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Denna studie undersöker Navid Modiris initiativ- och responstagande gentemot sina gäster i 
podcasten Hur kan vi?. Syftet är att se huruvida Modiris interaktion med gästerna varierar 
beroende på vem gästen är och hur kontroversiellt ämnet anses vara. 

Från sex av podcastens avsnitt har delar valts ut för att analyseras med en metod 
inspirerad av samtalsanalys (Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 
1987). Av de avsnitt som valts ut bedöms tre av avsnitten ta upp mer kontroversiella ämnen 
medan tre bedöms ta upp mindre kontroversiella ämnen.  

Studiens resultat visar att Modiris initiativ och respons gentemot sina gäster varierar 
men det går däremot inte att fastslå om detta beror på vem gästen är eller huruvida ämnet som 
tas upp är kontroversiellt eller ej. Resultatet visar också att Modiris samtalsmetod på många 
sätt är förenligt med hur en samtalsaktivist samtalar.   

 
___________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: initiativ, intervju, känsliga samtal, podcast, positionering, respons, 
samtalsaktivism, samtalsanalys, turtagning, uppbackning 
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1 Inledning 
 

Att tala om känsliga ämnen är inte alltid lätt och beroende på vem du har som samtalspartner 

kan samtalet skifta och gå olika vägar. Mycket forskning har bedrivits kring just samtal och 

att det finns ett så stort intresse kring ämnet är kanske inte så konstigt då det är en naturlig del 

av de flesta människors vardag.  

Idag, i den smarta telefonens tid, har vi också ett nästintill obegränsat utbud av 

arrangerade samtal i våra mobiltelefoner. Podcasten har precis som de alldagliga samtalen 

blivit en del av människors vardag och vi lyssnar på intervjuer och samtal och intresserar oss 

för människor som samspelar och diskuterar i våra hörlurar.  

I denna uppsats kommer en av alla dessa podcasts utgöra stommen, nämligen podcasten 

Hur kan vi? med Navid Modiri som programledare. Hur kan vi? är inte en klassisk 

intervjupodcast utan bjuder in till samtal med utgångspunkt i det som Modiri kallar för 

samtalsaktivism. Det som kännetecknar denna podcast är just utformningen av samtalen men 

även den stora variation av ämnen som förekommer. Ibland bjuder Modiri in gäster där 

samtalet kretsar kring mycket kontroversiella ämnen men det är även mindre kontroversiella 

ämnen som tas upp. Modiris samtalsaktivism går ut på att alla ska kunna tala med alla om 

ämnen som inte nödvändigtvis är bekväma och även att alla ska få ha åsikter som inte 

nödvändigtvis behöver delas av de övriga samtalsdeltagarna (samtalsaktivisterna.se). 

Ett känsligt ämne upprör lätt samtalsdeltagarna och gör att det är nära till hands att gå i 

försvarsställning och polemik om åsikterna inte delas mellan deltagarna. Idag ser man detta i 

debatter och inte minst på sociala medier så som exempelvis Facebook där diskussionerna 

sker skriftligt. Det jag undersöker i denna uppsats är hur Navid Modiri väljer att hantera 

situationer där samtalet utgår från ett kontroversiellt ämne. Han säger sig vara samtalsaktivist 

och därför är det intressant att se om han lyckas behandla de olika gästerna lika oavsett vilket 

ämne som är aktuellt.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur Navid Modiris gensvar och ställningstagande 

gentemot sina gäster i podcasten Hur kan vi? varieras och förändras beroende på om det 

aktuella samtalsämnet är mer eller mindre kontroversiellt. Detta görs med inspiration av bland 
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annat analysmetoderna samtalsanalys och initiativ och respons. Fokus kommer ligga på 

Navid Modiris repliker i relation till gästens. Undersökningen kommer se på i vilken mån 

Modiri ger uppbackning till gästen och hur det gästen säger bemöts av honom och i vilken 

grad han avbryter och skapar egna talarinitiativ.  

De frågeställningar jag använder för att besvara syftet är: 

 

1. Hur introduceras de olika gästerna i början av avsnitten? 

2. Skiljer sig Modiris sätt att ge respons eller ta initiativ när det gäller olika gäster och i 

så fall varför? 

3. Skiljer sig Modiris sätt att ge respons eller ta initiativ beroende på hur kontroversiellt 

ämnet är och i så fall varför? 

4. Positionerar sig Modiri på olika sätt i olika samtal och delar av samtal och kan det 

korreleras med hur kontroversiellt det ämne som diskuteras är?  

 

1.2 Disposition 
 

Under rubrik 2, ”Bakgrund och forskningsöversikt” beskrivs bland annat den podcast som 

utgör ramen för uppsatsen men även den tidigare forskning som finns kring några av de 

ämnen som behandlas i uppsatsen. 

I kapitel 3, ”Teori”, redogör jag för de analysformer jag inspirerats av. Dessa är 

samtalsanalys (så som den beskrivs i Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & 

Gustavsson, 1987). 

I ”Material och metod” under rubrik 4 beskriver jag det material jag använt mig av och 

hur materialet tagits fram genom transkribering. Här förklaras även några begrepp som blir 

aktuella i kapitel 5. 

Kapitel 5, Resultat och analys”, presenterar de analyser som gjorts utifrån det 

transkriberade materialet och de analysmetoder som beskrivits i teorikapitlet.  

Rubrik 6 ”Diskussion” är en diskussion av resultatet och en utvärdering av den metod 

som använts och i kapitel 7 ges en avslutning och förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund och forskningsöversikt 
 

Det här avsnittet tar upp den forskning som finns om de ämnen som uppsatsen behandlar och 

ger även en bakgrund till den specifika podcasten och till det speciella samtalssätt som 

används i denna.  

När det kommer till forskning som tar upp det som den första delen av analyserna 

kommer handla om, nämligen introduktionerna av gästerna, var det svårt att hitta någonting 

alls. Däremot kan analysernas andra del, den som analyserar programledarens respons och 

bemötande gentemot gästen, backas upp av mer forskning där bland andra Susanna Karlsson 

(2006) och hennes forskning kring positionering är en viktig del.  

 

2.1 Bakgrund 
 
Här presenteras podcasten som Navid Modiri programleder och även den samtalsmetod som 

han säger sig använda.  

  

2.1.1 Podcasten Hur kan vi? 
 

Som tidigare nämnts har materialet som står till grund för analyserna i denna uppsats tagits 

från podcasten Hur kan vi? som programleds av Navid Modiri och främst spelas in i en studio 

i Malmö. Varje avsnitt av Hur kan vi? består av ett samtal mellan Modiri och en gäst. 

Gästerna bjuds in för att samtala om ämnen som på något sätt förknippas med dem och varje 

avsnitt beskrivs därför på olika sätt, exempelvis Hur kan vi prata om Gud? Hur kan vi prata 

om struktur? Hur kan vi prata om rädsla? Modiris tanke med podcasten är att bjuda in gäster 

som inte nödvändigtvis tycker och tänker som honom själv och fokus på samtalen är hur vi 

kan prata med varandra (kickstarter.com). 

På podcastplattformen Acast, beskrivs Hur kan vi? på följande vis: ”Om vi ska kunna 

leva med varandra behöver vi kunna prata med varandra. Därför bjuder vi in smarta, 

utmanande och relevanta gäster till en podcast där olikheter uppmuntras och gör oss klokare. 

Samtalet fortsätter” (acast.com). 
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2.1.2 Samtalsaktivism 
 

Navid Modiri är programledare för podcasten Hur kan vi? och han beskriver sig själv som en 

samtalsaktivist. Samtalsaktivism är ett relativt nytt fenomen och det finns inte någon 

forskning kring området. Informationen angående rörelsen är även den begränsad. Utöver det 

som Modiri personligen varit med och skapat, exempelvis hemsidan samtalsaktivisterna.se, 

finns det inte mycket information. En del artiklar finns i vilka Modiri kopplas ihop med 

samtalsaktivism men det är svårt att hitta mer än så. 

Samtalsaktivisterna är en rörelse skapad av bland andra Modiri och på deras hemsida 

samtalsaktivisterna.se beskrivs rörelsen som något som inte är knutet till en speciell plats eller 

några speciella personer. De menar att samtalsaktivismen skapas av människorna som utövar 

den vare sig det är i hemmet eller på arbetsplatsen (samtalsaktivisterna.se). 

Det samtalsaktivisterna vill göra är att minska avståndet mellan människor genom att 

använda samtal som verktyg. Detta vill de göra då de anser att vi i dagens samhälle med 

filterbubblor, falska nyheter och politiska och sociala spel försummar det som förenar oss 

människor, nämligen samtalet (samtalsaktivisterna.se). I ett samtal fokuserar en 

samtalsaktivist på att lyssna på de andra som är med i samtalet istället för att lägga fokus på 

vad som ska sägas och vilka eventuella motargument som ska läggas fram. Meningen är att 

samtalet ska öppna upp för olika tankar och åsikter utan att det leder fram till något rätt eller 

fel. Samtalsaktivisterna menar att om vi ska kunna förändra samhället måste vi förändra sättet 

vi samtalar på (samtalsaktivisterna.se). 

På samtalsaktivisternas hemsida står det att vi vanligtvis i samtal försöker vinna eller 

hitta rätt och fel hos varandra vilket gör att vi ofta glömmer att lyssna. För att motverka detta 

rekommenderas att vi sätter upp regler för hur vi ska tala med varandra. I en punktlista ges 

några exempel på samtalsregler att ta till i ett samtal; lyssna för att förstå, ge och ta plats, tala 

utifrån dina upplevelser, lämna egot hemma, utgå ifrån att alla har goda intentioner. Dessa 

regler kan alltså användas för att skapa ett tryggt rum där vi kan mötas i olika åsikter utan att 

samtalsklimatet uppfattas som hårt och otryggt (samtalsaktivisterna.se).   

 

2.2 Forskningsöversikt 
 
Det här kapitlet tar upp den forskning som finns beträffande de ämnen som uppsatsen 

behandlar. Trots att podcasten som används i uppsatsen främst utgår från att bedriva ett 
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samtal snarare än en mer klassisk intervju kan det vara av intresse att se på tidigare 

intervjuforskning och hur intervjuare bör tänka i en intervjusituation (2.2.2). En betydelsefull 

del av forskningsbakgrunden är begreppet positionering (2.2.1) och det är även intressant att 

se hur känsliga samtal hanteras och hur forskningen kring detta ser ut (2.2.3).  

 

2.2.1 Positionering 
 

Inom interaktionsforskning är samtalsramar ett viktigt begrepp. Det är viktigt för 

samtalsdeltagarna att ha en ram att förhålla sig till i samtalet för att kunna tolka det som sägs 

på rätt sätt. Och ramen avser den bakgrund samtalsdeltagarna behöver för att kunna förstå hur 

det som sägs inom samtalet ska uppfattas (Norrby 2014:58). Allt vi säger sägs mot bakgrund 

av en befintlig ram och det är både lyssnaren och talaren som är beroende av den. 

Positionering, engelska footing, är relaterat till rambegreppet och handlar enligt Norrby 

(2014:59) om talarens relation till sitt eget yttrande. Susanna Karlsson skriver i sin avhandling 

Positioneringsfraser i interaktion (2006) att hon med positionering menar vilken hållning 

man har till andra talare och sina och andras yttranden i fråga om grad av säkerhet, 

sannolikhet och ansvar i förhållande till det propositionella innehållet (Karlsson 2006:40). 

Norrbys och Karlssons definitioner skiljer sig alltså lite åt då Norrby begränsar begreppet till 

talarens förhållande till sina egna repliker medan Karlsson även inkluderar talarens 

förhållande till samtalspartnerns yttranden.  

 Karlsson ser i avhandlingen på ordens positioner och distribution inom yttrandena 

(Karlsson 2006:65). Hon beskriver positionering i tre nivåer: i den första ser hon på vilka 

språkliga resurser som används för att uttrycka sina positioner. I den andra nivån ligger fokus 

på verbfraserna och på var i yttrandet de uppträder. I den tredje nivån ligger fokus utanför 

yttrandet i den så kallade interaktionella sekvens som yttrandet ingår i, alltså i yttrandets 

omedelbara kontext (Karlsson 2006:3). 

 I avhandlingen försöker Karlsson identifiera de tillfällen då talarna i ett visst material 

uttrycker olika former av positionering i samtal. Dessa uttryck kan vara till exempel säkerhet, 

allmängiltighet och sannolikhet (Karlsson 2006:213).  

Karlsson (2006:215) skriver att hennes undersökning visar att alla människor använder 

positioneringsmarkörer i en interaktion och att de används för att göra att samtalet flyter på 

smidigare och inte bara som en nedgradering av sannolikhet i en proposition.  

 Erving Goffman skriver om positionering genom det engelska begreppet footing i boken 

Forms of Talk (1981). Precis som Norrby skriver menar också Goffman att positionering och 
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samtalsramarna hör ihop. Han skriver ”A change in our footing is another way of talking 

about a change in our frame for events” (Goffman 1981:128). Vi förändrar vår position till 

yttrandet inom ramarna för samtalet.  

 

2.2.2 Intervju 
 

I uppsatsens första analysdel (5.1) ligger analysens fokus på hur Modiri introducerar sina 

gäster. Angående introduktioner och presentationer skriver Christian Svensson (2002:113) i 

artikeln ”Ett inbrottsoffer i rutan” att journalisten som intervjuar har en maktpotential som 

alltså gör att journalisten, eller programledaren i detta fall, genom sättet gästen presenteras på 

kan sätta ramarna för samtalet och med hjälp av dem leda publiken till vad de ska förvänta 

sig. Detta till skillnad från i vardagliga samtal då denna faktor inte är speciellt vanlig.  

I artikeln ”Being friendly in survey interviews” (1996) skriver Houtkoop-Steenstra om 

hur intervjuare i intervjuundersökningar kan bete sig för att vara personliga och hur de skapar 

en personlig intervjuteknik.  

Houtkoop-Steenstra (1996:592) presenterar analyser från ett material på åtta intervjuer 

där intervjuarna använder sig av en personlig intervjustil. Valet av intervjuare baserades på att 

artikelförfattaren ansåg dessa personer vara särskilt varma och vänliga (Houtkoop-Steenstra 

1996:593). Hennes resultat visar att intervjuarna aktivt försöker vara personliga i intervjuerna 

och de omformulerar exempelvis frågor för att lyckas med detta. Intervjuarna är även bra på 

att berömma sina respondenter (Houtkoop-Steenstra 1996:619). Hon menar också att det är 

tydligt att en personlig intervjuteknik tillämpas när det ges feedback på respondenternas svar 

och även när frågorna som ställs formuleras (Houtkoop-Steenstra 1996:620). 

 

2.2.3 Känsliga samtal 
 

Wutich m fl (2010) skriver om hur känsliga samtal hanteras i fokusgrupper i jämförelse med 

hur det ser ut i individuella responser. Resultaten för studien visade att svaren från 

fokusgrupperna och de självadministrerade frågeformulären var liknande när de ämnen som 

diskuterades bara var någorlunda känsliga. När ämnet var mer känsligt blev svaren mer 

utvecklade i de individuella formulären än i fokusgrupperna när det inte verkade finnas en 

övertygande anledning för respondenterna att riskera att bli stigmatiserade av de övriga 

deltagarna i gruppen. De bidrog med mer information i fokusgrupperna än i de individuella 
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svarsformulären när det handlade om väldigt känsliga ämnen när det ansågs finnas ett tillfälle 

för utbyte av viktig information eller för problemlösning (Wutich m fl 2010:88–89). 

Maria Sifianou skriver i artikeln ”Disagreement, face and politeness” (2012) om att 

hålla med eller inte hålla med i samtal. Hon definierar uttrycket disagreement, eller oenighet, 

som ett uttalande eller en åsikt som skiljer sig från en annan talares yttrande (Sifianou 

2012:1554). Sifianou menar att oenighet tidigare ofta har setts som något negativt och 

konfrontativt. Hennes uppfattning är emellertid att det nu inte nödvändigtvis behöver anses 

som negativt utan också kan förknippas med intimitet och närhet. 

Sifianou skriver om disagreement, oenighet, i relation till face, socialt ansikte: 

 
Speakers may also disagree in order to achieve their goal or to present themselves as skillful 

contesters, who are capable of engaging in an intellectual discussion, thus attempting to enhance 

their own face. Self-affirmation may be a socially approved attribute in some contexts and this 

may be achieved through disagreement among other devices (Hernández-Flores 2008:700, 

refererad i Sifianou 2012:1560). 

 

Hon menar alltså att en talare kan visa oenighet för att på så sätt uppnå sitt mål eller visa upp 

sig som en engagerad person kapabel att ingå i en intellektuell diskussion i ett försök att 

förbättra sitt eget ansikte. Samtalsdeltagarna förväntas bete sig på ett sätt som gör att man 

upprätthåller både sitt och sin samtalspartners ansikte (Sifianou 2012:1560).  

Jakob Steensig och Paul Drew skriver om frågor och utfrågning i olika typer av samtal 

och presenterar ett antal artiklar som alla på något sätt handlar om frågor och frågeställande. 

De ser på vad frågor bidrar med i en interaktion och hur specifika typer av frågor skapar 

affiliation eller disaffiliation mellan samtalsdeltagarna, med andra ord hur frågorna skapar 

närhet och anknytning eller distans och fjärmande mellan deltagarna (Steensig och Drew 

2008:7). De beskriver termernas betydelse i artiklarna på följande vis: ”In the analyses, 

’affiliative’ moves are actions which agree with or take the same stance as co-participants. 

’Disaffiliative questions’ typically perform actions like challenging, reproaching, 

complaining, criticizing, disagreeing, or the like” (Steensig och Drew 2008:9). Affiliation är 

alltså när talarens yttrande är något som samtalsdeltagarna håller med om eller har samma 

ställningstagande kring. Disaffiliation, eller ”disaffiliative questions” är yttranden, eller 

frågor, som ifrågasätter, kritiserar eller på något annat vis inte håller med de övriga 

samtalsdeltagarnas åsikter.  
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Ett annat ord som nämns i artikeln är alignment vilket betyder sekvenstillhörighet. 

Norrby (2014:150) beskriver alignment på följande vis: ”strategier för att visa att man är på 

samma våglängd, delar samma synsätt, med den man talar med.”  

Steensig och Drew (2008:12) ger några exempel från de artiklar de skriver om i 

introduktionen och de beskriver en skillnad i hur de olika författarna till artiklarna uppfattar 

”disaffiliative questions”. Artikelförfattaren Heinemann menar att de stängda ja/nej-frågorna 

är mer fjärmande, på grund av att den korta respons som kan ges, alltså ja eller nej, begränsas 

av det föregående sammanhanget. De menar att wh-frågor, exempelvis when, where, what 

(när var, vad), till skillnad från ja/nej-frågorna istället kan ses som informationshämtning. 

Några andra hävdar dock motsatsen, i en studie av Monzoni menar man att wh-frågorna är 

mer fjärmande än ja/nej-frågorna. 

Joakim Thelander (2014) skriver om intervjuer kring känsliga ämnen. Han menar att ett 

känsligt ämne bör betraktas som potentiellt: ”det är inte essentiellt inneboende i själva ämnet 

utan bör snarare ses som ett resultat av samspelet i den sociala situationen. Det kan inte 

förutsättas på förhand att ett ämne alltid, för alla och i alla sammanhang är känsligt” 

(Thelander 2014:125).  
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3 Teori 
 
I detta kapitel redogörs det för de teorier som ligger till grund för analyserna som finns att 

läsa i kapitel 5. De teorier som används är samtalsanalys (Norrby, 2014) och initiativ och 

respons (Linell & Gustavsson, 1987), dessa kan dock ses både som teoretiska ramverk och 

som analysmetoder. Här går alltså teori och metod in i varandra.  

 

3.1 Samtalsanalys 
 

I analyserna kommer det som redan nämnts användas en metod inspirerad av bland annat 

samtalsanalys.  Det är Catrin Norrbys definition av samtalsanalys som används och i boken 

Samtalsanalys (2014:16) kallar hon detta för samtalsanalys i en vidare bemärkelse. Hon 

påpekar att en viktig utgångspunkt i samtalsanalysen är att interaktionens roll som process 

betonas (Norrby 2014:51).   

En mycket viktig inriktning inom samtalsanalys är Conversation Analysis, eller CA, 

som utvecklats ur det sociologiska forskningsområdet etnometodologi. CA grundades av de 

amerikanska forskarna Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson (Norrby 

2014:33). Inom CA ska analyserna utgå från ett empiriskt material snarare än teoretiskt. 

Materialet utgörs då av samtal från inspelningar som sedan kodas genom transkription och 

som står till grund och är förutsättningen för analysen (Norrby 2014:36).  Man tar inom CA 

ingen hänsyn till yttre faktorer så som bakgrund och ålder utan förhåller sig främst till den 

snäva samtalskontexten (Norrby 2014:49). Den samtalsanalys som Norrby utgår ifrån tar 

avstamp i ett vidare kontextbegrepp än CA. Dess ursprung kan spåras till sociolingvistiken, 

antropologin och sociologin och utgår ifrån gruppen. Man menar att språkbruket skiljer sig 

beroende på yttre faktorer som exempelvis social status, ålder och kön. Detta gör att man här 

alltså behöver utgå från ett större språkligt sammanhang än vad man gör inom CA (Norrby 

2014:51). Det finns dock flera likheter mellan CA och samtalsanalys och en är till exempel att 

de båda utgår från ett empiriskt material och använder samtal som uppkommit naturligt 

(Norrby 2014:52). Samtalsanalys i det vidare perspektiv som Norrby talar om tillåter, till 

skillnad från CA, en analys att utgå ifrån teorier och hypoteser om interaktion och samtal. En 

annan skillnad från CA är att man inom samtalsanalysen arbetar med ett mer begränsat 

material än vad man vanligtvis gör i CA. Exempelvis använder man ibland bara korta 
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segment från samtal (Norrby 2014:81). Det är Catrin Norrbys vidare perspektiv på 

samtalsanalys som det syftar till när uttrycket används fortsättningsvis i uppsatsen.  

 

3.2 Initiativ och respons 
 

Denna teori grundar sig i Per Linell och Lennart Gustavssons studie kring initiativ och 

respons i samtal (1987). Initiativ och respons bygger på dialogkommunikation där analysen 

bygger på en individs yttranden och ser på hur dessa anknyter bakåt till sin samtalspartners 

senaste replik men också hur de för dialogen framåt genom att introducera något nytt i 

samtalet. Det är alltså anknytandet bakåt som är responsen och det är introducerandet av det 

nya i dialogen som är initiativet. Det intressanta här är enligt författarna att se på dialogens 

dynamik och koherens och på förhållandet mellan parterna inom dialogen (Linell & 

Gustavsson 1987:2). Till skillnad från tidigare forskare betraktar Linell och Gustavsson 

initiativ och respons som abstrakta enheter eller drag i ett spel istället för konkreta yttranden 

(Linell & Gustavsson 1987:15).   

Responsdimensionen i Linell och Gustavssons teori handlar som tidigare nämnts om hur 

en replik anknyter bakåt och styrs av de tidigare replikerna (Linell & Gustavsson 1987:42).  

I en dialog kan samtalsparterna samarbeta och ta hänsyn till varandras yttranden utan att 

de nödvändigtvis behöver hålla med om det som sägs. Linell och Gustavsson (1987:57) menar 

att en replik inte nödvändigtvis behöver anses som inadekvat bara för att motparten i dialogen 

inte håller med om det som sägs i yttrandet. det kan fortfarande finnas en vilja hos 

samtalspartnern att samarbeta i dialogen.  
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4 Material och metod 
 

I detta avsnitt presenteras de material som använts som bakgrund för analyserna och hur 

materialet bearbetats och använts. Här presenteras även några av de begrepp som är aktuella i 

det analysera materialet.  

 

4.1 Materialbeskrivning 
 

I denna uppsats har materialet samlats in från Hur kan vi? som är en podcast som började 

sändas 2018. Materialet är taget från sex av podcastens avsnitt där fyra är från säsong ett och 

två är från säsong två. Jag har valt tre avsnitt som jag anser är mer kontroversiella och tre som 

jag anser är mindre kontroversiella. Ett kontroversiellt ämne räknas i den här uppsatsen som 

något som väcker känslor och kan uppröra samt något som det finns delade åsikter om och 

kan skapa diskussioner. Ett mindre kontroversiellt ämne, eller ett okontroversiellt ämne, är 

något som inte skapar diskussioner i samma grad som ett kontroversiellt ämne. Det är heller 

ingen typisk vattendelare utan är ett ämne som det inte förekommer delade meningar kring i 

samma grad som ett kontroversiellt ämne.  

Gästerna har i denna uppsats valts utifrån de ämnen som tas upp och diskuteras i 

avsnitten och inte utifrån vilka gästerna är och vad de har för personliga åsikter. Fokus i 

undersökningen ligger alltså inte på gästerna i sig utan på Modiris respons och 

förhållningssätt till den han samtalar med i förhållande till ämnet.  

Det är av värde att nämna att det inte heller gjorts någon koppling mellan de olika 

gästerna vilket alltså betyder att de inte har något samband eller någon relation till varandra 

utöver det faktum att de ämnen de talar om är antingen kontroversiella eller mindre 

kontroversiella. Den här uppsatsen särskiljer gästerna från deras ämnen och även gästerna 

från varandra. Jag har inte något intresse av att gruppera gästerna förutom att se om det kan 

finnas något mönster i hur Modiri behandlar de olika ämnena.  

Till gästerna med kontroversiella ämnen hör Ann Heberlein som talar om Gud, och 

även om det kontroversiella ämnet huruvida böneutrop från moskéer ska tillåtas eller inte. 

Daniel Lampinen talar om rasism i egenskap av självdefinierad rasist och Ingrid Carlqvist 

som talar om bland annat islam och förintelsen. De gäster som talar om mindre 

kontroversiella ämnen är Kristina Paltén som talar om mod och rädslor, David Stiernholm 
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som talar om struktur och Cecilia Safaee som talar om flickors rättigheter och om att stärka 

unga tjejer.  

 

4.2 Avgränsningar 
 

Varje avsnitt i Hur kan vi? är mellan 1,5 och 2 timmar långa vilket betyder att en avgränsning 

i materialet har varit nödvändigt. På grund av att materialet behövde transkriberas var det 

nödvändigt att bara välja ut vissa segment av avsnitten för att arbetet inte skulle bli alldeles 

för omfattande. Jag har valt att transkribera varje avsnitts första minuter för att se på hur 

Modiri introducerar de olika gästerna. Jag har sedan valt ut cirka fem minuter per avsnitt från 

de segment som jag anser vara mest kontroversiella. Det som jag anser kontroversiellt handlar 

om vad Modiri och gästen talar om, jag har alltså valt ut segment utifrån just ämnen som jag 

anser vara mer respektive mindre kontroversiella. I de tre avsnitt som överlag inte är särskilt 

kontroversiella har jag valt ut segment i den mån det har gått att hitta kontroversiella ämnen 

men det har förstås varit svårare då samtalet inte utgått från ett kontroversiellt ämne till en 

början.  

Hur kan vi? sänds som enbart ljud, alltså podcast men också i videoformat. I denna 

uppsats har materialet dock begränsats till att enbart använda den del av Hur kan vi? som bara 

består av ljud. Det kommer alltså inte finnas något utrymme för att analysera exempelvis 

nickningar, handgester eller andra kroppsspråkssignaler. En sådan analys hade blivit för 

omfattande för detta relativt begränsade arbete.  

Det är viktigt att notera att mitt arbete främst går ut på att lyssna på ljudupptagningarna 

vilket alltså betyder att analyserna inte är baserade på de transkriberingar som gjorts. Jag vill 

också för tydlighetsskull nämna att jag lyssnat på samtliga avsnitt genom appen Podcaster, 

detta är av betydelse då jag har noterat tidpunkter för när de olika ljudupptagningarna 

påbörjas och det kan därför användas om uppsatsläsaren vill lyssna på ljudet istället för att 

endast tolka transkriptionerna i analyserna. Ylva Forsblom-Nyberg skriver i artikeln ”Samtal 

som transkription” (1995:55) att det är väldigt sällan som en transkription kan göras så precis 

att den fungerar som en översättning för det tolkade samtalet. Det är i princip omöjligt att få 

med allt från samtalet till transkriptionen och transkriptionen bör därför endast ses som en 

tolkning av det egentliga samtalet.  

När jag har transkriberat har jag använt mig av en transkriptionsnyckel inspirerad av 

Norrbys (2014:110) principer för transkription. Jag har dock valt att förenkla min version då 
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jag inte anser att en förenkling påverkar resultatet. Jag har exempelvis valt att inte mäta 

längden på pauserna utan både en kort och en lång paus betecknas endast med en punkt inom 

parentes: (.). Däremot kan det i analysen nämnas om en paus på något sätt påverkar samtalet 

på grund av dess längd. Transkriptionsnyckeln finns att läsa i bilaga 1. Namnen i 

transkriptionerna är förkortade till personernas initialer, exempelvis står NM för Navid Modiri 

och AH för Ann Heberlein.  

I analyserna finns en del transkriptionsexempel med för att läsaren ska kunna följa med 

i mina resonemang. Däremot finns det inte exempel på alla mina resonemang, detta på grund 

av att det skulle ta alldeles för mycket plats i uppsatsen. En del rader är återgivna med 

nummer men finns inte med i något exempel, dessa rader benämns på följande vis: (ej 

återgiven).  

 

4.3 Metod för analys 
 

Som tidigare nämnts har analysmetoden i denna uppsats tagit inspiration från samtalsanalys 

(Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987). När det kommer till 

samtalsanalys är det turtagning, alltså ett samtals trafikregler och uppbackning som kommer 

vara viktigast för denna analys. I Linell och Gustavssons metod är det både respons och 

samtalsinitiativ som är intressant att se på. Dessa olika områden kommer redogöras för i 

följande avsnitt.  

Jag kommer använda mig av ett antal frågor som stomme för analyserna: 

 

1. Hur introducerar Modiri sin gäst? 

2. I vilken mån kommer Modiri med uppbackning? 

3. I vilken mån är det egna samtalsinitiativ Modiri kommer med? 

4. I vilken mån verkar uppbackningarna innebära medhåll i det sagda? 

5. I vilken mån verkar det bara vara ett bekräftande av att han har hört? 

6. Avbryter Modiri den han talar med och när i så fall? 

 

4.3.1 Turtagning 
 
I ett samtal förhåller vi oss mer eller mindre medvetet till ett antal turtagningsregler, detta för 

att samtalet ska flyta på och röra sig framåt. Något som ingår i dessa informella regler är 
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pauser i samtalet. En person som ingår i ett samtal har för det mesta koll på när det är dennes 

tur att tala och detta är ofta på grund av de pauser som sker emellan samtalsturerna (Norrby 

2014:121). Däremot kan uppfattningen om hur lång en paus bör vara uppfattas olika mellan 

olika samtalsdeltagare vilket kan skapa disharmoni i samtalet. Uppfattningen kan ha att göra 

med olika etniska, kulturella och sociala faktorer (Norrby 2014:121).  

 

4.3.2 Uppbackning 
 

En uppbackning beskrivs av Linell och Gustavsson (1987:62) som en icke-replik och de 

menar att denna replik, som ofta består av korta signaler som exempelvis yttrandena ”mm”, 

”hm”, ”ja” och ”nä” eller icke-vokala yttranden som exempelvis nickningar, är ett sätt för 

lyssnaren att ge talaren återkoppling utan att begära ordet från denne.  

Även Norrby (2014:161) beskriver uppbackningar som något som förekommer i ett 

samtals mikropauser, dessa signaler är viktiga för att ett samtal ska flyta på och för att den 

som talar får bekräftelse på att den som lyssnar är aktiv och ger stöd åt det som yttras.  

 

4.3.3 Samtalsinitiativ  
Ett initiativ beskrivs av Linell och Gustavsson (1987:15) som något i ett samtal som pekar 

framåt till skillnad från respons som syftar bakåt i samtalet. Ofta vill man förmedla något i 

samtalet och förväntar sig också att samtalspartnern reagerar och ger respons på det som 

sagts. Initiativtagaren vill alltså bestämma eller påverka samtalets händelseförlopp (Linell & 

Gustavsson 1987:21). 

Norrby beskriver initiativet som en del i ett replikskifte: ”Ett replikskifte innebär ett 

strukturerat talarbyte där de olika bidragen bygger på varandra” (Norrby 2014:76). Hon talar 

också om vikten av att samtalspartnern ger initiativtagaren respons på det som sagts.  
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5 Resultat och analys 
 

Den här analysdelen kommer delas upp i två större rubriker. Den första delen (5.1) syftar till 

att kort redogöra för hur Modiri introducerar sin gäst och till att se hur han väljer att 

framställa gästen för lyssnaren med hjälp av ordval och epitet. Denna del heter därför 

”Introduktioner”. Den andra delen (5.2)  blir en mer analyserande del där samtalsanalys 

(Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1989) står som inspiration för 

analyserna. Denna del heter ”Kontroversiella sekvenser”.  

 

5.1 Introduktioner 
 

I denna första del av analysen kommer fokus ligga på avsnittets första minuter där 

programledaren, alltså Modiri, presenterar sin gäst. Jag ser således på samtalets början för att 

se om Modiris introduktioner av gästerna skiljer sig från varandra eller inte. Som tidigare 

nämnts kommer det främst vara Modiris repliker som utgör huvudfokus i analysen och 

därmed analyseras och beskrivs de mest utförligt. Det viktiga här är inte vad gästen säger eller 

hur denne svarar och beter sig, även om detta naturligtvis kommer aktualiseras. Dessa 

introduktionsbeskrivningar är intressanta i studien då introduktionen, som är det första som 

sker i samtalet, kan påvisa hur Modiri positionerar sig och ställer sig till de olika gästerna och 

hur detta kan sätta en prägel på samtalet.  

 

5.1.1 Ann Heberlein 
 
Detta är det allra första avsnittet i podcastens Hur kan vi? och det sändes den 21 maj 2018. 

Efter att Navid Modiri har pratat om andra saker som har med podcasten att göra så börjar 

själva samtalet efter drygt två minuter.  

När samtalsdelen väl har börjat kommer Modiri med repliken ”Nu snackar vi med Ann 

Heberlein” för att sedan gå över till att berätta att de redan spelat in i några minuter men att de 

behövt börja om samtalet. Modiri berättar att Heberlein är den första gästen i Hur kan vi? och 

säger ”Och för att inte göra det klassiska antagandet att bara börja prata så gör vi en liten kort 

intro på vem du är” (rad 15-16). Här indikerar han alltså att Heberlein är en relativt välkänd 

person men att somliga förstås inte har full koll på henne vilket innebär att en introduktion är 
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nödvändig. Han ger henne sedan ett par epitet; ”doktor i etik”, ”författare” som Heberlein får 

bekräfta. Sedan säger han ”Och en person som många av oss kan uppfatta tänker mycket” (rad 

22-23).  

 

EXEMPEL 1:1 
15. NM Å för att inte göra det klassiska antagandet att bara börja  

16.  prata så .hh så gör vi en liten kort intro på vem vem du e. 

17 AH Mm 

18. NM Å å om jag säger doktor i etik 

19. AH Mm 

20. NM Författare 

21. AH Mm 

22. NM Och en person som som eh många av oss kan uppfatta tänker  

23.  mycket, skriver mycket å har olika typer av budskap som du gärna  

24.  ehm (.) bär fram men också som [du] 

25. AH             [Mm] 

26. NM utforskar 

27. AH Mm 

 

Här väljer Modiri att beskriva Heberlein inte direkt utifrån sina egna tankar utan genom att 

gruppera henne med andra ”tyckare”. När han skriver att ”många av oss kan uppfatta” 

garderar han sig inte bara genom att placera sig själv i en större grupp utan också genom att 

säga att Heberlein ”kan” uppfattas, vilket alltså betyder att hon faktiskt inte nödvändigtvis 

behöver uppfattas på det sättet som han beskriver.  

Efter denna presentation, som enligt mig avslutas på rad 26, ställer Modiri en fråga till 

Heberlein som i sin tur svarar vilket kan ses som en avslutning på introduktionen. Heberlein 

får således en relativt kort introduktion som fokuserar på vem hon är i mån av yrkesroller. 

Han fokuserar först på det som är konkreta fakta; att hon arbetar som journalist och är doktor i 

etik. Sedan kommer ett påstående som alltså är en uppfattning eller ett antagande som Modiri 

gjort utifrån hur han själv och hur andra personer uppfattar Heberlein.  

 

5.1.2 Ingrid Carlqvist 
 

Ingrid Carlqvist besökte Navid Modiri i podcastens första avsnitt i säsong två, vilket 

betecknas som avsnitt 44. Det sändes den 28 januari 2019. När det har gått cirka 2,5 minuter 

börjar Modiris presentation av Carlqvist.  
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EXEMPEL 1:2 
01. NM Okej (.) då är det dags att välkomna dagens gäst (.) hon ee  

02.  författare, chefredaktör, journalist och har även andra epitet  

03.  som eh andra människor har kallat henne (.) bland annat eh  

04.  rasist, nazist, förintelseförnekare, islamofob (.) epiteten och  

05.  etiketterna på Ingrid Carlqvist är många .hh vi ska återkomma  

 

Modiri börjar med att räkna upp Carlqvists yrken (rad 2), alltså författare, chefredaktör och 

journalist. Här är han tydlig med att säga att hon ”är” de titlar som han ger henne. Men han 

fortsätter sedan med en mer försiktig ton då han tar upp de mer kontroversiella epitet hon 

förknippats med (rad 4). Här uttrycker sig Modiri som sagt försiktigt och berättar att det är 

andra människor som kallat henne de epitet som han sedan rabblar upp. Han berättar också att 

han ska återkomma till de olika epiteten senare och att han också ska låta Carlqvist själv 

berätta vem hon är.  

Modiri berättar sedan att de, vilket förmodligen är redaktionen, har fått ”mycket skit” 

för att ha bokat en gäst, och här kan man gissa att han talar om den kritik han fått från 

lyssnare och följare för att ha bokat Carlqvist. Han berättar också om sina tvivel på om han 

bjudit in rätt person och oro över vad samtalet kommer mynna ut i. När Modiri säger detta gör 

han det direkt till Carlqvist efter att han välkomnat henne till programmet. Han ger henne 

således en chans att yttra sig angående påståendet men hon väljer bara att säga ”mm” och låta 

honom fortsätta tala.   

 

5.1.3 Daniel Lampinen 
 

Lampinens avsnitt sändes den 23 augusti 2018 och är den första säsongens tjugonde avsnitt. 

Samtalet börjar drygt två minuter in i avsnittet och det är då Modiri som säger: ”Då snackar vi 

med Daniel Lampinen”.  

 

EXEMPEL 1:3 
01. NM Då snackar vi med Daniel Lampinen 

02. DL Ja 

03. NM Välkommen till Hur kan vi?-podden 

04. DL Tack 

05. NM Fint å ha dej här (.) Du (.)eh Lampinen, finskt?  
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06.  Finlandssvenskt? 

07. DL Finskt 

 

Efter att ha sagt välkommen till Lampinen på rad 3 börjar Modiri ställa frågor som gästen i 

sin tur svarar på. Det blir alltså ingen introduktion i detta avsnitt vilket skiljer sig från de 

resterande fem avsnitten. Här får inte lyssnaren någon introduktion till vem gästen, alltså 

Lampinen, är utan intervjun börjar direkt och påminner även mer om en klassisk intervju än 

om just ett samtal som är tanken med Hur kan vi? En orsak till detta kan vara att Lampinen är 

väldigt kortfattad i sina svar. 

 

5.1.4 Cecilia Safaee 
 

Cecilia Safaee besökte Hur kan vi? i den andra säsongen och avsnittet är nummer 55 i 

ordningen och sändes den 8 mars 2019. Drygt tre och en halv minut in i avsnittet påbörjas 

samtalet mellan Modiri och Safaee.  

 

EXEMPEL 1:4 
01. NM Då så vill jag säga att vi är igång och att jag vill säga hej  

02.  och välkommen och tack för att du är här Cecilia Safaee 

03. CS Tack för inbjudan 

04. NM (.) Du är grundare och VD för Futebol da forca  

05 CS Mm  

06. NM Som är en organisation som har funnits sen tjugohundraelva? 

 

Modiri välkomnar sin gäst och nämner sedan direkt att hon är VD för Futebol da forca. Här 

presenterar han alltså hennes arbete och titel. Han berättar sedan om vad Futebol da forca är 

och gör för att sedan gå igenom vad de kommer tala om i avsnittets gång. Efter detta talar 

Modiri om att det är den internationella kvinnodagen och så ställer han sedan en fråga till 

Safaee om detta vilket kan anses vara slutet på denna korta introduktion.  

 

5.1.5 Kristina Paltén 
 

Avsnittet med Kristina Paltén var den första säsongens trettionionde avsnitt vilket sändes den 

26 november 2018. Cirka tre och en halv minut in i avsnittet börjar samtalet mellan Modiri 
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och Paltén. Detta avsnitt skiljer sig från de andra introduktionerna i och med att han inte 

direkt välkomnar henne utan börjar med en mening som tyder på att de pratat en stund 

tidigare.  

 

EXEMPEL 1:5 
01. NM Jag gillar när det inte (.) när det inte blir det här du vet (.)  

02.  startsko[ttet]  

03. KP          [Aa ja okej] ja men det är[skönt] 

04. NM      [Utan att man kör igång] lite  

05.  som vi pratade om förut här i eh (.) utanför studion så (.)  

06.  menar samtalet började ju så fort du kom in  

07. KP Mm 

08. NM Det kändes som att vi hade väldigt mycket å prata om  

09. KP jo 

10. NM Ehm både om Iran, om löpning om om eh (.) om sökande, om Gud  

11. KP Mm 

12. NM (.) men först å främst Kristina Paltén, välkommen till Hur kan  

13.  vi 

14. KP Tack så mycket 

 

Istället för att sedan tala om vad Paltén arbetar med presenterar han de ämnen som kommer 

tas upp senare i avsnittet. Detta gör han på så sätt att han talar direkt till henne genom att säga: 

”det kändes som att vi hade väldigt mycket att prata om” istället för att introducera henne 

genom att snarare berätta för lyssnaren vad de har att tala om. Efter detta välkomnar Modiri 

sin gäst. Han berättar sedan att han är väldigt nyfiken på Paltén och frågar henne hur nyfiken 

han får vara och hur utmanande och kritiska frågor han får ställa. Detta frågar han inte någon 

av de andra fem personerna i introduktionsdelen vilket kan tyckas vara lite egendomligt då 

Paltén inte är den gäst som får de mest kritiska frågorna utan en sådan fråga från Modiris håll 

skulle kanske vara mer på sin plats i något av de mer kontroversiella avsnitten.  

 

5.1.6 David Stiernholm 
 

Avsnittet med David Stiernholm sändes den 24 december 2018 och är den första säsongens 

fyrtiotredje avsnitt. Drygt två minuter och fyrtio sekunder in i avsnittet börjar samtalet mellan 

Modiri och Stiernholm. 
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EXEMPEL 1:6 
01. NM Nu har jag tjötat och kaosat nog, det är dags för lite struktur  

02.  så nu pratar vi med David Stiernholm mina eh damer oh gentle- 

03.  hens nu snackar vi 

04.  INTROMUSIK 

05.  Någonstans så vill jag som eh börja med å säga eh hej på ett  

06.  personligt plan för vi är ju kompisar David  

07. DS Mm 

08. NM Ehm å å kolla läget med dej eh samtidig som programledaren i mig  

09.  vill så här eh hej och välkommen till hur kan vi David  

10.  Stiernholm men kan vi inte bara börja  

11.  SKRATTAR 

12.  bara [hur är läget] 

 

Modiri presenterar dagens huvudsakliga samtalsämne genom att säga att han ”tjötat och 

kaosat nog” och att det är dags för lite struktur, vilket alltså är dagens ämne. Detta skiljer sig 

från de andra introduktionerna genom att han gör en övergång från det han tidigare talat om 

och kopplar detta till dagens samtalsämne. Han berättar senare att han och gästen är vänner 

sedan tidigare och att han brottas mellan att säga hej på ett personligt plan och att använda sin 

programledarroll till en lite mer officiell presentation. Det är tydligt här att gästen och 

programledaren känner varandra då Modiri är mer ledig i sitt uttryck och skojar mer med 

Stiernholm än med de gäster som han inte är vän med sedan tidigare.  

 

5.1.7 Sammanfattning av introduktioner 
 

Sammanfattningsvis har det visat sig att de introduktioner som analyserats är av blandad 

karaktär. Modiri presenterar gästerna på flera olika sätt och väljer att presentera en del gäster 

genom att nämna deras arbetstitlar medan han i andra presentationer talar om de ämnen som 

samtalet ska kretsa kring eller som de har gemensamt. Den introduktion som skiljer sig 

nämnbart från de andra är Daniel Lampinens avsnitt, det är som tidigare nämnts också det 

avsnitt som skiljer sig mest från de övriga intervjuerna i sin helhet, troligtvis på grund av att 

han är väldigt kortfattad i sina svar.  
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5.2 Kontroversiella sekvenser 
 

I denna del av analysen kommer de segment som valts ut som de mest kontroversiella i varje 

avsnitt analyseras. Detta med en metod inspirerad av bland annat initiativ och respons (Linell 

& Gustavsson, 1987) och samtalsanalys ur ett vidare perspektiv (Norrby, 2014). Begrepp som 

positionering, engelska footing, turtagning och överlappning är här aktuella.  

 

5.2.1 Ann Heberlein 
 

Den valda sekvensen i avsnittet där Modiri samtalar med Heberlein påbörjas 41 minuter och 

42 sekunder in i avsnittet. Sekvensen har valts ut som den mest kontroversiella i det samtalet 

på grund av att det talas om böneutrop vilket har varit ett hett ämne i många debatter den 

senaste tiden. Det material jag valt ut i avsnittet pågår i cirka sex minuter men samtalet kring 

det aktuella ämnet fortsätter även efter att min transkription avslutats. 

I sekvensen börjar Modiri tala om minareter i Sverige som han vet att Heberlein skrivit 

en artikel om. Han väljer alltså själv ämne här och ber sin gäst berätta mer om detta. 

 

EXEMPEL 2:1 
01. NM Jag, jag, jag märker att jag parkerade en en tråd lite längre 

02.  bak som jag gärna skulle vilja  

03. AH Mm 

04. NM gå vidare också jag vet att du skrev en artikel, ehm, kring eh  

05.  (.) det här med minareter i Sverige 

06. AH Ja, just det, med böneutrop 

07. NM Med böneut[rop]  

08. AH           [Mm] 

09. NM å å jag skrev någon text på Facebook och vi hade lite kontakt  

10.  [där] 

11. AH [Ja] 

12. NM och det var folk som läste båda å å ehm (.) kan inte du ge lite 

13.  bakgrund till till den texten du skrev så kan vi ju börja 

14.   där? 

 

Modiris första replik i denna sekvens (rad 1–2) kan ses som en ämnesväxlare. Norrby 

(2014:192) skriver att en ämnesväxling kan ske mer eller mindre abrupt men att det inte är 
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ovanligt att denna övergång sker språkligt genom en mening som exempelvis ”apropå det du 

sa tidigare” eller som i detta fall där Modiri berättar att han ”parkerat en tråd” (rad 1) tidigare 

i samtalet som han nu är redo att ta upp igen. Hans sätt att be Heberlein berätta om 

bakgrunden till sin artikel kan ses som en öppen fråga i det som Linell och Gustavsson 

(1987:37) kallar responsstyrning. Responsstyrning handlar om hur mycket utrymme talaren 

ger sin talpartner att variera sitt svar. Den öppna frågan bjuder in talpartnern att berätta 

mycket och här förväntas minst en mening men ofta en hel berättelse. 

Modiri säger ”jag vet att du skrev en artikel” (rad 4) vilket visar att detta är något han 

anser vara ett faktum (Karlsson 2006:54). Trots denna säkerhet finns det senare en viss tvekan 

när Modiri ska specificera vad det är artikeln handlar om: ”ehm, kring eh det här med 

minareter i Sverige”. Heberlein bekräftar att detta är sant genom att säga ”ja just det” (rad 6). 

Men sedan rättar hon honom och säger ”med böneutrop” vilket också leder till att Modiri 

upprepar ”med böneutrop” (rad 7) och reparerar alltså sitt senaste yttrande. Enligt Norrby 

(2014:154) kan det vara samtalspartnern som initierar en reparation genom att be om ett 

förtydligande, vilket i sin tur följs upp av en reparation. Situationen på rad 4 till 7 anser jag 

kan tolkas som en sådan reparation. 

Efter att Modiri bett Heberlein ge lite bakgrund till ämnet börjar Heberlein prata. Detta 

börjar 42 minuter och 6 sekunder in i avsnittet (rad 15, ej återgivet) och pågår till 44 minuter 

och 48 sekunder in i avsnittet (rad 62), alltså i drygt två och en halv minut. Under denna tid 

som Heberlein talar ger Modiri henne inte någon uppbackning överhuvudtaget i form av tal. 

Här kan det förstås ske uppbackning i form av nickningar eller andra sätt som inte hörs, men i 

denna uppsats utgår analyserna endast utifrån de ljudupptagningar som finns och det är 

således endast det som hörs och sägs som är av intresse.  Denna kontroversiella sekvens 

saknar överhuvudtaget nästan helt uppbackningar från Modiris håll vilket särskiljer sig från de 

resterande avsnitten. På två ställen (rad 99 och 119, ej återgivet) ger han Heberlein 

återkoppling i form av uttrycket ”mm” och på ett ställe (rad 85, ej återgivet) ger han henne 

medhåll i hennes tidigare tur i form av ordet ”precis” vilket visar att han håller med Heberlein 

i det hon just uttryckt.  

Efter Heberleins långa samtalstur (rad 15 till 62, delvis ej återgivet) försöker Modiri ta 

ordet då hon gör en paus. Han säger ”ja- jag tänker att i i i” (rad 63) vilket tyder på att han är 

redo att ta över turen. Detta resulterar dock i samtidigt tal vilket kan bero på att pausen, av 

Modiri, uppfattas som ett avslut på turen. Heberlein tar sedan tillbaka turen med meningen: 

”För jag tror att du hade lite samma ingång som jag eller hur?” (rad 64) Denna fråga visar 

dock att Heberlein nu gett Modiri talarrollen.  



 27 

 

EXEMPEL 2:2 
60.  märkliga reaktioner (.) tycker jag ehm alltså reaktionerna blev  

61.  så känslomässiga(.)eh å inte kanske så förnuftiga alltid  

62.  (.)[ja] 

63. NM    [ja-]jag tänker att i [i i] 

64. AH                          [För jag tror att du] hade lite samma 

65.  ingång som jag eller hur? 

66. NM Nej jag jag jag kastade mig in för att jag tyckte att det var  

67.  ett ett 

68. AH [Ett intressant ämne] 

69. NM [Ett viktigt ämne][att prata om]  

70. AH         [Ja, ja] 

 

På rad 66 ser det ut som att Modiri distanserar sig från Heberlein genom att börja med ett 

”nej” efter att hon säger ”för jag tror att du hade lite samma ingång som jag eller hur?”. Linell 

och Gustavsson (1987:57) skriver om adekvans i respons och menar att en replik inte är 

inadekvat bara för att motparten har en annan mening i sakfrågan än den som talar och därför 

invänder mot det som sägs. I en dialog kan man samarbeta och ta hänsyn till varandras inlägg 

trots att parterna har olika åsikter i frågan. Detta blir tydligt i Modiris svar till Heberleins 

fråga eller påstående på rad 64 och 65 och hans svar är alltså inte inadekvat trots att svaret 

nödvändigtvis inte är det som förväntats. Däremot kan det som sker också tolkas som en 

annaninitierad annanreparation som Karlsson (2006:33) beskriver uppstår om en annan talare 

(samtalspartnern) upptäcker ett problem och rättar och ”erbjuder en ’korrekt’ variant”. 

Vidare på rad 66 utrycker sig Modiri genom att säga ”jag tyckte” vilket här indikerar att 

han redogör för sina egna sinnesintryck (Karlsson 2006:60). Han hinner dock inte säga vad 

det var han tyckte innan Heberlein försöker fylla i det hon tror är rätt ord. Detta resulterar 

återigen i samtidigt tal men här från Heberleins sida. 

Efter dessa sekvenser av samtidigt tal får Modiri tillbaka talarrollen och är den som 

leder samtalet. Nu är det Heberlein som ger uppbackning och bekräftar det Modiri säger. 

 

EXEMPEL 2:3 
71. NM Och sen så eh jag vet inte om du känner igen det men jag jag  

72.  provar ofta mina tankar  

73. AH Mm 

74. NM Både genom att prata och skriva,  

75.  och det betyder inte att jag för alltid kommer tycka så utan 
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76. AH Nej 

77. NM det är en ständigt utvecklande iterativ process 

78. AH Precis, en mycket god inställning 

79. NM Å jag läste kommentarerna  

80. AH Mm 

81. NM jag läste det du skrev 

82. AH Mm 

 

Modiri berättar för Heberlein att han ofta prövar sina tankar genom att prata och skriva. Han 

berättar också att det inte nödvändigtvis behöver betyda att han alltid kommer tycka så utan 

att det är en iterativ process. Han visar alltså för Heberlein men även för lyssnarna att han vill 

ha ett prövande samtal där han faktiskt kan komma att ändra sina åsikter under samtalets 

gång. Han talar sedan om att han funderade mycket och började ”nyansera åt lite olika håll” 

vilket också förtydligar hans iterativa sätt att bearbeta ämnen.   

På rad 113 (ej återgiven) gör Modiri återigen ett försök till att ta över turen. Dessa 

försök sker totalt två gånger under den valda sekvensen.  

På rad 13 i exempel 2:1 kan vi se ordet ”ju” användas av Modiri. Detta återkommer inte 

på något annat ställe i just denna sekvens men däremot finns det flera gånger i några av de 

andra kontroversiella sekvenserna. Ordet ”ju” används av talaren för att kunna framställa sitt 

yttrande som att det finns en gemensam kunskap mellan de som samtalar (Karlsson 2006:52). 

Här är det tydligt att Modiri talar om sig själv och Heberlein och syftar på att det är deras 

samtal som kan utgå från den artikel hon skrev. 

I segmentet med Heberlein stället Modiri endast en fråga och det är på rad 12 till 14 

(exempel 2:1), i övrigt får Modiri en del utrymme för sina egna tankar i segmentet och uttryck 

som ”jag tycker”, ”jag tyckte”, ”jag menar” och ”jag tänker” används. Karlsson (2006:60) 

skriver att när verbet ”tycka” sammanfaller med ”jag”, exempelvis ”jag tycker”, så handlar 

det oftast om att man anger sina motiv för ett visst handlande, hur man bedömt en situation 

eller så är det en skildring av talarens sinnesintryck.  

 

 

5.2.2 Ingrid Carlqvist 
 

Den sekvens jag valt ut som den mest kontroversiella i avsnittet med Carlqvist dyker upp 1 

timme, 38 minuter och 3 sekunder in i samtalet och håller på fram tills samtalet avslutas efter 
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1 timme 46 minuter och 3 sekunder. Det som gjort att jag anser att segmentet är det mest 

kontroversiella är att det samtalas kring förintelsen och förintelseförnekelse vilket är ett ämne 

som lätt framkallar diskussioner och debatter.  

Ordet ”ju” återkommer sex gånger från Modiris håll i det kontroversiella segmentet med 

Carlqvist.  

 

EXEMPEL 2:4 
01. NM Vi kommer ju inte kunna avsluta det här samtalet utan att prata 

02.  förintelsen  

03. IC Mm 

04. NM så är det ju för att var jag än tittar och vad jag än läser om 

05.  dej så står det ju Carlqvist förintelseförnekare oh vi må- vi 

06.  vi måste bara som ta i den pucken va ja ja jag såg ett  

07.  citat (HOSTAR) ja måste läsa det så att (.) så att du blir  

08.   citerad rätt ehm (.) jag uppmanar alla att gå igenom bevisen för  

09.   förintelsen de flesta är övertygade att det finns tonvis med  

10.   bevis (.) men när man går igenom det blir det inte alls så  

11.   tydligt längre kolla alltid allting  

12. IC  Mm (.) 

 

Detta är alltså som tidigare nämnts ett tecken på att talaren hävdar en gemensam kunskap och 

visar ett uttryck av gemensam hållning mellan sig och lyssnaren. Modiris användande av ”ju” 

i segmentet tyder på att han anser att de båda vet om detta och att det är ett faktum och en 

kunskap de delar.  

 På rad 13 ställer Modiri en direkt fråga till Carlqvist efter att ha citerat henne ordagrant. 

Han säger: ”betyder det att du inte tror att det har hänt?”. På sammanlagt tre ställen i 

segmentet återkommer meningar från Modiris håll där han verkar vilja försäkra sig om att han 

förstår vad Carlqvist tycker och säger: 

 

EXEMPEL 2:5 
13. NM Betyder det att du inte tror att det har hänt? 

14. IC Nej det betyder inte att jag inte tror att det har hänt. Det  

 

EXEMPEL 2:6 
130. NM        [det var och vad det var som hände] Men det är alltså  

131.  inte det du säger [du] säger inte 

132. IC         [nej] 
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133. NM att förintel[sen inte har skett] 

 

EXEMPEL 2:7 
146. NM Så du tänk- du tänk- du tänkte så här jag ger mig på  

147. AH SKRATTAR 

148. NM säg jag tar mig an incest  

149. IC *ja* 

150. NM islam, förintelsen, invandring är det något mer  

 

Rad 13, 130–131 och 146 visar att Modiri vill gardera sig och tydliggöra det Carlqvist säger. 

Dessa tre meningar tyder på att Modiri förväntar sig få ett konkret svar från Carlqvist.  

Däremot kan exempel 2:7 ses som en skämtsam fråga vilket skiljer sig från de andra två 

exemplen.   

På rad 14 till 50 svarar Carlqvist på Modiris fråga på rad 13 och i det relativt långa 

svaret finns det endast två uppbackningar från Modiri. På rad 46 säger han ”absolut” vilket är 

ett tydligt medhåll i det hon säger, till skillnad från en återkoppling i form av uttrycket ”mm” 

som bara indikerar att lyssnaren hör på vad talaren säger visar uttrycket ”absolut” att 

lyssnaren både hör och håller med i det som sägs.  

 

EXEMPEL 2:8 
44.  det är viktigt att folk får veta hur hemskt det var  

45.  i[Auschwitz] 

46. NM   [absolut] 

47. IC ja fast du var ju inte där nej men jag kan lätt föreställa mig  

48.  hur det var så därför hade jag rätt å  

49. NM Mm 

50. IC att berätta den här historien 

51. NM men det är ju inte heller synonymt med att andra inte har  

52.  suttit där eller [att det] inte har hänt 

53. IC        [Nej] Själv[klart inte] 

54. NM                [så det är lite som] 

55. IC Men det är ju det jag menar så man får inte ens lov å säga det  

 

På rad 49 finns den andra uppbackningen (mellan rad 13 och 50) i form av ett ”mm” som 

tyder på att Modiri lyssnar på det Carlqvist säger. Uppbackningar genom uttrycker ”mm” 

återkommer från Modiri sju gånger i segmentet. Enligt Norrby (2014:166) består 

uppbackningar oftast av korta enstaviga ord. Men i segmentet med Carlqvist finner jag 
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åtminstone två delar som kan ses som uppbackning från Modiris håll i den bemärkelse att de 

inte verkar vara ett försök till att göra anspråk på ordet. De exempel jag visar nedan är vad jag 

anser vara längre uppbackningar, en på rad 142 i exempel 2:9 och en på rad 172 i exempel 

2:10: 

 

EXEMPEL 2:9 
140.   man att man försvarar oskyldigt anklagade pappor då är man  

141.  pedofil [försvarare] 

142. NM         [också känsligt ämne] 

 

EXEMPEL 2:10 
170. IC så de- det har hänt att jag har ångrat att jag överhuvudtaget sa  

171.  [någonting om detta]= 

172. NM [det förstår jag] 

 

Linell och Gustavsson (1987:65) delar in uppbackningarna i en sexgradig skala där 1 är 

okvalificerade interjektioner/svarsord och där 6 är korta frågor. Både uppbackningen i 

exempel 2:9 och 2:10 skulle enligt denna skala kunna hamna under rubrik 2 som är verbalt 

(något) mer elaborerade instämmanden. Denna kategori beskrivs med exempel som ”just 

det”, ”jag förstår”, ”precis” och ”det tycker jag också”. Ifyllningen på rad 142 visar att Modiri 

lyssnar på det Carlqvist säger samtidigt som han kommenterar det som sägs och inför ny 

information till samtalet (att ämnet är känsligt). På rad 172 ger han uppbackning i form av att 

han visar Carlqvist att han hör vad hon säger samt att han förstår det hon säger, vilket i detta 

fall är att hon ångrar sig.  

På rad 173 till 179 talar Carlqvist om att det måste gå att diskutera allt trots att det kan 

göra ont hos vissa.  

 

EXEMPEL 2:11 
173. IC samtidigt någon gång måste ju någon göra det  

174. NM Mm 

175. IC vi måste ju kunna diskutera alla saker även om det gör ont hos  

176.  vissa  

177. NM Mm  

178. IC det får inte finnas saker som vi inte får lov att diskutera och  

179.  forska kring  
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På rad 180 svarar Modiri och tar därmed turen. Han berättar att han håller med Carlqvist i 

detta.  

 

EXEMPEL 2:12 
180. NM Jag håller med (.) där är vi helt överens även om vi inte är  

181.  överens i andra delar å det var fint å kunna prata om dom också  

 

Uttrycket ”där är vi helt överens” indikerar på att Modiri inte håller med om alla saker 

Carlqvist sagt. Samtidigt som han visar att det hon sagt på rad 173 till 178 är något han håller 

med om är han tydlig med att visa att det inte betyder att han håller med om allt. Detta 

framkommer även senare i meningen ”även om vi inte är överens i andra delar” vilket 

återigen förtydligar och distanserar honom från hennes åsikter.  

 

5.2.3 Daniel Lampinen 
 

I avsnittet där Navid Modiri intervjuar Daniel Lampinen har jag valt ut ett specifikt segment 

som mest kontroversiellt då samtalet tar avstamp från en fråga angående intervjuobjektets syn 

på Sverigedemokraterna. Segmentet dyker upp 1 timme, 1 minut och 38 sekunder in i 

avsnittet och börjar med att Modiri ställer en fråga som skickats in av en lyssnare. Jag har valt 

att transkribera cirka 11 minuter av samtalet men det fortsätter även efter det jag transkriberat.  

Precis som i Heberleins avsnitt sker det i början av den valda excerpten en 

ämnesväxling. Detta eftersom frågan som tas upp är en del av flera lyssnarfrågor som ställs av 

Modiri. Däremot är det en speciell växling då det förväntade i denna del av samtalet är att 

Modiri ställer frågor vilka Lampinen i sin tur svarar på. Norrby (2014:192) beskriver en 

ämnesväxling som en situation där ett gammalt ämne tydligt har avslutats och det nya ämnet 

förs in, ofta efter en längre tystnad.  

 

EXEMPEL 2:13 
01. NM Okej, Hedvig Håkansson (.) ehm skriver så här: Ja hade gärna 

02.  fått höra vad Daniel tycker om eh Sverigedemokraterna och den  

03.  politiken .hh dom eftersträvar. 

04. DL Ja jag röstar på dom på smygrasistdemokraterna kan man kalla dom  

05.  för (.) men ja, i brist på annat skulle jag säga eh ja vill inte  
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I exempel 2:13 finns det inte någon återkoppling till ett tidigare ämne men ordet ”okej” som 

Modiri börjar med tyder på att han anser det förra ämnet avslutat och är redo att gå vidare.  

 I exempel 2:14 ställer Lampinen en fråga till Modiri: ”Jag vet inte om du håller me om 

det?” vilket ger Modiri chansen att placera sig nära eller längre bort från hans åsikter. Det han 

gör är dock att ge ett svar som varken håller med eller positionerar honom bort från det 

tidigare sagda. Svaret: ”ja och nej tänker jag spontant” visar att Modiri inte helt vill ta avstånd 

från Lampinens åsikt i frågan men han vill inte heller hålla med helt och hållet. Han nämner 

också att det är vad han tänker spontant vilket är en gardering för att det han säger nu inte är 

något han alltid tänkt och det är inte nödvändigtvis en genomtänkt tanke utan hans spontana 

reaktion.  

 

EXEMPEL 2:14  
33. DL Jag vet inte om du håller me om det? 

34. NM Aa, men eh ja och nej tänker jag (.) [spontant] 

35. DL        [Ah ja] visst [men relativt] 

 

Norrby (2014:223) skriver att man kan förvarna sin samtalspartner när ett disprefererat svar är 

på väg och det kan tolkas som att Modiri gör detta då han först säger ”aa”, alltså håller med 

Lampinen, för att sedan säga ”både ja och nej” vilket således visar att han, åtminstone delvis, 

är av annan åsikt. Även ”men” och ”eh” tyder på en viss tvekan och osäkerhet. Modiri lägger 

till ordet ”spontant” efter en liten paus vilket också tyder på att han vill visa att det han nu 

säger ännu inte är fullt utvecklat utan bara en oreflekterad tanke.  

 Segmentet innehåller inte mycket verbal uppbackning överlag. I de elva minuter som är 

transkriberade kan jag bara hitta fyra uppbackningar från Modiri där tre består av ljudet ”mm” 

och en består av ordet ”okej”. Möjligheten finns förstås, som tidigare nämnts, att nickningar 

och andra fysiska gester förekommer mer frekvent men de verbala uppbackningarna är få. Det 

verkar också vara ett bekräftande av att han hört vad Lampinen sagt snarare än ett tecken på 

medhåll i det sagda.  

 Modiri och Lampinen kommer senare in på ämnet antirasism och Lampinen påstår då 

att Modiri är antirasist. Modiri å andra sidan positionerar sig bort från det uttalandet genom att 

säga ”jag kallar mig inte antirasist”, för att förtydliga detta betonar han också ordet ”inte”: 

 

EXEMPEL 2:15 
71. DL =att du är antirasist, det, om man gör det då tycker jag man  

72.  bevisat att man kan kalla sig för det. 
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73. NM Jag kallar mig inte antirasist 

 

Modiri positionerar sig inte bara bort från Lampinens uttalande utan han indikerar också att 

uttrycket är felaktigt genom att betona ”inte” i meningen. Lampinen godtar dock inte Modiris 

uttalande utan fortsätter hävda att han är antirasist och anti den rasistiska rörelsen. Det blir nu 

på sätt och vis Lampinen som styr samtalet och ställer frågorna.  

 

EXEMPEL 2:16 
82. DL Ja, men är du anti rasism (.) det är du väl? (.) 

83. NM Jag har svårt va anti mot något jag inte tror (.) på som  

84.  begrepp 

85. DL Men är du anti den rasistiska rörelsen? 

86. NM (.) Nej, jag skulle inte säga att jag är anti den, för att vara  

87.  anti den är alldeles för ytligt och det är väldigt, det är för  

88.  konceptuellt för mej. 

89. DL Du gillar att vara positiv kille 

90. NM Nej, verkligen [inte] 

91. DL       [Okej] 

92. NM  Jag gillar att gå på djup  

93. DL Jaa, okej 

 

Modiri ställer sig alltså emot ett uttryck som kan anses vara relativt okontroversiellt. När 

Lampinen styr samtalet är Modiri tydlig med att det som påstås om honom är falskt.  

Lampinens replik ”Du gillar att vara positiv kille” får responsen ”Nej verkligen inte” vilket är 

ett kraftigt ställningstagande från påståendet som trots allt kan uppfattas som en positiv 

beskrivning av en person.  

 I exempel 2:17 uttalar sig återigen Lampinen för att sedan Modiri ska komma med en 

replik. Här ser det till en början ut som att Modiri håller med i det Lampinen säger: 

 

EXEMPEL 2:17 
152.  olika sorter homoni- homogenitet men eh det kan fortfarande vara  

153.  etniskt homogent och samtidigt väldigt subkulturellt och så 

154. NM Det kan det va. Definitivt. Men ja ja skulle personligen  

155.  tycka att det vore fett tråkigt att bo i ett område med bara  

 

Enligt Norrby (2014:150) är det viktigt för oss att vi i samtal respekterar den vi talar med och 

visar hänsyn. Här kan man tala om alignment, vilket som tidigare nämnts betyder att man i 
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samtalet är på samma våglängd. Modiri säger ”Det kan det va. Definitivt.” i ett försök att visa 

att han inte vill positionera sig allt för långt ifrån Lampinens uttalande kanske för att inte göra 

ett allt för ansiktshotande uttalande gentemot honom. Däremot är nästa ord ”men” vilket visar 

att det som uttalas härnäst troligtvis inte kommer vara det som är prefererat. Modiri använder 

sig också av ordet ”personligen” vilket visar att det är hans egen åsikt som yttras. Han gör 

sedan en utläggning kring sin personliga åsikt vilken Lampinen sedan svarar på. Detta svar 

upprörs Modiri tydligt av vilket syns på sättet han avbryter Lampinens tur:  

 

EXEMPEL 2:18 
163. DL Men det kanske är för att eh Iran och eh perser inte skapas som  

164.  många olika subkulturer eh (.) t- 

165. NM Va? Nej men vänta vänta va? 

166. DL Reyk- Reyk el- jag kan eh- jag har det här 

167. NM Varför skulle det inte finnas subkulturer i Ir- 

 

Det finns inte många ställen i det valda avsnittet där Modiri avbryter Lampinen utan för det 

mesta följer samtalet väldigt tydligt de samtalsregler som Norrby (2014:122) talar om. I 

exempel 2:18 är det däremot ett tydligt och upprört avbrott som sker. Modiri säger: ”Va? Nej 

men vänta vänta va?” i en förvånad ton. Lampinen tar sedan återigen turen men strax därefter 

avbryter Modiri och ställer klart frågan: ”Varför skulle det inte finnas subkulturer i Ir(an)”. 

Modiris ställningstagande här är tydligt en positionering bort från Lampinens uttalande kring 

subkulturer. Trots att han inte tydligt uttalar något som exempelvis ”Det skapas visst många 

olika subkulturer i Iran” uttrycker han ett starkt ifrågasättande kring Lampinens yttrande. 

Lampinen försöker i sin tur reparera sitt tidigare yttrande genom att tala om Reykjavik istället. 

Detta kallas enligt Karlsson (2006:33) annaninitierad självreparation. Lampinens uttalande 

verkar lugna Modiri och Lampinen har nu turen i vilken Modiri ger honom uppbackning i 

form av uttrycket ”mm” två gånger. 

  

5.2.4 Cecilia Safaee 
 

Avsnittet med Cecilia Safaee är ett av de, enligt mig, mindre kontroversiella avsnitten. Den 

del jag valt ut som den mest kontroversiella i avsnittet påbörjas 1 timme, 10 minuter och 47 

sekunder in i samtalet och det sker efter en paus där Modiri talat direkt till lyssnarna istället 

för att tala med Safaee. Det är därför naturligt att ett nytt samtalsämne påbörjas efter pausen.  
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EXEMPEL 2:19 
01. NM Men du Cecilia (.) jag (.) så här (.) det kanske vi borde sagt i  

02.  början av avsnittet men[*vi känner ju varandra*] 

03. CS      [SKRATTAR]  

04.  *det gör vi* 

 

Efter pausen tar Modiri upp ett nytt ämne, nämligen det faktum att han och Safaee faktiskt 

känner varandra sedan tidigare och alltså är goda vänner. Eftersom det främst är Modiris 

positionering till det kontroversiella ämnet som min analys kretsar kring anser jag inte att den 

personliga relationen till samtalspartnern är något problem. Däremot är det värt att ta upp i 

analysen då en personlig relation kan påverka distansen mellan intervjuaren och 

intervjuobjektet. Norrby (2014:225) skriver att den yttre kontexten, där exempelvis inbördes 

relationer räknas in, är av betydelse. Modiri och Safaee har från början en vänskaplig 

inställning till varandra vilket gör att distansen redan från början inte är särskilt stor och 

samtalet kan därför upplevas som mindre formellt. 

 Efter att de talat om att de känner varandra börjar Modiri komma in på, och presentera 

det ämne som jag anser vara mest kontroversiellt i avsnittet, den del jag valt att transkribera 

handlar om psykisk ohälsa.  

Modiri tar alltså initiativet i samtalet och får tala en bra stund innan Safaee får ordet:  

 

EXEMPEL 2:20 
14.  Ehm (.) så jag har ju följt med liksom på en personlig nivå i  

15.  din resa och när vi .hh träffades första gången så var jag ju  

16.  liksom ja men såklart så här starstruck och imponerad och  

17.  inspirerad av (.) allt du gjorde och av allt ditt ditt arbete  

18.  men jag har också fått se en .hh hh Ja men en en en liten och en  

19.  trött sida av dig (.) eh som jag tror är viktig åå förmedla  

20. CS Mm  

21. NM eh apropå ehm eh (.) hur i synnerhet tjejer ehm mår idag jag har  

22.  ju själv .hh eh (.) ynnesten att få vara eh flickpappa (.)men  

 

Modiri talar till Safaee och inte till lyssnarna när han på rad 14 till 19 i exempel 2:20 talar om 

hennes personliga resa. Här tyder det på att Modiri positionerar sig nära Safaee när han säger 

”så var jag ju liksom ja men såklart så här starstruck och imponerad och inspirerad av allt du 

gjorde”. Han menar att det är en självklarhet att han blivit starstruck av henne och ordet ”ju” 
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tyder på att han ser det som en sanning och kanske en kunskap som han delar med Safaee. 

Han säger sedan ”såklart” vilket bekräftar hans tanke om att detta är en självklarhet. Det är 

tydligt att detta är Modiris personliga åsikter och att han inte har svårt att berätta att han 

ställer sig positiv till det hon åstadkommit.   

 Sedan kommer ordet ”men” vilket är ett tecken på att det härnäst kommer en vändning, 

kanske från de positiva kommentarerna om Safaee till något mer negativt eller åtminstone 

mindre lättsamt. Utandningen, tvekan och upprepningen på rad 18 tyder också på att ämnet 

för Modiri inte är helt bekvämt att tala om. Han uttrycker flera tvekljud, ”eh”, vilket kan ses 

som tecken på att ämnet är svårt att tala om. Till slut kommer han dock till sin slutsats och 

berättar vad han vill tala om: 

 

EXEMPEL 2:21 
31.  självskadebeteende eller inte (.) ehm så jag skulle vilja prata  

32.  lite med dig om om din egen resa kring ditt välmående kopplat  

33.  till både till prestation å å ledarskap  

34. CS Mm 

35. NM när- 

36. CS Bara en till disclaimer då att du det märks ju att du är gammal  

37.  eeh  

 

På rad 35 är det tydligt på tonläget att Modiri tar sats för att ställa en fråga till Safaee. Men 

hon avbryter honom och tar över turen.  

 

EXEMPEL 2:22 
39. CS Snapchat och Kik är det [*som(xx) dom använder idag*] 

40. NM            [absolut ja vet ja vet] och även tiktok  

41. CS Aa SKRATTAR 

42. NM även tiktok (.) jag har jag har koll [på det också]  

43. CS                   [men] 

44. NM ja och jag är jag är (.)  

 

På rad 39 kommer Safaee med ett påstående, eller en rättelse kring Modiris tidigare uttalande, 

angående vad dagens ungdomar använder för sociala medier idag. Här sker en medelbar icke-

lokal anknytning då hon går tillbaka till en av Modiris tidigare repliker. Linell och Gustavsson 

har följande att säga om den icke-lokala anknytningen:  

 



 38 

Icke-lokal anknytning avser här anknytning till något specifikt som förevarit i den föregående 

dialogen, däremot inte den typ av koherens som samtal ofta uppvisar på en mer global nivå genom 

att nya samtalsämnen, delspel, på ett mer allmänt sätt anknyter till det föregående, till ett 

överordnat tema eller till konventioner/ritualer i en viss typ av språkspel. (1987:44) 

 

Safaee säger ”bara en till disclaimer” vilket återknyter till en replik just i början av excepten 

då Modiri berättar att de känner varandra. 

 

EXEMPEL 2:23 
05. NM *Det kanske är en disclaimer man borde slängt in i början* fan  

 

Hon vill alltså påpeka en sak angående det Modiri talat om tidigare i samtalet angående 

ungas psykiska ohälsa och kopplingen till sociala medier istället för att fortsätta samtalet och 

låta Modiri ställa klart sin fråga. 

Detta kan också enligt Norrby (2014:197) ses som en abstrakt ämnesdigression. Norrby 

menar att ett exempel på detta är när man säger ”får jag bara flika in som hastigast” vilket 

tyder på ett avsteg från det aktuella ämnet.  

På rad 40 i exempel 2:22 kan vi se hur Modiri ger henne medhåll och visar att han också 

vet om detta. Genom ordet ”absolut” bekräftar han hennes påstående och gör det på sätt och 

vis till en gemensam sanning och ställer sig på så vis nära Safaee och hennes åsikter kring 

frågan. 

 På rad 43 försöker Safaee nu återgå till det ämne som Modiri påbörjat och introducerat i 

exempel 2:21 men Modiri är fortfarande kvar i det nuvarande samtalet vilket skapar en 

situation där de båda tvekar över att ta turen. Safaee säger ”men” vilket alltså tyder på att hon 

är klar med det nuvarande ämnet och vill gå vidare men hon avbryter sig och då kommer 

Modiri, på rad 44 med en ofullständig mening ”ja och jag är jag är” vilket syftar bak till 

Safaees påstående i exempel 2:21 på rad 36 om att han är gammal.  

Safaee tar sedan över turen och väljer att tala med utgångspunkt i Modiris utläggning 

som slutade på rad 33, detta utan att han fått ställa klart sin fråga. Hon talar sedan på och 

släpper inte in Modiri i samtalet trots att han på två ställen ställer direkta frågor: 

 

EXEMPEL 2:24 
50. CS från att leva ett liv som dom vill .hh 

51. NM Mm 

52. CS ehm och det det är jättemånga. 
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53. NM Är det bisarrt? 

54. CS [Eh åå] 

55. NM [det e bisarrt] 

56. CS samtidigt är det det är bara två av tio tjejer på  

 

Modiri ställer här i exempel 2:24 frågan ”är det bisarrt?” i ett försök att vara med i 

konversationen men Safaee fortsätter tala och ignorerar frågan. Detta sker även på två andra 

ställen strax efter: 

 

EXEMPEL 2:25 
63. CS så att jag vill bara understryka det att det är en en det är ett  

64.  folkhälsoproblem 

65. NM [är det ett e:xtremt problem?] 

66. CS [eh som inte får] det utrymme det behöver (.) 

67. NM .hh ja eh å- 

68. CS å där tror jag att en stor anledning till det alltså den press 

 

På rad 65 försöker Modiri återigen ta ett initiativ i samtalet men Safaee ignorerar även det 

inspelet. Dessa försök från Modiris sida skulle av Linell och Gustavsson (1987:24) kunna ses 

som en explicit uppmaning till respons vilket är en replik som förväntas få ett svar. De menar 

att samtalspartnern här har ett direkt ansvar att svara på frågan som ställts och att ett uteblivet 

svar får konsekvenser för det fortsatta klimatet i samtalet.   

På rad 67 sker en liknande situation då Safaee innan gör en kort paus vilket leder till att 

Modiri gör en ansats till att säga något. Han hinner dock inte långt innan Safaee återigen tar 

tillbaka turen. Hon talar sedan en stund samtidigt som Modiri ger henne uppbackning som 

tyder på att han hör på och även uppbackningar som kan uppfattas som att han håller med i 

det hon säger.  

Modiri tar en chans att avbryta Safaee för att återigen lägga in en helt ny replik i 

samtalet, precis som de tidigare ”disclaimers” som skett. Safaee släpper nu in Modiri och han 

väljer då att tala direkt till lyssnarna.   

På rad 111 ställer Modiri en fråga vilket faktiskt är den första på de 8 minuter som 

transkriberats där han får ett svar från Safaee. Totalt ställer Modiri tre frågor i excerpten. 

 

EXEMPEL 2:26 
111. NM Så när (.) började du lägga märke till att du inte mådde bra,  

112.  vad var dom första tecknen? 
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113. CS (.) Svår fråga eh (.) aa jag skulle nog säga att att eh för mej  

 

Från rad 113 till rad 154 talar Safaee oavbrutet och Modiri ger henne verbal uppbackning en 

gång i form av uttrycket ”mm”. Hon fortsätter även att tala efter det att jag avslutat min 

transkription.   

 

5.2.5 Kristina Paltén  
 

Avsnittet med Kristina Paltén är även det ett av de mindre kontroversiella avsnitten och i det 

utdrag jag valt samtalas det kring Palténs tankar angående den löpning hon planerade till Iran 

och om de fördomar hon haft. Jag har transkriberat 22 minuter in i avsnittet och avslutat 

transkriberingen 29 minuter in.  

Modiri går vidare från ett tidigare ämne för att komma in på det ämnet som jag 

transkriberat genom att säga ”och sen bestämde du dig för att du skulle göra ett nytt äventyr”: 

 

EXEMPEL 2:27 
01. NM Och sen bestämde du dej för att du skulle göra ett nytt äventyr 

02. KP Mm 

03. NM Och du skulle som ensam kvinna springa igenom Iran 

04. KP Jajamän 

05. NM Hur kom du fram till det? 

 

Detta är ett påstående Modiri gör om Paltén och det visar att han anser sig veta något om 

hennes beslut. Påståendet kan också ses som en öppen fråga. Om rad 5 hade uteblivit hade 

troligtvis yttrandet trots allt uppfattats som en fråga av Paltén. Om detta skriver Linell och 

Gustavsson: 

 
Om ett yttrande ska betraktas som tillräckligt eliciterande/evokativt för att räknas som fråga, beror 

inte bara på dess form utan också på innehållet och den omgivande kontexten. Om innehållet i A:s 

yttrande rör sig om något som motparten, B, kan förväntas veta (ha förhandskännedom om), eller 

ha personliga åsikter om, och därför kan tänkas (vilja) säga något om --- är sannolikheten stor för 

att repliken tolkas (och är avsedd att tolkas) som en uppmaning till kommentar från B. (1987:32) 
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Linell och Gustavsson (1987:32) menar att denna typ av fråga kan användas vid exempelvis 

polisförhör. Det behövs här ingen uttrycklig begäran om respons från talaren utan det räcker 

oftast med det innehållsliga i relation till kontexten.  

Palténs ”mm” på rad 2 tolkar jag som att hon inte bara lyssnar på det Modiri säger utan 

bekräftar påståendet om henne och gör det till en gemensam kunskap. Detta sker återigen på 

rad 4 men här är det ingen tvekan om att Paltén bekräftar det som sagts på rad 1 och 3. Sedan 

kommer Modiris fråga vilket också är ett sätt för Modiri att ge Paltén samtalsturen. 

 I utdraget är Modiris repliker relativt få. En stor del av materialet består av att Paltén 

talar och Modiri ger henne medhåll och uppbackning. Efter att Paltén fått turen på rad 6 

fortsätter hon att tala fram till rad 29. Under den tiden ger Modiri uppbackning som tyder på 

att han bara bekräftar att han hört och uppfattat det sagda.  

 Modiri sticker in en fråga på rad 30 då Paltén ställer en retorisk fråga ”men tänk om det 

går?” vilket kan uppfattas som att det är okej att ta turen.  

 

EXEMPEL 2:28 
28.  kan jag ju inte springa (.) m- det går ju int (.) eller (.) och  

29.  sen kom ju tvärtomtanken då (.) Men tänk om det går 

30. NM G- det går inte för att varför? 

 

Här syftar Modiri bakåt till rad 28 där han vill att hon utvecklar sina tankar kring varför det 

inte skulle gå att springa genom Iran. Paltén tar därefter återigen turen och talar från rad 30 till 

rad 72 med Modiri som ger henne uppbackningar.  

 

EXEMPEL 2:29 
73. NM .hh Å å det betyder inte samma sak eh som att du inte hade 

74.  rädslor utan  

75. KP nä 

76. NM du ville inte låta dina rädslor styra dej  

77. KP Exakt 

 

På rad 73 gör Modiri precis som på rad 1 ett påstående om Paltén och hennes känslor och 

tankar. Han ställer sig väldigt nära henne när han även på rad 76 säger ”du ville inte låta dina 

rädslor styra dig” vilket är ett antagande angående hennes egna tankar. Men detta kan också 

ses som en typ av fråga. Paltén backar upp påståendena och bekräftar att han är rätt ute. 
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Modiri fortsätter sedan dominera samtalet och tar ett initiativ till ett nytt samtalsämne. 

Han ber Paltén berätta om en passage ur hennes bok vilket ger henne turen. Efter detta är det 

återigen Paltén som talar en lång stund. Från rad 91 till rad 120 när transkriberingen avslutas 

talar hon och i vanlig ordning avbryter Modiri henne inte utan ger henne bara uppbackning i 

form av uttrycket ”mm”. Totalt kan jag räkna till 13 verbala uppbackningar från Modiri där 

alla består av uttrycket ”mm”.  

Inte någon gång i excerpten avbryter Modiri Paltén utan samtalet är väldigt lugnt och 

följer samtalets turtagningsregler (Norrby 2014:122). 

 

5.2.6 David Stiernholm 
 

Avsnittet med David Stiernholm är det sista av de tre mindre kontroversiella avsnitten jag valt 

ut. Transkriptionen sträcker sig från 25 minuter och 4 sekunder in i samtalet fram till 32 

minuter och 31 sekunder in. Det ämne som jag valt ut som det mest kontroversiella i samtalet 

är när Modiri och Stiernholm kommer in på ämnet regler och ramar. 

Introduktionen till ämnet börjar egentligen före det material som jag transkriberat och 

detta leder då in till Modiris fråga som påbörjas på rad 1: 

 

EXEMPEL 2:30 
01. NM Vad tänker du? 

02. DS Om regler? 

03.  NM Om regler men också att (.) att försöka skapa tydlighet å  

04.   ramar i den kontexten 

05. DS Mm det tror jag ju eh i din kontext när du förel- eller  

06.  överhuvudtaget eller? (.) I- 

07. NM .hh Nej men ja jag tror att jag använder mig själv som exempel  

08.  men jag tror generellt jag tror så här min fråga e  

09. DS Aa 

10. NM (.) är vi rädda för att vara tydliga å isåfall varför tror du?  

 

Modiris fråga på rad 1 syftar tillbaka på en berättelse angående användning av mobiltelefoner 

under föreläsningar som han just berättat om. Stiernholm tycker dock att frågan behöver 

förtydligas och kommer med en motfråga ”Om regler?”. Här svarar Modiri på ett sätt som 

visar att han och Stiernholm förstått varandra, att det är regler han menar i sin fråga. Men han 

utvecklar den ytterligare vilket syns på rad 3 och 4. Stiernholm börjar svara på Modiris fråga 
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men kräver återigen ett förtydligande. På rad 7 svarar Modiri på Stiernholms fråga som ställs 

för att återigen förtydliga Modiris fråga. Han använder sig av ”jag tror” tre gånger i meningen 

vilket tyder på en viss tvekan i det som sägs. Däremot finns det förstås inget facit i Modiris 

tankar eftersom det bara är han själv som vet vad det är han menar. På rad 10 ställer han sedan 

en tydlig fråga utan tvekord som är godkänd av Stiernholm och han kan nu svara. Stiernholm 

talar nu från rad 11 ända till rad 90 utan att bli avbruten. Modiri kommer med uppbackningar 

11 gånger under Stiernholms tur och de är alla av uttrycket ”mm”. De flesta av dessa uttryck 

tolkar jag bara sägs för att visa att det som sagts har uppfattat medan andra, av uttalet att 

döma, är en uppbackning med medhåll. Till slut passar Modiri på att ta över samtalsturen, 

detta sker på rad 91: 

 

EXEMPEL 2:31 
91. NM Mm just det och och det det som ehm det som kommer till mej  

92.  också det här att för du pratar om att vi lever i en fantastisk  

93.  vä:rld  

 

I exempel 2:31 börjar Modiri tala om något som Stiernholm tidigare sagt och vill öppna upp 

för en ny samtalsinriktning via den ingången. Det Modiri syftar på är Stiernholms tidigare 

tanke på rad 38: 

 

EXEMPEL 2:32 
38. DS alltså vi lever ju i en underbar tid på ett sätt i det med all  

39.  den här ja men teknikutvecklingen och allt sånt vilket gör att  

 

Här går Modiri alltså relativt långt bak i samtalet för att plocka upp en ny tråd för att sedan 

leda fram till sin tanke. Detta kan tolkas som en ämnesväxlare enligt Norrbys principer men 

det kan också ses som en preannonsering. Norrby (2014:189) skriver: ”Preannonseringens 

funktion i samtalet är att vara en aptitretare, en liten förhandsvisning av vad som kan bli 

samtalsämne”. Modiri annonserar att han är på väg åt ett håll men samtalspartnern vet inte 

med säkerhet vad som komma skall. 

Modiri talar sedan länge och får uppbackning av Stiernholm. Modiris tur avslutas inte 

med en fråga utan bildar snarare ett samtal i vilket Stiernholm efter en stund tar över turen. 

Dessa turbyten sker utan att samtalsdeltagarna behöver avbryta varandra och Modiri fortsätter 

ge uppbackning till Stiernholm. På minst två ställen visar han att han hört det som sagts men 

också att han håller med, detta är extra tydligt i följande exempel: 
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EXEMPEL 2:33 
171.  viss riktning å så kan man ändra sej imorrn  

172. NM *Mhm* 

173. DS å så kan man bestämma sej väldigt bestämt i en annan riktning  

174. NM *mm exakt* 

 

Här reagerar Modiri på det Stiernholm säger med ett ”mhm” i skrattande ton. Detta kan tyda 

på en igenkänning eller ett medhåll i det som sägs. På rad 174 är det också där en skrattande 

ton i Modiris ”Mm exakt” vilket bekräftar att han håller med i det Stiernholm just berättat.  

I slutet av excerpten kopplar Modiri det Stiernholm säger till ett samtalsämne som kom 

upp precis i början av hela avsnittet. Där talar de två om att åka skateboard vilket verkar vara 

ett gemensamt intresse de har. 

 

EXEMPEL 2:34 
181. NM fullfölja rörelsen det är lite som när man åker skateboard eller  

182.  snowboard [man kan inte avbryta] 

183. DS           [man kan inte tveka (.) [nej]  

184. NM   eller tveka [mitt] i hoppet 

 

Här kopplat Modiri alltså Stiernholms yttrande till ett ämne som den som lyssnat på hela 

avsnittet vet tagits upp tidigare. Detta skapar ett band mellan intervjuare och intervjuobjekt 

och ställer på så sätt Modiri närmare Stiernholm då de har ett gemensamt ämne att relatera 

till. Modiri vet att Stiernholm kommer förstå liknelsen med skateboarden eftersom det talats 

om det tidigare, det är alltså inte bara vilken liknelse som helst utan den är specifikt utvald på 

grund av vem hans samtalspartner är just nu. 

 

 

 

5.2.7 Sammanfattning av kontroversiella sekvenser 
 

Efter att ha gjort analyser av de, enligt mig, mest kontroversiella delarna i sex olika samtal, 

där tre över lag anses mer och tre anses mindre kontroversiella, går det att se vissa skillnader 

men även likheter i Modiris initiativ- och responstagande.  
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Av de tre mindre kontroversiella avsnitten med Safaee, Paltén och Stiernholm skiljer sig 

Safaee en del från de andra två då Modiri där ett par gånger försöker ställa frågor men utan 

någon respons från henne. I Palténs och Stiernholms avsnitt gör Modiri inget försök till att 

avbryta sin samtalspartner på samma sätt.  

De mer kontroversiella avsnitten har både likheter och skillnader. Över lag är det 

Heberleins och Carlqvists avsnitt som liknar varandra mest när man ser på Modiris yttranden. 

I båda dessa avsnitt är det Modiri själv som väljer att leda in samtalet på det kontroversiella 

ämnet. I Lampinens avsnitt leds samtalet in på ämnet via en lyssnarfråga istället. Heberlein 

och Carlqvists avsnitt kan uppfattas som mer lika även i samtalets utformning, här är det just 

ett samtal där även Modiri delar med sig av sina tankar kring ämnet. Detta sker också i 

Lampinens avsnitt men här är en intressant sak att påpeka det faktum att Modiri väljer att 

direkt och tydligt förneka en del av de påståenden som Lampinen ställer.  

För att sammanfatta skulle jag säga att Carlqvist- och Heberleinavsnittet liknar varandra 

mer och det gör även Paltén- och Stiernholmavsnitten. Safaee och Lampinen har likheter med 

både de kontroversiella och ickekontroversiella avsnitten men Modiris roll i dessa avsnitt står 

ut mer än de andra.  
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer resultatet i kapitel 5 diskuteras i relation till den frågeställning som 

presenterats i uppsatsens inledning, till den metod som använts samt i relation till den tidigare 

forskning som bedrivits i ämnet (avsnitt 6.1). En metoddiskussion följer under avsnitt 6.2 och 

i avsnitt 6.3 ges en kort slutledning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

I kapitlet ”Resultat och analys” presenterade jag sex olika avsnitt ur podcasten Hur kan vi?. 

Den första analysdelen i kapitlet tog kort upp introduktionsdelarna till varje avsnitt och detta 

leder in till min första frågeställning som presenterats i inledningen, nämligen: Hur 

introduceras de olika gästerna i början av avsnitten?  

Heberlein presenteras först med de arbetstitlar hon har, lika så med Carlqvist och 

Safaee. I Palténs och Stiernholms avsnitt talar Modiri om de ämnen de två ska tala om istället 

för att berätta vilka personerna är. Lampinen får inte någon introduktion i sitt avsnitt utan 

samtalet påbörjas där direkt. Svensson (2002:105–106) skriver att en viktig del i hur vi som 

lyssnare uppfattar en gäst naturligtvis är hur denne introduceras. Detta påverkar även 

gästernas möjligheter att agera och presentera sig själva. Att Lampinen inte får någon 

introduktion kan alltså påverka det fortsatta samtalet och även hans möjlighet att presentera 

sig själv. Modiris val av att introducera vissa gäster med yrkestitlar och vissa genom de 

ämnen som tas upp i avsnitten kan förstås även det påverka de fortsatta samtalen.  

De resterande tre frågeställningarna kopplas mer till den andra analysdelen nämligen 

den som tar upp de mest kontroversiella sekvenserna i samtalen. Frågeställningarna går på sätt 

och vis ihop i varandra så dessa kommer upprepas här nedan och sedan ska jag försöka 

besvara dessa och koppla dem till relevant tidigare forskning: 

 

2. Skiljer sig Modiris sätt att ge respons eller ta initiativ när det gäller olika gäster och i så fall 

varför? 

3. Skiljer sig Modiris sätt att ge respons eller ta initiativ beroende på hur kontroversiellt ämnet 

är och i så fall varför? 

4. Positionerar sig Modiri på olika sätt i olika samtal och delar av samtal och kan det 

korreleras med hur kontroversiellt det ämne som diskuteras är?  
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Jag kan se både likheter och skillnader i Modiris sätt att ge respons till de olika gästerna och 

även mellan de mer eller mindre kontroversiella avsnitten. Som jag nämnde i avsnitt 5.2.7 så 

skiljer sig samtalen en del från varandra men det finns även likheter. Det går inte att tydligt se 

något mönster i Modiris behandling av de gäster som talar om mer kontroversiella ämnen 

eller mindre kontroversiella ämnen men det går att se tydliga skillnader mellan de olika 

avsnitten.  Två av de kontroversiella avsnitten, Heberlein och Carlqvist, är på flera sätt lika i 

Modiris respons- och initiativtagande. Som jag tidigare nämnt är det Modiri som introducerar 

det kontroversiella ämnet i båda avsnitten, detta skiljer sig från de övriga fyra avsnitten där 

ämnet snarare dyker upp i samtalet förutom i Lampinens avsnitt där det kontroversiella ämnet 

tas upp utifrån en lyssnarfråga.  

Thelander (2014:127) tar upp ett antal råd för hur man som intervjuare ska hantera 

känsliga samtal. Ett av dessa råd är följande: ”När det är dags för att ta upp det känsliga 

ämnet, varna intervjupersonen genom att säga ’jag måste nu ställa några mer specifika frågor 

kring det som hände’”. I både Heberleins och Carlqvists avsnitt tycker jag att man kan koppla 

ihop Modiris inledande med detta råd. Modiri förvarnar om att nu kommer det något mer 

kontroversiellt som behöver tas upp och som antagligen anses vara ett känsligt ämne. 

Thelander (2014:130) skriver också att han i sin avhandling i en intervju bidragit till att redan 

i början av intervjun göra det aktuella ämnet känsligt genom sättet att ställa frågan. Han 

nämner inte direkt ämnet utan säger ”det här” istället. Detta kan liknas med Modiris sätt att ta 

upp ämnet i Heberleins avsnitt där han säger ”jag vet att du skrev en artikel kring det här med 

minareter i Sverige” istället för att direkt nämna att artikeln handlade om böneutrop. 

Thelander nämner att hans tolkning bör göras med försiktighet då det också helt enkelt kan 

vara ett snabbare sätt att uttrycka sig på. I Modiris fall kan det förstås också förklaras som att 

han helt enkelt inte kom ihåg att artikeln handlade om böneutrop men visste att det hade något 

med minareter att göra.  

Ett resultat jag kommit fram till i min undersökning är att Modiris sätt att ge respons 

och ta initiativ skiljer sig när det gäller de olika gästerna. Huruvida detta är på grund av 

gästen, hur samtalet utvecklats eller hur kontroversiellt det aktuella ämnet är, är dock svårt att 

säga. Enligt min åsikt skiljer sig de olika avsnitten från varandra redan i introduktionerna och 

detta tyder således på att det kan ha med gästen att göra snarare än ämnet. Dock är det ibland 

svårt att skilja gästen från ämnet då de i vissa fall kan förknippas mer med varandra än i andra 

fall. Svensson (2002:106) menar att det är viktigt för gästen vilka frågor som ställs av 

programledaren då de har en skyldighet att svara på de frågor som ställs eftersom det finns ett 

interaktionellt dominansförhållande i samtalet. Detta kopplar jag ihop med de olika gästerna 
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och hur de kontroversiella delarna tas upp. Modiris sätt att ta upp de olika ämnena påverkar 

förstås samtalet. Svensson (2002:107) skriver: ”Beroende på vilken typ av frågor gästerna får 

styrs de således mot vissa typer av svar, vilket påverkar deras möjligheter att presentera sig på 

ett visst sätt”. Som jag skrev tidigare så var exempelvis Lampinens avsnitt speciellt i den 

bemärkelsen att samtalet snarare var en intervju än ett öppet samtal med mer utvecklade 

tankar. Detta avsnitt består av många frågor från Modiris håll till skillnad från exempelvis 

Safaees excerpt där det i princip inte ställs några frågor alls.  

Enligt de analyser jag gjort skulle jag inte påstå att Modiris sätt att ge respons eller ta 

initiativ skiljer sig beroende på hur kontroversiellt ämnet är då samtalen är så pass olika och 

skiljer sig från varandra och har likheter med varandra även mellan de mer eller mindre 

kontroversiella avsnitten. Som jag sagt tidigare så är det två kontroversiella avsnitt 

(Heberleins och Carlqvists) och två mindre kontroversiella avsnitt (Stiernholms och Palténs) 

som liknar varandra i Modiris initiativ- och responstagande mer men eftersom det är totalt sex 

avsnitt, alltså två till utöver dessa, som analyserats så vill jag inte säga att det finns ett tydligt 

spår i Modiris sätt att behandla ämnena.  

Den fjärde och sista frågeställningen lyder: ”Positionerar sig Modiri på olika sätt i olika 

samtal och delar av samtal och kan det korreleras med hur kontroversiellt det ämne som 

diskuteras är?”. Detta går på sätt och vis in i alla de övriga frågeställningarna och har delvis 

redogjorts för tidigare i diskussionen. Modiris sätt att positionera sig skiljer sig mellan de 

olika avsnitten men likheter i beteende finns. Över lag skulle jag säga att de mindre 

kontroversiella avsnitten innehåller fler yttranden där Modiri positionerar sig närmare sin 

samtalspartner. Däremot finns det flera ställen i några av de kontroversiella avsnitten där han 

positionerar sig nära samtalspartnern men samtidigt är det endast i dessa avsnitt som han 

väldigt tydligt distanserar sig från deras åsikter och positionerar sig bort ifrån dem.  

Sifianou (2012:1560) menar att en talare kan välja att inte hålla med sin samtalspartner 

för att på sätt och vis presentera sig själv som en intellektuell person som är duktig på att 

diskutera. I Modiris fall kan detta stämma då han i flera av podcastavsnitten påpekar att han är 

ute efter att samtala även med personer med åsikter som han inte nödvändigtvis håller med 

om. Detta är förenligt med en samtalsaktivists sätt att tala. På webbsidan kickstarter.com 

beskriver Modiri ett manifest som han utgår ifrån när han samtalar med sina gäster. En av 

punkterna lyder: ”Lyssna för att förstå, inte för att alltid ha rätt”. Denna mening återkommer 

även hos samtalsaktivisterna där de tar upp ett antal samtalsregler. De skriver att man genom 

att fokusera på förståelse i samtalet kommer närmare sin samtalspartner 

(samtalsaktivisterna.se). Precis som Sifianou säger distanserar sig och ifrågasätter Modiri 
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vissa påståenden men jag anser också att han i en del situationer i det analyserade materialet 

väljer att positionera sig närmare samtalspartnern för att på samma sätt skapa en diskussion. 

Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att det finns skillnader i hur Modiri talar 

med de olika gästerna men som tidigare nämnts går det inte att säga något om huruvida dessa 

skillnader har att göra med vem gästen är eller vilket ämnet är. Det har också visat sig att de 

introduktioner som analyserats har både likheter och olikheter med varandra. Lampinens 

avsnitt skiljer sig mest från de andra gästernas då det där i princip inte finns någon 

introduktion överhuvudtaget. Detta kan förstås påverka även analysens andra del, där det mest 

kontroversiella ämnet tas upp (kapitel 5.2.3) eftersom samtalets introduktion på sätt och vis 

sätter upp ramarna för det fortsatta samtalet.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Materialet i uppsatsen har hämtats från podcasten Hur kan vi? och består av delar från totalt 

sex olika avsnitt. Jag har valt ut avsnitten utifrån vad jag själv anser vara mer eller mindre 

kontroversiella ämnen. De delar jag valt ut har jag sedan transkriberat för att kunna ge 

exempel i analysavsnitten. Det är däremot inte transkriptionerna i sig som har varit det 

huvudsakliga materialet utan snarare de faktiska ljudupptagningar som podcastavsnitten 

består av. Norrby (2014:99) skriver: ”Om syftet är att få reda på innehållsaspekter kan det 

förmodligen räcka med en mycket grov transkription som dessutom i hög grad görs i enlighet 

med skriftspråkskonventionen”. Norrby menar att man bör anpassa sin transkription utifrån 

sitt syfte. Jag har som tidigare nämnts valt att basera min transkription på en förenklad version 

av Norrbys transkriptionsprinciper (Norrby, 2014:110) och jag anser att denna metod passat 

mitt syfte mycket bra då mina frågeställningar inte kräver en mer avancerad transkription.  

För att sedan analysera materialet har jag använt mig av en metod inspirerad av 

samtalsanalys (Norrby, 2014) och initiativ och respons (Linell & Gustavsson, 1987). Dessa 

metoder anser jag ha fungerat mycket bra för det valda materialet och för undersökningens 

syfte. Eftersom det jag undersökt handlar om Modiris initiativ- och responstagande har Linell 

och Gustavssons metod setts som en självklarhet i arbetet. Deras studie är fortfarande aktuell 

trots att den kan anses vara något daterad.  

Huruvida denna undersökning säger något om hur känsliga samtal rent generellt 

hanteras går inte att fastslå, för detta bör en betydligt mer omfattande undersökning göras. Det 

är också svårt att säga om det går att generalisera resultatet till hela podcasten Hur kan vi?. 
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Eftersom det material som valts ut är så pass begränsat är det förmodligen mer en indikation 

på hur Modiri beter sig i sina samtal och i synnerhet hur han beter sig i de analyserade 

samtalen. För att kunna generalisera resultatet krävs en fördjupad undersökning av podcasten 

över tid.   

 

6.3 Slutledning 
 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att Modiris ställningstagande till de olika gästerna och 

ämnena skiftat. Överlag går det inte att se några direkta mönster i hur han behandlar gästerna i 

de mer kontroversiella samtalen eller i de mindre kontroversiella samtalen. Det som däremot 

är tydligt är att samtalen skiljer sig från varandra. Vissa av samtalen liknar varandra mer och 

vissa sticker ut och påminner inte om de övriga som analyserats. Modiris sätt att samtala 

skiljer sig alltså mellan de olika avsnitten och därmed mellan de olika gästerna men huruvida 

det är på grund av gästerna eller samtalsämnena eller bara en tillfällighet går inte att säga.   
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7 Avslutning 
Min förhoppning är att denna uppsats har bidragit till det relativt outforskade ämnet känsliga 

samtal i offentligheten. Jag anser att det jag undersökt är något som inte tidigare undersökts 

och därför tycker jag att det är en relevant undersökning. Jag har inte hittat någon tidigare 

forskning kring rörelsen samtalsaktivism och därför är min undersökning även relevant för 

den framtida forskningen kring hur en samtalsaktivist samtalar med sina gäster eller 

samtalsdeltagare.   

Något som jag anser kan vara av intresse för vidare forskning är om man skulle göra en 

multimodal analys av det material jag använt mig av. Detta kan vara intressant då man där 

kan se på kroppsspråk så som handrörelser, nickningar, ansiktsuttryck med mera och utifrån 

det göra en bredare undersökning.  

Det vore även intressant att se på flera intervju- och samtalspodcasts och jämföra deras 

programledares positionering och initiativ- och responstagande gentemot sina gäster. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Transkriptionsnyckel 
 
(.)  paus 
vansinnigt  emfatiskt tryck 
va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 
vaaansinnigt  ytterligare förlängning 
van-  avbrutet ord 
[ ]  överlappande tal 
BULLER  metakommentarer har versaler 
SKRATT  alla skrattar 
SKRATTAR  talaren skrattar 
*vansinne*  sägs med skrattande röst 
hh  utandning 
.hh  inandning 
(vansinne)  parentes anger osäker transkription 
(xx)  omöjligt att höra 
 

Bilaga 2: Länkar till podcasten 
 

Ann Heberlein: 
 https://play.acast.com/s/hurkanvi/8b35dfaf-c42a-42ec-9078-f3b09d4a9b26 

Ingrid Carlqvist: 
https://play.acast.com/s/hurkanvi/8120f9b0-49fe-4682-9ac0-d5405c0529d0 

Daniel Lampinen: 
https://play.acast.com/s/hurkanvi/3271ae78-9394-4255-9df5-f8b022d38d7b 

Cecilia Safaee: 
https://play.acast.com/s/hurkanvi/bdfa226c-7c99-4e2f-a841-9928634887bf 

Kristina Paltén: 
https://play.acast.com/s/hurkanvi/405fca78-c2de-465c-9f8b-adb7042d12e2 

David Stiernholm:  
https://play.acast.com/s/hurkanvi/a7e5b9ad-c5d6-4c6a-b653-5dd217fc1e90 


