorna helt enkelt inte skulle vara tillförlitliga eller ens begripliga. 

Tabell 15 visar de tio mest använda smilisarna i mitt material. Skillnaden mellan den första 

och den sista smilisen är förhållandevis stor. Den populäraste smilisen innehar nästan 26 % av 

det totala antalet smilisar medan den tionde bara har strax under 2 %. 

Av tabellens tio smilisar är det också värt att notera att endast en av dessa är stående. 

Denna, ^^, förekommer i förhållandevis stor utsträckning och innehar en femteplats. 

Tabell 15. Smilisarnas tio i topp 
 Smilis Antal Antal smilisar/1000 inlägg 

1 :P 677 41 
2 :) 457 28 
3 =) 301 18 
4 :D70 274 16 
5 ^^ 155 9 
6 ;) 146 9 
7 :( 97 6 
8 =P 63 4 
9 :o 60 4 

10 :/ 52 3 
Totalt  2282 138 

 
Den riktigt intressanta iakttagelsen i den här tabellen är dock att av totalt 66 olika smilisar står 

dessa tio för hela 87 % av samtliga smilisar i materialet. Dessutom representerar de sex av de 

sju kategoriserade funktionerna71. Detta anser jag vara ett tecken på att de allra flesta chattare 

använder sig av samma smilisar vilket i sin tur resulterar i att en chattare klarar sig bra även 

med en relativt liten kunskap om smilisar. 

                                                 
70 Till skillnad från andra smilisar verkar :D kunna användas i sin helhet flera gånger efter varandra i samma 
inlägg. Eftersom jag ser detta som en ren förstärkning har jag minskat antalet förekomster, 365, med antalet 
dubbletter, 91, för att inte mina resultat ska bli snedvridna. 
71 Här är det bara snurrsmilisen som saknas. Eventuellt beror detta på att olika användare verkar ge den olika 
betydelse och att den därför blir svår att använda. 
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5.2 Tre chattare i fokus 
Som ett komplement till ovanstående undersökning har jag också valt att närmare analysera 

tre chattare. Kanalen är förhållandevis aktiv och ofta kan ett tiotal användare vara mer eller 

mindre engagerade i ett samtal som pågår öppet. Sammantaget är det inte ovanligt att ett 

trettiotal personer någon gång under ett dygn för någon typ av samtal i kanalen. Av dessa har 

jag valt ut tre riktigt aktiva personer som jag valt att kalla för l33t, Fruktsoda och Skrotis72. 

Den första personen, l33t, har jag tolkat som varande en kille mellan 15 och 20 år. Han är 

förmodligen kanalens allra aktivaste medlem vilket också är huvudanledningen till att jag valt 

just honom. 

Fruktsoda är en tjej på 12 år73 och är också hon mycket aktiv. Anledningen till att jag valt 

henne är att hon verkar vara mycket flexibel när det gäller smilisar. 

Slutligen har jag tolkat också Skrotis som en kille någonstans mellan 15 och 20 år. Honom 

har jag valt eftersom han verkar använda liggande smilisar som är spegelvända i förhållande 

till vad som är vanligast. 

5.2.1 l33t 
Av sammanlagt 16582 inlägg i materialet så står l33t ensam för 2590. Detta motsvarar 

ungefär 15,5 % av totalen och är alltså en stor andel med tanke på att så många som trettio 

personer kan publicera inlägg under ett dygn. 

Det visar sig dock att l33t ingalunda är en särskilt aktiv smilisanvändare och endast 176 av 

hans inlägg, ungefär 7 %, innehåller smilisar. Av dessa står så många som 135, 76,5 % av alla 

hans smilisar, ensamma i ett inlägg. 

L33t står alltså för endast 6,5 % av materialets totala antal smilisar. Denna andel jämförd 

med hans andel inlägg låter mig dra slutsatsen att han ligger långt under genomsnittet då det 

gäller smilisanvändning74. 

Inte heller använder sig l33t av särskilt många olika smilisar utan håller sig till endast sex 

varianter, vilka redovisas i Tabell 16. Dessa motsvarar de kategoriserade funktionerna bus, 

sur, glad, chock och skratt. 

                                                 
72 Dessa fiktiva smeknamn liknar inte deras riktiga men jag har försökt att välja namn som åtminstone passar 
någorlunda till personen i fråga. 
73 En ålder som hon själv har angett på kanalen. 
74 En chattare med en genomsnittlig smilisanvändning borde ha lika hög andel inlägg som andel smilisar. 
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Tabell 16. Förteckning av l33ts smilisar 

Smilis Antal Smilis Antal Smilis Antal 
:P 147 :p  6 :O 3 
:( 13 >_< 6 :D 1 
Totalt 176     

 
L33ts absolut vanligaste smilis är bussmilisen som förekommer i två varianter där den ena, 

:P, är så klart övervägande att den andra, :p, förmodligen kan betraktas som en ren 

felskrivning av den första. Sammantaget står dessa två smilisar för 87% av l33ts totala antal 

smilisar vilket tydligt visar att detta är den känsla han oftast vill förmedla. I exempel 3 

diskuterar l33t och Krille en konsert som de varit på. 

Exempel 3. 
[15:41] <l33t> hade du öronproppar? 
[15:41] <Krille> Självklart 
[15:41] <l33t> stannade dom kvar när du hoppa omkring 
[15:41] <Krille> Hade extra t.o.m. 
[15:41] <Krille> Neh 
[15:41] <l33t> för mig har dom låssnat när jag gjort så 
[15:41] <Krille> Fick använda extraparet :P 
[15:41] <l33t> jag tog ur mina ibland :P 

Den näst vanligaste smilisen som l33t använder är sursmilisen, :(. Den förekommer dock 

sällan i förhållande till bussmilisen och är bara 7,5 % av l33ts totala antal smilisar. Samtalet i 

exempel 4 visar hur l33t uttrycker sin besvikelse över att GosFlikka inte ger honom utan Tony 

sin uppmärksamhet. 

Exempel 4. 
[16:21] <l33t> GosFlikka GosFlikka 
[16:21] <l33t> hoho GosFlikka 
[16:21] <Tony> varför kan jag inte finna just den där som gör mig kär? 
[16:21] <l33t> varför svarar GosFlikka inte? 
[16:21] <Krille> Hon pratar i tele :P 
[16:21] <HerrHare> för att du sitter vid irc 
[16:21] <l33t> ahaaaaaa 
[16:21] <l33t> *förstå* 
[16:21] <l33t> herrhare det är jag som ringer henne? 
[16:22] <GosFlikka> Tony,ta maj 
[16:22] <GosFlikka> vill ha nån 
[16:22] <Tony> men det är 100 mil mellan! :P 
[16:22] <HerrHare> l33t, nä 
[16:23] <l33t> GosFlikka bara dumpar mig :( 

Endast en stående smilis används av l33t i materialet. Detta uttryck för glädje, >_<, 

förekommer bara i sex fall motsvarande 3,4 % av hans smilisar. Mycket av denna 

känsloyttring uttrycks förmodligen i stället med bussmilisarna. Nedan kan i exempel 5 ses en 

av dessa användas i en diskussion om science-fictionserier. 
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Exempel 5. 
[21:41] <HerrHare> torchwood är en spinoff av dr who 
[21:41] <l33t> dr who? 
[21:41] <l33t> förlåt mig >_< 
[21:41] <HerrHare> dr who är den bästa sajfaj nånsin 

Chocksmilisarna är så få som tre och dessutom bara av ett slag, :O. L33t blir i exempel 6 

förvånad och upprörd över det uttalande som leatherlip gör. 

Exempel 6. 
[22:32] <l33t> hon va rocker som 4åring 
[22:32] <leatherlip> riktiga rockers är dumma o har dålig självbevarelsedrift 
[22:32] <l33t> :O 

Då det slutligen gäller skratt så använder sig l33t bara en gång av en sådan smilis, :D, och då 

dessutom direkt efter en bussmilis. Detta görs i en skämtsam situation redogjord för i exempel 

7. 

Exempel 7. 
[18:27] * Skrotis osäkrar en ölburk och höjer den 
[18:28] <l33t> Skrotis SLÄPP BURKEN 
[18:28] <l33t> :P 
[18:28] <l33t> :D 

5.2.2 Fruktsoda 
Också Fruktsoda är en aktiv medlem av kanalen och står för 6 % av materialet med sina 1032 

inlägg vilket förmodligen ligger en liten bit över genomsnittet för kanalaktivitet. 

Av hennes inlägg innehåller så många som 224, eller 21,5 %, smilisar vilket i jämförelse 

med l33t är en hög andel. Antalet smilisar är dock högre, 245, vilket betyder att 21 smilisar 

står tillsammans med andra i ett och samma inlägg. Bara 86 av hennes totala antal smilisar, 

motsvarande 35 %, står ensamma i ett inlägg.  

Här kan det också vara värt att notera att Fruktsoda är den person som oftast använt sig av 

smilisen :D flera gånger i följd i ett inlägg vilket alltså resulterat i att jag reviderat antalet 

sådana något eftersom jag anser det vara en ren förstärkning. I exempel 8 nedan kan ett av 

dessa fall ses där hon kommenterar tv-programmet Idol. 

Exempel 8. 
[22:37] <Fruktsoda> JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Erik åkte inte! 

:D:D:D:D:D:D::D:D:D:D:D:D::D:D:D 



  39 

Med sina 245 smilisar står Fruktsoda för 9,5 % av materialets totala antal smilisar. Denna 

procentsats är högre än hennes andel inlägg vilket låter mig dra slutsatsen att hon är en 

mycket frekvent smilisanvändare och ligger en bra bit över genomsnittet. 

Fruktsoda använder också väldigt många olika sorters smilisar, hela 27 stycken, vilka kan 

ses i Tabell 17. Mimiksmilisarna förekommer i alla kategorier utom som snurrsmilis och 

dessutom har hon använt sig av smilisar som föreställer både föremål och händelser. 

Tabell 17. Förteckning av Fruktsodas smilisar 
Smilis Antal Smilis Antal Smilis Antal 
:D 41 :< 8 8) 1 
o.O 37 :P 8 :'( 1 
:o 30 xD 6 (: 1 
:) 25 ._. 6 :'o 1 
:/ 20 o.o 5 ^o) 1 
:( 11 x) 4 :'D 1 
<3 10 O.O 3 \o/ 1 
>.< 10 :> 2 Xd 1 
-.- 8 xO 2 :{ 1 
Totalt 245     

 
Den känsla Fruktsoda oftast förmedlar är chock och förvåning vilket hon gör 78 gånger 

motsvarande 32 % av alla hennes smilisar. Detta gör hon genom att använda sig av sex olika 

varianter, där tre är stående och tre liggande. De stående, o.O, o.o och O.O, är vanligast och 

av de liggande, :o, xO och :'o, så används de två senare endast mycket sällan. I exempel 9 

använder sig Fruktsoda av tre stycken chocksmilisar då hon beskriver något som hon just 

hittar på sitt skrivbord. 

Exempel 9. 
[00:12] <Fruktsoda> vafan.. ligger någon skum grej här o.O 
[00:12] <Fruktsoda> det ser ut som.. jag vet inte ens vad det ser ut som o.O 
(…) 
[00:12] <Fruktsoda> den är rödbrun och liten 
(…) 
[00:14] * Fruktsoda petar lite försöktigt på den rödbruna saken 
(…) 
[00:14] <Fruktsoda> den är.. läskig :o 

Skratt är också en känsla som Fruktsoda vanligen uttrycker och gör så med 48, 19,5 %, av 

sina smilisar. Dessa är alla liggande och finns i tre variationer, :D, xD och :'D. I exempel 10 

uttrycker hon ironi genom att låta fyra skrattsmilisar följa ett påstående om att alla älskar 

henne. Intressant är också att hon genast sänker påståendet genom att avsluta inlägget med en 

negation och en sursmilis inom parentes. 
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Exempel 10. 
[00:35] <Fruktsoda> MIG älskar alla! :D:D:D:D (inte -.-) 

Då det gäller glädje använder sig Fruktsoda av sju stycken olika smilisar och dessa återfinns 

sammanlagt 44 gånger, 18 %, i materialet. Här är endast en stående, >.<, och resten, :), x), 

:>, 8), (: och ^o), liggande. En av dessa finns i exempel 11. 

Exempel 11. 
[17:09] <Fruktsoda> hata lärare.. 
[17:09] <Fruktsoda> tvingar en att anmäla sig.. 
[17:09] <Fruktsoda> död åt dom.. 
[17:10] <Krille> anmäla? 
(…) 
[17:13] <Fruktsoda> Anmäla sig till att bli Lucia 
[17:13] <Fruktsoda> Jag vägrade :) 

Även sursmilisarna används förhållandevis ofta. De är 35 till antalet och utgör 14,5 % av 

Fruktsodas alla smilisar. Hon använder sig av sex olika varianter där två är stående, -.- och ._., 

och resten liggande, :(, :<, :'( och :{. Nedan kan i exempel 12 ses hur smilisen används då 

hon beklagar sig över sina trasiga hörlurar. 

Exempel 12. 
[21:39] <Fruktsoda> Ena min hörlur har gått sönder :( 

För att uttrycka tvivel använder Fruktsoda bara en sorts smilis, :/, som dyker upp 20 gånger 

och alltså är 8 % av hennes totala smilisantal. Exempel 13 visar hur hon använder denna 

smilis två gånger. 

Exempel 13. 
[23:35] <Fruktsoda> hittade laddaren :/ 
(…) 
[23:35] <Fruktsoda> bara det att batteriet vägrar att sitta kvar 
(…) 
[23:39] <Nemo> sätt dem åt rätt håll? 
[23:39] <Fruktsoda> gör ju det 
[23:40] <Fruktsoda> går inte att sätta fel 
[23:40] <Nemo> okej, hämta tejp 
[23:40] <Nemo> XXXD 
[23:40] <Fruktsoda> inte det som är felet :/ 

Den sista mimiksmilisen Fruktsoda använder är bussmilisen. Hon använder två sorter, :P och 

Xd, som dyker upp endast 9 gånger, 3,5 %, sammanlagt och en av dessa finns i exempel 14. 

Exempel 14. 
[17:21] <Fruktsoda> Lillsyrran har 2,50 kr... hon tror hon är rik :P 



  41 

Förutom mimiksmilisar använder Fruktsoda smilisar föreställande både föremål och 

händelser. Föremålen används flest gånger, 10 vilket motsvarar 4 %, om än bara i ett 

exemplar, <3. I exempel 15 uttrycker hon glädje över att Idol-deltagaren Erik är vädur. 

Exempel 15. 
[22:26] <Fruktsoda> yay! Erik är vädur! <3 

Händelserna är bara en till antalet, \o/, och i exempel 16 ses hur Fruktsoda försöker muntra 

upp stämningen genom att räcka upp två armar när de övriga nazisaluterar. 

Exempel 16. 
[18:05] <SajberSverker> "Udo Pastörs är nazismens nya, hyggliga ansikte. En tillsynes vanlig politiker 

med allt annat än rumsrena åsikter. Han är invald i parlamentet för delastaten Mecklenburg-
Vorpommern i Tyskland." 

[18:05] <Skrotis> \0 
[18:05] <Skrotis> hell Udo 
[18:06] <bris> \o 
[18:06] <Fruktsoda> \o/ *har två armar* 

Slutligen vill jag påpeka att Fruktsoda ensam står för 14 av materialets 66 olika smilisar. 

Ingen annan verkar använda sig av o.O, >.<, -.-, :<, o.o, x), O.O, xO, :>, (:, :'D, :'o, 8) eller 

:{ och dessutom står hon för stora andelar av flera andra smilisar. Detta anser jag tyda på att 

hon antingen prövar sig fram i sökandet efter en egen stil eller helt enkelt har gjort det till sin 

stil att använda så många smilisar som möjligt. 

5.2.3 Skrotis 
Skrotis är en lite mindre aktiv medlem av kanalen och håller sig förmodligen relativt nära 

genomsnittet. Han har publicerat 746 inlägg vilket är 4,5 % av de 16582 inläggen materialet 

innehåller. 

Han är också en frekvent smilisanvändare och 131, 17,5 %, av hans inlägg innehåller 

smilisar. Alltså ligger han inte särskilt långt efter Fruktsoda. Av dessa står 76 ensamma i ett 

inlägg vilket motsvarar 58 %. 

De smilisar som Skrotis använder står för 5 % av materialets totala antal smilisar och alltså 

håller han sig här mycket nära genomsnittet. Jag anser att han därför kan betraktas som 

normalanvändare av smilisar. 

Visserligen varierar Skrotis sina smilisar mer än l33t men använder ändå bara hälften så 

många olika sorter som Fruktsoda. Som synes i Tabell 18 står dessa för kategorierna, glad, 
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skratt, bus och sur. Dessutom använder han sig av smilisar föreställande händelser. Det är 

också värt att notera att alla mimiksmilisar är liggande. 

Tabell 18. Förteckning av Skrotis smilisar 
Smilis Antal Smilis Antal Smilis Antal 
(= 30 =) 4 \0 2 
:) 27 :( 3 =D 2 
;) 25 :D 3 \0/ 1 
:P 23 Xd 3   
=P 5 ;P 3   
Totalt 131     

 
Känslan som Skrotis helt klart oftast uttrycker är glädje. Det finns 86 gladsmilisar, (=, :), ;) 

och =), i materialet och dessa står för 65,5 % av han totala smilisanvändning. I exempel 17 

använder sig Skrotis av två sådana och dessutom några bussmilisar. 

Exempel 17. 
[19:52] <Skrotis> ingen plockar en Fruktsoda och ger till sin vän.. den får ligga där den ligger tills den 

röttnar.. fast än krispig och gul är den ansedd som ful... den får röttna och känna sig utanför 
[19:52] <Skrotis> hm :P 
[19:52] <granen> den låten e bra 
[19:52] <Fruktsoda> :D 
[19:53] <Skrotis> granen: lätt (= 
(…) 
[19:53] <Skrotis> Fruktsoda: den handlar egentligen om en maskros.. :P 
(...) 
[19:56] <Fruktsoda> Skrotis: Förstod att det var nåt sånt 
(…) 
[19:56] <Skrotis> Fruktsoda: Mm borde du gjort (= 

Bussmilisarna är näst vanligast bland Skrotis smilisar. De är 34 till antalet, 26 %, och finns i 

fyra varianter, :P, =P, Xd och ;P. Också dessa kan ses i exempel 17 ovan. 

Desto mer sällan använder sig Skrotis av skrattsmilisar. De två varianterna, :D och =D, 

används bara fem gånger vilket är 4 %. Nedan ses en av dessa användas i exempel 18. 

Exempel 18. 
 [22:23] <Fruktsoda> God natt 
[22:23] <Skrotis> g´natt 
[22:23] <Skrotis> din kladdkaka 
(…) 
[22:23] <Skrotis> :D 
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Sursmilisen är den sista av mimiksmilisarna. Skrotis använder bara en sort, :(, och endast tre 

gånger. I exempel 19 uttrycker han sin saknad efter öl. 

Exempel 19. 
[22:48] * Tony tar en bärs för att fira 
[22:48] <Skrotis> öl :( 
[22:48] <Skrotis> har lovat mig själv att ge fan i de denna helgen 

Slutligen använder sig Skrotis av två olika smilisar föreställande händelser, \0 och \0/. Den 

första kan ses i exempel 16 ovan och den andra i exempel 20 där Skrotis uttrycker sin glädje 

över resultatet i en fotbollsmatch. 

Exempel 20. 
[00:11] <Skrotis> 1-0 
[00:11] <Skrotis> \0/ 

Till sist står också Skrotis som ende användare av ett antal smilisar. I hans fall är de dock bara 

två, (= och \0/. Anmärkningsvärt är att den första av dessa hamnade precis utanför min tio i 

topp-lista ovan med sin elfte plats. Att en smilis använd av endast en person kan komma så 

högt anser jag visa svårigheterna med att särskilja en personlig chattstil från den generella. 
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6 Diskussion 

Som jag tidigare visat förekommer smilisen i 14,5 % av materialets inlägg. Trots att detta är 

en lägre andel än vad jag trodde innan jag påbörjade mitt arbete är det ändå en förhållandevis 

betydande mängd. Detta blir än mer uppenbart då motivet för deras användning tas med i 

bilden. Av chattens alla inlägg är det alltså ungefär en sjundedel som talaren känner sig 

behöva förtydliga med en komplementerande smilis. Det går bara att spekulera i hur 

situationen skulle ha sett ut om smilisen inte alls användes men förmodligen skulle det vara 

mycket svårt att föra samtal fria från missförstånd utan att varje inläggs textmassa utökades 

betydligt. 

Analysen kompliceras av att det är så vanligt att publicera en smilis ensam i ett inlägg och 

det är svårt att säga hur många inlägg de är menade att påverka. Eventuellt speglar en sådan 

ensam smilis en känsla enbart över närmast föregående inlägg men det är också troligt att den 

är menad att påverka flera inlägg eller till och med hela samtalet. Här får dock framtida 

forskning hjälpa till att belysa användningen. 

Då det gäller smilisarnas fördelning över de kategorier som jag fått fram är det intressant 

att reflektera över att de liggande smilisarna är så mycket vanligare än de stående och används 

i nio fall av tio. Eventuellt beror detta på att de flesta liggande smilisar är tvådelade medan de 

flesta stående är tredelade. Tolv av de liggande har tre delar vilket motsvarar 23 % av 

smilisvarianterna. Sammanlagt är de endast 18 till antalet och det är mindre än 1 % av det 

totala antalet liggande smilisar. Dessa siffror bör jämföras med de 14 stående smilisarna varav 

11, 78,5 %, är tredelade och förekommer 91 gånger, motsvarande hela 35,5 % av det totala 

antalet stående smilisar. Av detta drar jag slutsatsen att det helt enkelt är mer praktiskt att 

använda liggande smilisar eftersom de kräver färre delmoment att producera75. Förutom rent 

motoriska faktorer anser jag mig också kunna se en större form av abstraktion hos de stående 

smilisarna men detta kan givetvis helt ligga i min egen upplevelse. 

Fördelningen över kategorierna mimik, föremål och händelser är också talande. 

Mimiksmilisen är utan tvivel vanligast och står för 99 % av det totala antalet smilisar. Det 

                                                 
75 Här räknar jag inte med osynliga tangenttryckningar såsom shift, alt och ctrl. Dessa påverkar givetvis också 
den hastigheten med vilken en smilis produceras men med en korrekt fingersättning är denna påverkan i det 
närmaste minimal. 
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verkar alltså vara viktigare att spegla ansiktsuttryck än eventuella gester och händelser för att 

inte tala om föremål. 

Då det gäller funktion används liggande smilisar motsvarande alla mina sju kategorier. 

Förutom dessa har en smilis kategoriserats som övrig. Variationen är dessutom stor och det 

finns en mängd olika stilar att använda sig av. De stående smilisarna används däremot bara i 

tre funktioner och det är bara den stående chocksmilisen som kan sägas finnas i många 

varianter. Även detta anser jag luta åt den liggande smilisens fördel. Den är helt klart mest 

flexibel och det är möjligt att hitta sin egen stil skild från övrigas. 

Smilisarnas tio i topp ger ytterligare ett perspektiv på smilisanvändningen. Listan visar hur 

de helt klart vanligaste smilisarna används för att uttrycka bus, glädje och skratt och det är 

först på femte plats som chock kommer. Sursmilisen kommer på sjunde plats och 

tvivelsmilisen först på tionde. Helt utanför står snurrsmilisen som verkar vara ett 

förhållandevis ovanligt sätt att uttrycka känslor, kanske för att dess betydelse är så 

svårdefinierad. En framtida undersökning av hur olika känsloyttringar egentligen uttrycks 

vore av intresse. Det är osäkert om smilisen används på samma sätt i allvarliga och seriösa 

samtal. Min egen känsla är att den används mindre i sådana sammanhang. Om det är så kan 

smilisens användbarhet ifrågasättas. Svar på sådana frågor får dock vidare undersökningar ge. 

Att topplistan täcker hela 87 % av den totala smilisanvändningen tyder på att de flesta 

chattare använder samma smilisar vilket innebär att dessa är tätare förknippade med en stil 

som har med genren chatt att göra än en personlig sådan. Förmodligen kan de flesta av de 

kategoriserade funktionerna ses som en del av genrestilen medan andra, exempelvis 

snurrsmilisen, eventuellt bör betraktas mer som personliga stildrag med tanke på deras 

sällsynta användning. Personlig stil verkar dessutom främst ta sig uttryck i vilka variationer 

en chattare använder sig av. 

Den personliga stilen kommer än bättre till uttryck vid en närmare undersökning av 

enskilda användare. Det visar sig att smilisar används i mycket olika grad beroende på person. 

Både smilisfrekvens och smilisvariation är tecken på detta. En extremt aktiv chattare behöver 

inte vara särskilt frekvent i sitt smilisanvändande och det omvända gäller också. Hur det 

kommer sig att det kan skilja så mycket kan givetvis diskuteras. Vissa chattare verkar tycka 

sig kunna säga det de vill utan att använda smilisar medan andra vill vara på den säkra sidan. 

Med all säkerhet beror detta helt på hur människan bakom smeknamnet fungerar 

känslomässigt, till exempel resulterar kanske osäkerhet i flera smilisar. 
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6.1 Smilisens framtid 
Att sia om framtiden är mycket svårt och att säga något exakt om smilisens framtid är 

omöjligt. För att kunna ge något slags svar på en sådan fråga tror jag det är viktigt att se det 

från ett annat håll. Så länge den skriftliga chatten finns kvar så lever smilisen vidare. 

Chatten, tror jag, är här för att stanna. Det finns idag inget annat medium som ger en 

person möjligheten att föra ett flertal skilda samtal samtidigt utan att de påverkar varandra. Ett 

talat samtal kräver att användaren lyssnar uppmärksamt för att inte tappa tråden. 

Flerpartssamtal över telefon är visserligen möjligt men då gäller det samma samtal. Den som 

chattar kan ägna en fjärdedel av sin uppmärksamhet på vart och ett av fyra helt skilda samtal 

utan att för den sakens skull gå miste om något. Visserligen tar det längre tid att skriva ett 

inlägg än att framföra det med tal men på chatten kan talaren dela upp sitt sinne på flera 

samtal samtidigt och på så sätt föra dem parallellt. Denne kan också pausa närhelst han vill 

utan att det märks och dessutom göra annat vid sidan om samtalen.  

Sålunda anser jag mig kunna säga att chatten har egenskaper som gör den näst intill 

oersättlig för vissa typer av kommunikation. Dessutom tror jag att den kommer att sprida sig 

till fler grupper av människor och situationer. 

Alltså anser jag att även smilisen, om än i förändrad form, är här för att stanna. 
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7 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vanligt förekommande smilisen är generellt på 

en chatt och vilka sorter som används. Som ett komplement till detta vill jag även ta reda på 

om enskilda personer använder många smilisar och hur många sorter dessa representerar. 

Först redogör jag för tidigare forskning på området och då främst när det gäller ickeverbala 

signaler och deras motsvarande chattstrategier. Dessutom kategoriserar jag smilisar generellt 

efter orientering, föreställning, funktion och variation och får på detta sätt en grund att stå på i 

materialanalys och diskussion. Som motivering till mitt materialval har jag även placerat in 

olika chattar i tre olika kategorier: parinriktade, gruppinriktade och virtuella världar. 

Mitt material består av sju dagars loggar från IRC-kanalen #Sweden och omfattar 

sammanlagt 16582 faktiska inlägg. För att inte påverka resultaten har jag insamlat detta i 

rollen som spion. 

Det jag kommer fram till är att smilisar förekommer i 14,5 % av inläggen. Dessa är 

orienterade både som liggande och stående med en klar övervikt på den förra. Alla tre 

föreställningar är representerade men föremål och händelser står bara för 1 % av totalen. Även 

samtliga funktioner används men bara i orienteringen liggande. Slutligen har också 

variationen av de liggande smilisarna visat sig vara stor. 

Resultaten komna ur analyser av tre chattare visar sig vara ett bra komplement. En mycket 

aktiv chattare visar sig endast använda ett fåtal smilisar av ett mycket litet antal sorter. Mindre 

aktiva chattare använder däremot en större andel smilisar. 

Smilisen har alltså visat sig vara ett vanligt och ett värdefullt komplement till den reella 

texten. Den liggande smilisen är till synes helt klart användbarast då den är både enkel att 

skriva och lätt att förstå. Jag tycker mig också ana att de smilisar som används oftast kan 

förknippas med genrestilen medan de som endast förekommer sällsynt snarare är tecken på 

personlig stil. 

Slutligen argumenterar jag för chattens och sålunda också smilisens fortsatta överlevnad. 

 

Sökord: smilisar, kategorisering, IRC, Internet Relay Chat, kvantitativ 
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Bilaga 1 – Materialets smilisar och deras antal 

Tabell 19. Smilisar förekommande i materialet sorterade efter antal 
Liggande Stående 
Smilis Antal Smilis Antal Smilis Antal Smilis Antal 
:P 677 :< 8 (: 1 ^^ 155 
:) 457 xD 7 :-D 1 o.O 37 
=) 301 =/ 5 :-/ 1 >.< 10 
:D76 274 :'(   4 :.( 1 -.- 8 
;) 146 x) 4 ;O 1 o_O 8 
:( 97 Xd 4 ;9 1 >_< 8 
=P 63 ^o) 4 :þ 1 \o 7 
:o 60 .P 4 =P~ 1 ._. 7 
:/ 52 =9 3 :9 1 o.o 5 
(= 30 .) 3 :'D 1 \0 4 
;P 21 =p 2 :'o 1 O.O 3 
;D 21 :d 2 ;D~ 1 O_o 2 
:S 21 XD 2 :-S 1 \o/ 2 
:O 19 xO 2 8) 1 \0/ 1 
=D 16 :I 2 :.) 1   
:p 15 :> 2 :{ 1   
<3 13 :7 2     
=( 8 :-) 1     
Totalt 2368     Totalt 257 
Totalt 2625       

 

                                                 
76 Denna smilis verkar vara den enda som dubbleras i sin helhet på samma rad. Eftersom jag ser detta som en ren 
förstärkning har jag minskat antalet förekomster, 365, med antalet dubbletter, 91, för att inte mina resultat ska bli 
snedvridna. 
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Bilaga 2 – Smilisförteckning med förklaringar 

Tabell 20. Förteckning över uppsatsens samtliga smilisar inklusive förklaringar 
Kategorier Smilis Förklaring 

Liggande Mimik Glad :) eller :> eller =) Leende ansikten med olika typer av 
mun eller ögon 

   x) eller X) Leende ansikten med ihopknipna 
ögon 

   (: eller (= Leende ansikten som är 
spegelvända 

   ;) eller .) Leende ansikten som blinkar med 
ena ögat 

   8) Leende ansikte med glasögon 
   :.) Leende ansikte med tår 

   :-) eller :o) eller =^) Leende ansikten med olika typer av 
näsa 

   -:) Leende ansikte med tuppkam 

   0:-) Leende ansikte med gloria, 
oskyldighet 

   ^o) Leende ansikte med höjt ögonbryn, 
härstammar troligen från MSN 

   ☺ Leende ansikte av modernare 
grafisk form 

  Skratt :D eller =D Skrattande ansikte med olika typer 
av ögon 

   ;D Skrattande ansikte som blinkar med 
ena ögat 

   xD eller XD Skrattande ansikten med ihopknipna 
ögon 

   :'D Skrattande ansikte med tår 
   :-D Skrattande ansikte med näsa 
   =D~ Skrattande ansikte som dreglar 

   ;D~ Skrattande ansikte som blinkar med 
ena ögat och dreglar 

  Bus :P eller :p eller :d eller :þ eller 
:9 eller =P eller =9 eller =p 

Tunguträckande ansikten med olika 
typer av mun eller ögon 

   ;P eller ;9 eller .P Tunguträckande ansikten som 
blinkar med ena ögat 

   Xd eller xP Tunguträckande ansikte med 
ihopknipna ögon 

   =P~ Tunguträckande ansikte som dreglar 
   :-P Tunguträckande ansikte med näsa 

   ;-P Tunguträckande ansikte som blinkar 
med ena ögat och har näsa 

  Tvivel :/ eller :I eller =/ Tvivlande ansikten med olika typer 
av mun eller ögon 

   :-/ Tvivlande ansikte med näsa 

  Chock :o eller :O eller =O Chockade ansikten med olika typer 
av mun eller ögon 

   ;O Chockat ansikte som blinkar med 
ena ögat 

   xO eller XO Chockade ansikten med ihopknipna 
ögon 

   :'o Chockat ansikte med tår 
   :-O Chockat ansikte med näsa 

  Sur :( eller :{ eller :< eller =( Sura ansikten med olika typer av 
mun eller ögon 
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   )= Surt ansikte som är spegelvänt 
   :-( eller :o( Sura ansikten med näsa 
   :'( eller :.( Sura ansikten med tår 

   )'= Surt ansikte med tår som är 
spegelvänt 

   >:( Surt ansikte med 

  Snurr :S eller :s eller =S Snurrigt ansikte med olika typer av 
mun eller ögon 

   S= Snurrigt ansikte som är spegelvänt 
   :-S Snurrigt ansikte med näsa 

  Övrig :7 Okänt ansikte, förmodligen ett 
tryckfel 

 Föremål  <3 Hjärta 

   @---}-- Ros där @ symboliserar själva 
blomman, --- stjälken och } bladen 

Stående Mimik Glad >_< eller >.< eller ^_^ Glada ansikten med olika typer av 
mun eller ögon 

   (^_^) Glatt ansikte av österländsk modell 

  Chock ^^  Chockat ansikte med höjda 
ögonbryn 

   o.O eller o.o eller O.O eller 
o_O eller O_o 

Chockade ansikten med olika typer 
av mun eller ögon 

  Sur -.- eller -_- eller ._. Sura ansikten med olika typer av 
mun eller ögon 

 Föremål  <°)))>< Fisk där < symboliserar munnen, ° 
ögat, ))) kroppen och >< stjärten 

   (,,)(='.'=)(,,) 
Katt där (,,) symboliserar tassen och 
(='.'=) huvudet med morrhår, ögon 
och mun 

 Händelser  \o eller \0 Vinkande arm med olika typer av 
huvud 

   \o/ eller \0/ Vinkande armar med olika typer av 
huvud 

   ("\(^_^)/") 
Björnkram där ("\ symboliserar 
ramen och (^_^) huvudet med ögon 
och mun 

   \\//. 

Handtecken från Star Trek som står 
för ”Live long and prosper” där \\// 
symboliserar fingrarna och . 
tummen 

   ___/\____\o/___ 

Nära förestående död genom 
hajattack där ___ symboliserar 
vattnet, /\ hajfenan och \o/ en person 
med armar och huvud 

 
Ovanstående förklaringar är inhämtade från Wikipedia (2006a), Nezzo (2006), Adelswärd 

(2001:49) och mig själv. 


