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I denna uppsats kommer jag att studera det relativt nya medieformatet podcast ur ett 
samtalsanalytiskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att analysera samtalen var för sig och 
sedan jämföra de båda samtalen med varandra för att få fram eventuella skillnader och 
likheter. Kategorierna som studeras är: samtidigt tal, avbrott, introduktion av samtalsämne 
och samtalsuppdelning. De podcaster som analyseras är ”Alex och Sigges podcast” samt 
”Filip och Fredriks podcast”. Efter att ha gjort en transkription på 20 minuter av varje podcast 
kunde jag avläsa att de båda samtalsparen säger ungefär lika många ord i inspelningen samt 
att uppdelningen mellan paren i de båda podcasterna är utmärkande lika. Antal gånger då 
samtidigt tal förekommer är 16 respektive 22 gånger. Antal avbrott däremot gav svaret att 
Alex och Sigge endast avbryter varandra 15 gånger medan Filip och Fredrik avbryter 
varandra hela 50 gånger. Det sker fyra ämnesintroduceringar i Alex och Sigges inspelade del 
och tio i Filip och Fredriks. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Filip och Fredrik 
avbröt varandra mer samt att det skedde mer samtidigt tal i deras podcast jämfört med Alex 
och Sigges. Om det beror på att Filip och Fredriks podcastavsnitt spelades in framför 
livepublik eller om det är bekvämligheten då de är mer erfarna, går inte att klargöra. 

Nyckelord: Podcast, samtal, samtalsanalys, samtidigt tal, avbrott, introduktion av 
samtalsämnen, samtalsuppdelning 
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1 Inledning 
Samtal mellan människor är något som jag alltid varit intresserad av, så att min C-uppsats 

skulle komma att handla om just samtal är inget som idag förvånar mig. Något som kändes 

rätt i tiden var att studera samtalen i en podcast då fenomenet podcast är något som svämmar 

över oss idag 2014.  

Den 5 mars i år presenterade Nils Andersson Wimbly via Orvesto en kartläggning över 

svenskarnas podcast-vanor. Där fick man fram resultatet att i åldrarna 16−80 år så har 1,53 

miljoner svenskar någon gång lyssnat på en podcast (Dagensmedia). 

Vem som helst kan lyssna på en podcast, det enda som behövs är något att lyssna ifrån vilket 

kan vara en mobiltelefon eller en dator. Podcasterna laddas enkelt ned och man väljer själv 

vilken genre som passar. Jag själv och många av de jag känner lyssnar på podcaster för att 

fördriva tiden medan man pendlar, ligger i solstolen eller tränar. Många kändisar i Sverige har 

förstått att podcast är det nya medieformatet och har även tagit chansen att få sina namn att 

synas här.  

I min analys har jag valt att studera de två podcasterna ”Alex och Sigges podcast” samt ”Filip 

och Fredriks podcast”. När man tittar på dessa två podcaster så är de väldigt lika i sina 

egenskaper vad gäller genre, ålder på samtalsparen, branschbakgrund och familjesituation. De 

fyra namn som nämns här är även alla framgångsrika journalister, författare och kända från 

media i Sverige.  

Personerna Alex, Sigge, Filip och Fredrik är alltså alla begåvade journalister med stor 

framgång inom media och även i deras podcaster. Men mitt syfte inför denna analys föddes 

när jag tänkte på hur ser det ut om man studerar Alex och Sigges och Filip och Fredriks 

podcastsamtal genom ett samtalsanalytiskt perspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att analysera samtalen i två podcaster var för sig och sedan 

jämföra de båda samtalen med varandra för att få fram eventuella skillnader och likheter. 

Dessa är de faktorer som jag valt att studera: 
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• samtidigt tal  

• avbrott 

• introduktion av samtalsämne  

• samtalsuppdelning  

 

Mina frågeställningar inför denna uppsats är följande:  

• Hur ofta sker samtidigt tal i de båda podcasterna och hur används samtidigt tal?  

• Hur ofta händer det att personerna i samtalet avbryter varandra och hur stor är 

skillnaden mellan de två podcasterna ur den synpunkten? 

• Sker det variation mellan personerna i samtalet om vem som preannonserar eller är det 

någon som tar sig an den rollen mer?   

• Pratar personerna i de olika podcasterna ungefär lika mycket? Är det en jämn 

uppdelning av sagda ord i samtalen? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 finner man en presentation om forskningsbakgrunden till samtalsanalys där fokus 

ligger på: podcast, samtal och samtalsanalys, samtidigt tal, avbrott, introduktion av 

samtalsämne, samtalsuppdelning och transkribering. I kapitel 3 redovisas materialet samt 

analysmetoden för denna uppsats. I materialdelen hittar man bakgrundsinformation om de 

podcaster som denna uppsats bygger på, vilket är Alex och Sigges podcast samt Filip och 

Fredriks podcast. Metoddelen ger en presentation av de kategorier som ingår i uppsatsens 

frågeställningar, såsom samtidigt tal, avbrott, introduktion av samtalsämnen och 

samtalsuppdelning. Här förklaras också begreppet transkribering och hur jag har gått till väga 

för att transkribera samtalen till denna uppsats. Därefter presenteras analysens resultat i 

kapitel 4. I kapitel 5 diskuteras resultaten och val av metod. Några tankar kring min syn på 

framtida forskning finner man också under detta kapitel.  

2 Tidigare forskning 
I detta kapitel kan man läsa om tidigare forskning kring podcaster, samtal, samtalsanalys, 

samtidigt tal, avbrott och introduktion av samtalsämnen. Det jag vill titta närmare på vad 

gäller samtalsuppdelning är hur mycket varje person talar och hur samtalsuppdelningen blir 

rent procentuellt när man jämför de båda samtalarna i respektive podcast.  
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2.1 Podcast 

Podcast är en radiosändning som finns att hämta på Internet. 2003 tog några fristående 

programutvecklare fram ett skript till Itunes, Apples program för att man skulle kunna ladda 

ned MP3-filer ifrån bloggar. Från början kallades denna metod för audioblogging men sedan 

övergick det till namnet podcast (Nyteknik). Apples spelare Ipod har bidragit till 

benämningen av ordet podcast. Ordet pod är engelskt och betyder ’grej’ och ordledet casting 

översätts till ’sändning’. Med hjälp av RSS-teknik kan lyssnare ladda ned eller prenumerera 

på podcaster (NE). RSS står för Rich Site Summary och Really Simple Syndication, och en 

RRS-läsare kan vara en programvara eller en webbaserad tjänst som per automatik uppdaterar 

och hämtar det du begärt, i detta fall podcaster (SVT). 

Apples Itunes är ledande och det mest kompletta nedladdningsprogrammet idag (Nyteknik). 

Med hjälp av en MP3-fil och mottagarens hårddisk, dit podcasterna överförs och lagras, kan 

podcasterna sedan spelas upp var och när som helst, på en dator, MP3-spelare eller i 

mobiltelefonen (NE).  

Den 5 mars i år presenterade Nils Andersson Wimbly via Orvesto en kartläggning över 

svenskarnas podcast-vanor (Dagensmedia). Orvesto är TNS Sifos postala medie-och 

målgruppsundersökning där man mäter räckvidderna för ett stort antal medier (TNS-sifo). I 

åldrarna 16−80 år har 1,53 miljoner svenskar någon gång lyssnat på en podcast. 69 % av 

lyssnarna är mellan 20−44 år. Andersson Wimbly redovisar också att majoriteten av 

podcastlyssnarna som är drygt 800 000 personer, lyssnar högst en gång i månaden. 450 000 

personer lyssnar varje vecka och cirka 200 000 lyssnar varje dag (Dagensmedia).  

2.2 Samtal och samtalsanalys  

Ett samtal är inte endast en ström av olika ord, utan i ett samtal är ord strukturerade och 

organiserade (Nordiska). Samtalen som vi deltar i vardagen kan ha olika karaktär. En 

anställningsintervju exempelvis kräver förberedelser medan vissa samtal istället är spontana 

(Norrby 2004:13). 

 

Inom ämnet samtalsanalys studeras vardagliga samtal liksom mer formella samtal (Nordiska). 

En enkel förklarad definition av vad samtalsanalys är är att beskriva det som studier om prat 

(Hutchby & Wooffitt 2008:11). Flera olika forskningsområden som sociolingvistik, 

antropologi och sociologi har givit inspiration till samtalsanalysen (Norrby 2004:48). 
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Conversation Analysis, eller CA som det även kallas, är den amerikanska benämningen på 

samtalsanalys och just den varianten som kallas för CA har sitt ursprung från sociologin. 

Amerikanska forskare som Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson är de som 

fick CA att växa fram. Bakgrunden var att det dåvarande arbetssättet för att studera samtal 

kändes otillräckligt för hur interaktionen mellan människor egentligen var ordnad (Norrby 

2004:32). Sacks och Schegloff var bland de första att börja använda audioinspelningar för att 

kunna göra systematiska undersökningar av mer naturligt förekommande samtal. Inom CA 

undviker man att samla fakta som exempelvis bygger på arrangerande situationer (Londen 

1995).  

För att kunna göra en analys av ett samtal måste skrift bli tal och någon form av transkription 

måste göras därför att samtalet måste kunna läsas (Norrby 2004:89).  

2.2.1 Samtidigt tal 

En dimension inom samtalsanalysen är att studera om samtidigt tal existerar, är 

återkommande eller vanligt i ett samtal. Med samtidigt tal menas när två eller fler 

samtalsdeltagare faller varandra i talet. Ju mindre formellt ett samtal är desto vanligare är det 

att det förekommer samtidigt tal, är något som man generellt brukar säga. Med hjälp av 

transkription kan man enkelt se hur många gånger i det studerade samtalet som samtidigt tal 

förekommer. Samtidigt tal beskrivs med hjälp av hakparenteser runt de ord eller sekvenser av 

tal som överlappar med varandra (Norrby 2004:105). När en person talar ger ofta den andra 

personen som inte talar bevis på att han/hon lyssnar samt visar på intresse och att han/hon vill 

höra mer. Sådana småord eller ljud, t.ex. hummanden, kallas för uppbackningar och kan även 

ibland resultera i samtidigt tal (Norrby 2004:142).  

Man kan nog ibland tolka samtidigt tal som försök till avbrott och det ses ju som ohövligt att 

försöka ta ordet med hjälp av samtidigt tal, speciellt om samma person som talar samtidigt 

som den andra också försöker överrösta. Men att tala samtidigt eller ”prata i munnen på 

varandra” kan även vara ett bevis på uppskattning för den som talar. Då kallas det för 

simultanstöd (Norrby 2004:142).  

2.2.2 Avbrott 

Avbrott och avbrottsförsök avslöjas ofta genom paralingvistiska signaler som exempelvis 

förhöjd röststyrka, förändrat taltempo eller att speciella ord eller fraser uttrycks för att skapa 

uppmärksamhet och försöka ta ordet ifrån den som talar.  
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Bland vardagssamtal kan avbrott och avbrottsförsök uppstå. Då kan samtalet ha övergått till 

diskussion, argumentation eller kanske till och med gräl (Norrby 2004:145). Ett avbrott kan 

också resultera i samtidigt tal (Norrby 2004:144).  

2.2.3 Introduktion av samtalsämnen  

Samtalets själ och drivkraft är samtalsämnena, eller topikerna som de även kallas (Norrby 

2004:156). Hur samtalsämnena presenteras och introduceras är olika och kan ske på många 

olika sätt såsom ämnesväxlare, ämnesdigression och ämnesnomineringar, för att nämna några. 

Ämnesväxlare är när ett ämne är uttömt och avslutat men man tar upp ett nytt ämne så att 

samtalet ändå ska kunna fortgå. Ett inledande yttrande skulle kunna vara: apropå det du sa 

tidigare…  Detta är ett tydligt exempel på en ämnesväxlare, vars uppgift är att visa hur 

deltagarna i samtalet anknyter till vad som tidigare sagts eller diskuterats. Ett annat yttrande 

skulle kunna vara: apropå ingenting… vilket tyder på att sambandet mellan ett tidigare ämne 

inte är speciellt stort men att samtalaren ändå vill bygga vidare på den andres bidrag fast att 

kopplingen inte direkt är märkbar (Norrby 2004:171).  

Ämnesdigression är när man gör en kortare parentetisk utflykt från det pågående ämnet. 

Anledningen till att en person gör en sådan utflykt skulle kunna vara att telefonen ringer eller 

att någon kommer in i samtalet och frågar något som exempelvis: kaffe eller te? Efter en 

sådan utflykt kommer man tillbaka till huvudämnet (Norrby 2004: 172).  

Med att göra en ämnesnominering menas att man ”erbjuder” ett ämne till den man talar med. 

Ett exempel på en fras inom kategorin ämnesnominering skulle kunna vara: nu måste du 

berätta om din resa… Detta kan antingen bli en lyckat genom att den andra personen då 

berättar om sin semester. Eller så blir det ett ”negativt” svar vilket gör att ämnet inte alls 

fortsätter (Norrby 2004:165).  

En preannonsering och det finns även varianter på dessa. En typ av preannonsering är när man 

nominerar ett ämne som bara personen i fråga vet något om och som sedan utgår från egna 

erfarenheter.  Denna typ av preannonsering leder ofta till att samtalet får en huvudaktör som 

berättar, beskriver och som får som uppgift att fånga den andra samtalspartnerns intresse så att 

samtalaren/berättaren får en längre samtalstur (Norrby 2004:169).   
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3 Material och metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som kommer att användas i denna analys vilket är en CA-

influerad metod men en mer kvantitativ inriktning. De principer som används vid 

transkribering kommer också att förklaras samt att även materialet presenteras.  

Genom en transkribering på ungefär 20 minuter från de båda podcastsavsnitten, kan man 

förhoppningsvis finna svaren till denna uppsats olika frågeställningar. 

3.1 Material 
Här beskrivs det material som används i denna analys. Materialet som kommer att studeras i 

denna analys är ett avsnitt var av Filip och Fredriks podcast och Alex och Sigges podcast. De 

slumpmässigt utvalda avsnitten blev Filip och Fredriks podcastavsnitt nummer 110 med titeln 

”Trollet Åsa” och Alex och Sigges podcastavsnitt nummer 2 med titeln ”Genier, 

känslomänniskor, potatisgratäng”. 

3.1.1 Alex och Sigges podcast 

Alex och Sigges podcast sände sitt premiäravsnitt den 7 juni 2010 och släpper varje fredag ett 

nytt avsnitt. Varje podcastavsnitt är cirka 40 minuter och genren på podcasten är ”Comedy” 

(Itunes). Podcasten vann Svenska Podradiopriset 2013 i kategorin kultur och nöje (Daytona). 

Alexander ”Alex” Schulman är bloggare, journalist, programledare och författare och är född 

1976. Alex är bosatt i Stockholm. Sigvard ”Sigge” Eklund är författare, redaktör, bloggare, 

Tv-producent och radioprogramledare (Dagensmedia). Han är född 1974 och bor i Stockholm. 

Sigge redigerar Alex och Sigges podcast samt även flera andra svenska kända podcaster, 

däribland annat Filip och Fredriks podcast (Dagensmedia). Podcasten har 350 000 lyssnare i 

veckan (SvD). 

3.1.2 Filip och Fredriks podcast  

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är två stora namn inom svensk media. Duon är båda 

utbildade journalister med ett förflutet på Aftonbladet men de är också författare och 

programledare. Både Filip och Fredrik är bosatta i Stockholm men Filip har även ett boende i 

Los Angeles, Kalifornien, så det händer att podcasten spelas in via Skype (Wikipedia). Filip 

är född 1975 och Fredrik 1973. De har under lång tid varit aktuella med olika TV-program 

och den 1 januari 2010 hade de även premiär för sin podcast, Filip och Fredriks podcast. Den 

blev snabbt en av Sveriges mest populära (Blixten) och fick pris som Sveriges bästa podcast 

inom kategorin kultur och nöje under både åren 2011 (Podtail) och 2012 (Daytona). Varje 
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podcastavsnitt är cirka 40 minuter långt och ett nytt avsnitt släpps varje onsdag. Dock sände 

Filip och Fredrik sitt sista podcastavsnitt den 5 juni 2014. Podcastens kategori är ”Comedy” 

(Itunes) och podcasten har 300 000 lyssnare varje vecka (Blixten).  

3.2 Metod 

I det här avsnittet beskrivs analysmetoden som används i denna uppsats. Det vill säga 

analysmetoden är uppdelad i samtidigt tal, avbrott, introduktion av samtalsämnen, 

samtalsuppdelning och transkribering. 

3.2.1 Samtidigt tal 

Under denna punkt kommer jag att räkna sekvenser där samtidigt tal förekommer. Om en av 

samtalspartnerna skrattar under tiden den andra talar men inte inflikar eller säger något, 

kommer inte denna sekvens att räknas med. Anledningen till detta val är att det skrattas 

mycket i det båda podcasterna och jag ville mer koncentrera mig på när det talas samtidigt. 

Här exemplifieras samtidigt tal från en del i inspelningen: 

Exempel 1:  

345.     Fr: eller över (.) är [du säker] 
346.     Fi:     [(x) här] ja men då får man väl testa båda  
 
Så fort de båda samtalsparen talar samtidigt så har jag räknat det som en sekvens av att 
samtidigt tal förekommer. Även om det är ett ord eller en hel mening.  

3.2.2 Avbrott 

I denna uppsats är inspelningen redovisat via en transkription. Förhöjd röststyrka och 

förändrat taltempo kan därför inte bevisas även om det existerar i de båda inspelade 

podcastsamtalen. Där jag finner avbrott i samtalet är där talstreck (−) är utmärkta i 

transkriptionen så talstrecken symboliserar exakt var avbrottet förekommer.  

 

Avbrotten kommer i denna analys att räknas som de gånger då ett ord inte blir färdigtuttalat, 

alternativt att ett inflikande eller liknande kommer från den andra samtalspartnern men det 

hinner inte resultera i samtidigt tal. Ett avbrott räknas alltså endast då personen som talar blir 

avbruten av den andra och sedan blir tyst och överlåter ordet/turen till den andra personen i 

samtalet. På rad 575 visas ett tydligt exempel på att ett avbrott sker utan att samtidigt tal 

förekommer: 
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Exempel 2: 

 

571.   S: nä men dom älskar personen  

572.   A: jo jo men dom älskar ju inte honom för hans för  

573.   sättet vilket han arbetar fram sina låtar dom älskar  

574.   nog honom för att han skrivit dom här låtarna och att  

575.   dom är väldigt bra alltså -  

576.   S: ja men är det han som har skrivit dom (.) eller 

577.   har han bara råkat färdas med en kanal till eh stor  

578.   konst förstår du vad ja menar 

 
Det sista ordet som sägs på rad 575 upplever man som lyssnare, att det inte är ett avslut som 

Alex gör i denna mening därför att Alex ofta använder ordet ”alltså” för att understryka det 

han nyss sagt. Man upplever snarare att Alex vill fortsätta, men istället hinner Sigge ta 

ordet/turen. Alex godkänner turen eftersom han inte väljer att prata över Sigge vilket hade 

resulterat i samtidigt tal.  

3.2.3 Introduktion av samtalsämnen  

Här har jag lyssnat och antecknat när ett nytt ämne introducerats i samtalet och sedan också 

studerat om det oftast är samma person i samtalet som gör ämnesintroduktionen. Innan jag 

började denna uppsatsskrivning skickades ett mail ut till de båda podcastparen för att ta reda 

på om ämnena var förbestämda innan podcastsändningarna, eller om det mesta var spontant 

prat. Svaren dröjde vilket gör att just denna analysdel påverkas nu i efterhand. Svaren lyder 

hur som helst:  

 

Filip Hammar: ”Allra allra mest spontant”. 

Alex Schulman: ”70 % är manus, resten är improvisation”.  

 

(Personligt e-brev från Filip Hammar den 27 maj 2014) 

(Personligt e-brev från Alexander Schulman den 31 juli 2014)  
 

Den ämnesintroduktion som kommer att studeras i denna analys är om det sker någon 

preannonsering i de två olika podcastsavsnitten. En närmare förklaring på vad preannonsering 

innebär är att en samtalsdeltagare nominerar ett ämne åt sig själv (Norrby 2004:167). Ett 

exempel på en preannonsering är följande: 
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Exempel 3: 

 

62.   A: ja ska va helt ärlig Sigge ja har börjat fundera 

63.   allt mer på mitt drickande (SKRATTAR)  

 

Varför valet just föll på preannonsering är för att se om det är någon i de båda samtalsparen 

som tar upp fler ämnen än den andra. Preannonsering kändes också aktuellt just när det 

kommer till podcast då dess syfte är att erbjuda ett tänkbart samtalsämne inför inspelningen. 

Hur sedan ämnesutvecklingen tar vid är också något som jag studerat för att se om 

preannonseringen blev lyckad eller inte (Norrby 2004:168).  

3.2.4 Samtalsuppdelning 

För att räkna ut huruvida de båda samtalen är jämnt fördelade mellan samtalsparen kommer 

jag att räkna antalet ord som varje person i samtalet säger. Därefter kommer jag att dividera 

det antalet med alla de totalt sagda orden för att få ut hur många procent varje person talar i 

respektive podcastavsnitt. Småord och hummande är ord som inräknas och även vid 

upprepning av ord som vid stamning. Ord som blivit avbrutna räknas också in samt också de 

ord man eventuellt inte kan höra ordentligt. 

3.2.5 Transkribering  

Transkription handlar om att översätta tal till skrift och man kan antingen välja mellan 

videoinspelningar eller endast ljudinspelningar när man skall göra en transkription. 

Förutsättningarna för det inspelade samtalet kan givetvis variera och varierande kan även 

själva transkriptionen vara. Man behöver nämligen inte transkribera allt när man vill översätta 

tal till skrift vid en samtalsanalys, allt beror på vad syftet med transkriptionen är (Norrby 

2004:89). Hur noga transkriptionen utförs måste alltså vara relevant för både analyssyftet 

samt diskurstypen (Norrby 2004:90). Man menar inom samtalsanalysen att transkriptionen 

inte är materialet utan att det mer eller mindre är en ofullständig version av samtalet. När det 

kommer till transkription är det oftast så att den aldrig blir densamma som om någon annan 

skulle göra en transkription av samma samtal (Norrby 2004:93).  

 

Typsnittet Courier används ofta vid transkribering därför att alla orden blir där lika stora. För 

att undvika långa namn på personerna som samtalar när man gör en transkription förekommer 

det ofta påhittade namn eller initialer (Norrby 2004:229). Radnumrering är lämpligt att 

använda för det blir då enklare att referera till transkriptionen av samtalet (Norrby 2004:231).  
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En viss generell talspråksanpassning är en av utgångspunkterna när man talar om 

transkription. Man försöker transkribera det som sägs i det avlyssnande samtalet. Småord som 

eh, hm, mm (med flera) är alltså med i en transkription (Norrby 2004:93).   

 

Man kan markera pauser i samtalet på olika sätt. Ett P inom parentes (P) är något som 

symboliserar att en paus sker i samtalet och man behöver inte alltid mäta hur lång pausen är 

(Norrby 2004:96). En mikropaus däremot skrivs (0,5) och visar att en paus är under 0,5 

sekunder. När man vid en transkription inte hör vissa ord eller fler, kan man bland annat på ett 

sätt markera detta genom att sätta ut kryss inom parentes (x). Ett kryss (x) för ett svårhört ord, 

två kryss (xx) för två svårhörda ord och tre kryss (xxx) för tre eller flera svåra ord som är 

svåra att höra (Norrby 2004:97). 

 

Jag har valt att transkribera 20 minuter av de båda podcastsavsnitten. Anledningen till det var 

för att den tiden kändes rimlig för storleken på denna uppsats och 20 minuter blir cirka ett 

halvt podcastavsnitt.  För att få exakt 20 minuter valde jag att transkribera från avsnittets 

början och 20 minuter framåt. En anledning till att jag också valde att starta transkriberingen 

från samtalets början är för att öka chansen att få med åtminstone en typ av samtalsinledning.  

Talspråkanpassande ord kan förekomma vid transkription (Norrby 2004:93) och de ord som 

jag har valt att skriva mer talspråksanpassade är:  

 

å                    istället för      och 

dom               istället för      de/dem 

sa                   istället för      sade 

mej, dej         istället för      mig, dig 

ska                 istället för      skall 

nån, sån         istället för      någon, sådan  

I denna samtalsanalys går det inte att mäta korrekta pauser då båda samtalen är klippta, därför 

är pauserna i transkriberingen endast utmärkt med en punkt inom parentes. Pauserna är heller 

inte relevanta för min analys.  

De utvalda samtalen i denna analys så är samtalen offentliga och tillgängliga för alla. Detta 

gör att jag kan använda de korrekta initialerna på personerna som talar i de båda podcasterna. 

Det finns många fler symboler som används vid transkription. Dessa är relevanta för 
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denna uppsatsanalys (Norrby 2004:98−99): 

(.)                                          Paus 

SKRATT                            Alla skrattar  

SKRATTAR                        Talaren skrattar 

(x) (xx) (xxx)                       Omöjligt att höra – kryssen motsvarar hur många ord 

som inte går att höra  

Fan-   Avbrutet ord 

[ ]                                          Överlappande tal 

»   Fortsättning                                       

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas uppsatsens resultat. Kapitlet är uppdelat efter uppsatsens 

frågeställningar och får rubrikerna: samtidigt tal, avbrott, introducering av samtalsämne och 

samtalsuppdelning. 

I bilaga 1 och 2 redovisas hela transkriptionen av de båda samtalen och i denna resultatdel 

finns relevanta utdrag.  

4.1 Samtidigt tal 

Samtidigt tal (ej skratt inräknat) sker 16 gånger under det cirka 20 minuter långa avsnittet av 

Alex och Sigges podcast. Nedan är 2 exempel som visar samtidigt tal. Innan det som visas i 

exempel 4 diskuterar Alex och Sigge kring ämnet alkohol och Sigge berättar att han har en 

effektiv alkoholförbränning.  

Exempel 4: 

304. S: fram vid desserten kommer ja att börja känna mig  

305. (.) ganska trött [men det] har räddat mej från att » 

306. A:               [XXX] 

307. » dricka för mycket alltså förstår du ja kan ja  

308. känner mej inte sugen längre (.)  medan andra kan  

309. fortsätta in i dimman liksom till klockan fyra på  

310. natten 
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Då man inte hör vad Alex säger här när han inflikar något medan Sigge talar så går det 

egentligen inte att spekulera varför samtidigt tal inträffar här. När Alex sedan tar ordet så låter 

det som han börjar på ett nytt ämne och inte tar vid där han försökte inflika tidigare.  

Samtidigt tal (ej skratt inräknat) sker 22 gånger under det cirka 20 minuter långa avsnittet av 

Filip och Fredriks podcast. Exempel 5 visar samtidigt tal som förekommer i deras podcast, 

och innan det som sägs här har Filip berättat att han tror att han håller på att bli utbränd och 

att han ska ramla ihop och dö vilken dag som helst. 

Exempel 5:  

293. Fi: på nått jävla golv nånstans (.) så kommer  

294. defibrillatorn jag såg det finns på jobbet nu det  

295. borde finnas [på fler ställen]  

296. Fr:          [det noterade ja också] det är helt nytt  

297. det är [(xx)] det är alltså nått man fäster » 

298. Fi:    [defibrillator] 

299. » på bröstkorgen och så skriker man clear [(xxx)] 

300. Fi:                                       [det är  

301. väldigt] filmiskt det är lite av en pojkdröm om att  

302. få göra det 

 

Att de båda inflikar här när den andra talar gör det svårt för lyssnaren att förstå och hänga 

med. Det som händer i första samtidigt tal-sekvensen (rad 295−296) kan man tolka som att 

Fredrik endast blir ivrig och vill påpeka att också han uppmärksammat defibrillatorn. Den 

andra sekvensen i samma exempel tokar jag som mer oklart. Filip börjar ljuda ordet 

defibrillator under tiden Fredrik är mitt i en mening.  

 

Här kan man inte heller undgå att märka att det finns en skillnad podcasterna emellan. Dock 

inte lika stor skillnad som vad gällande avbrotten men det sker ändå samtidigt tal vid åtta 

gånger fler tillfällen vid Filip och Fredriks podcast jämfört med i Alex och Sigges.  

4.2 Avbrott 

Avbrott sker 15 gånger under den inspelade delen av Alex och Sigges podcast. I exempel 6 

visas ett tydligt exempel på att ett avbrott sker. I detta exempel så har Alex introducerat ett 

ämne som handlar om att han undrar om han är alkoholist. Sigge vill då veta vad Alex 

tolkning av termen alkoholist är och sedan sker ett avbrott på rad 100.  
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Exempel 6:  

88.  A: ja det var ju då jag började göra det jag började  

89.   fundera på det varje gång han tog en whiskeypinne så 

90.   (.) så tänkte ja (.) tror han nu att han är  

91.   alkoholist eller är han möjligen det och så där (.)  

92.   eh så det där har varit väldigt närvarande och nu i  

93.   vuxen ålder så är jag väldigt vaksam på mej själv 

94.   extremt vaksam jag tänker väldigt väldigt mycket på  

95.   saker som är relaterat till mitt eget alkoholintag 

96.   (.) eh och ja funderar också i dom banorna är ja  

97.   kanske alkoholist  

98.   S: men då måste du först säga (.) vad är din tolkning  

99.   av (.) termen alkoholist 

100. A: nämen en person- 

101. S: folk verkar ha så olika syn på vad det är 

102. A: ja men- 

103. S: så att vi förstår 

104. A: ja okej ja har ingen klar bild eller ingen klar  

 

Tolkningen av avbrotten som sker ovan är att Sigge vill klargöra för lyssnarna på ett mer 

ingående sätt vad Alex menar. I detta fall angående termen alkoholist. Som lyssnare störs man 

inte av avbrotten utan man förstår att Sigge endast vill underlätta för dem som lyssnar. Alex 

verkar inte heller störd av Sigges avbrott utan förklarar efter det, från rad 104-126, utifrån en 

egen tanke och erfarenhet för att försöka klargöra svaret på Sigges fråga.  

Avbrott sker 50 gånger under den inspelade delen av Filip och Fredriks podcast. I deras 

sekvens nedan visas ett exempel på hur Filip avbryter Fredrik. De talar om Felix Baumgartner 

och hans världsrekord i fallskärmshoppning, och avbrottet finner man på rad 460.  

Exempel 7:  

457.  Fr: ja men vi kan väl nämna ja tyckte att det var nån  

458.  eh ja kan tycka att själva rekordförsöket va alltså 

459. mannen som hoppade från nästan fyra mil- 

460.  Fi: nej men det var ju de att han hoppade från precis 

461.  fyra mil ja 

462. Fi: och det är fyra gånger så högt som en marschhöjd 

463.   för ett vanligt plan  

464.   Fr: ja (.) ja kan tycka ändå att den där typen av 

465.   rekordförsök (.) är ganska tomma för det är bara att  
466.   åka upp dit det kan ju vem som helst klara av 
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467.   Fi: ja  

Här kan man uppleva att Filip egentligen avbryter Fredrik i onödan då ha avbryter för att säga 

precis det som Fredrik redan sagt. En faktor varför det är så skulle kunna vara att han inte 

riktigt lyssnat/hört vad Fredrik nyss sagt och sedan kommer på det medan här säger det och 

därför lägger till ordet ”precis”.  

Till skillnad från den procentuella samtalsuppdelningen ser vi här en avsevärt större skillnad 

mellan de två podcasterna. Fler än tre gånger mer avbrott i Filip och Fredriks fall om man 

jämfört mot Alex och Sigges podcast.  

4.3 Introduktion av samtalsämne  

Preannonsering är en typ av introduktion till samtalsämne och den kategorin kändes aktuell att 

studera just när det kommer till podcast då preannonseringens syfte är att erbjuda ett tänkbart 

samtalsämne inför inspelningen. Hur sedan ämnesutvecklingen tar vid är också något jag 

studerat, för jag vill se om preannonseringen blev lyckad eller inte (Norrby 2004:168). Vid 

fyra tillfällen i det inspelade samtalet sker det en ny introduktion av samtalsämne i kategorin 

preannonsering. Här på rad 459 visas ett preannonseringsexempel i samtalet mellan Alex och 

Sigge: 

Exempel 8: 

 

459.   S: Anton Hysén är väl den en av dom mest omtyckta  

460.   personerna i Sverige just nu  

461.   A: det stämmer 

462.   S: delvis på grund av att han har kommit ut som bög 

463.   A: mmm 

464.   S: det är ju beundransvärt 

465.   A: mm 

466.   S: och bra för communityn  

 

Musikavbrottet som skedde innan det som sägs i exempel 8 klargör att ett ämne har avslutats 

och ett nytt ämne kan presenteras. Det är Sigge som här introducerar ett nytt ämne och Sigge 

får som uppgift att fånga/behålla samtalspartners intresse och detta är också något som Sigge 

lyckas med. Samtalet om Anton Hysén slutar inte fören på rad 484 och återkommer sedan 

ytterliga 
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I Filip och Fredriks podcast sker det tio ämnesintroduktioner på de 20 minuter som analysen 

bygger på. Här följer ett exempel på en preannonsering i Filip och Fredriks samtal och detta 

sker också efter ett musikavbrott:  

Exempel 9:  

230.   Fi: ja måste berätta om en grej som hände mej eh 

231.   häromdan (.) erhört starkt eh ja vaknar upp (.) ja är 

232.   ledig vilket ja inte tycker att ja varit så ofta på 

233.   sistone så ja tänker det här- 

234.   Fr: får ja ba säja att våra lyssnare har en väldigt 

235.   har en tydlig allergi mot när vi berättar om att vi 

236.   känner oss trötta och stressade av att vi har jobbat  

237.   mycket (.) det skiter dom i dom vill bara ha 

238.   underhållning och det ska dom också få [(xx)] 

239.    Fi:                                    [(xx)] nej ja 

240.   håller inte med det där med tydlig allergi det är 

241.   väldigt roligt att ja riktar mej nu till våra 

242.   lyssnare ibland och du ser alltid trenderna om det 

243.   kommer ett mail kanske två om nånting då säjer du vi 

244.   borde nog tänka på det där du blir såhär- 

245.   Fr: men ja inser själv folk vill inte höra på att det 

246.   är inte synd om oss- 

247.   Fi: nejmen- 

248.   Fr: får ja ba-  

249.   Fi: nej men om det finns en historia-  

250.   Fr: ja exakt i morse så hade ja en kortsväng in i ett 

251.   parkeringsgarage för ja hade ett ärende på stan och   

252.   ja gick in i hissen och ställde mej där bara å   

253.   väntade och sen insåg ja att ja har stått där i två  

254.   minuter ja har glömt att trycka på knappen ja har  

255.   glömt vart ja är nånstans-  

256.   Fi: behov av egen tid  

257.   Fr: nej men ja tror att det är första tecken på 

258.   utbrändhet om man kommer in i en hiss och glömmer  

 

Här preannonserar Filip ett ämne till sig själv på rad 230 som handlar om en egen erfarenhet, 

nämligen något som hände honom här om dagen. Men här lyckas han inte få Fredriks 

uppmärksamhet utan Fredrik tar istället ordet/turen (rad 234). Detta är ett exempel på att en 

preannonsering kan misslyckas.  
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Preannonseringar är också något som sker mer ofta i Filip och Fredriks podcast. Det är dock 

enklare att läsa av dessa i Alex och Sigges podcast då där händer att podcastens signaturmusik 

ibland spelas mellan två ämnen. I Filip och Fredriks fall används deras signaturmusik som en 

typ av ”brytning” vid färre tillfällen så i deras samtal sker inte lika tydliga uppdelningar.  

4.4 Samtalsuppdelning  

Den totala mängden sagda ord under Alex och Sigges inspelade podcastdel är 3893. Av de 

orden säger Alex 1960, vilket utgör 50,3 %, och Sigge säger 1933 ord, vilket resulterar i 49,7 

%. 

I Filip och Fredriks transkriberade del på 20 minuter sägs det totalt 4313 ord. Av de orden 

säger Filip 2191, vilket resulterar i 50,8 %, och Fredrik säger 2122, vilket utgör 49,2 %.  

Resultatet för de båda podcastavsnitten visar att fördelningen mellan de båda samtalsparen är 

oerhört jämn. De båda paren säger också ungefär lika många ord under den inspelade tidens 

gång.  

 

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras analysresultaten samt också uppsatsens frågeställningar  och metod. 

Lite tankar kring framtida forskning presenteras också. 

5.1 Resultatdiskussion  

Här presenteras en diskussion kring resultaten på uppsatsens frågeställningar.  

5.1.1 Hur ofta sker samtidigt tal i de båda podcasterna? Och hur används 
samtidigt tal?  

Den första frågan jag hade inför denna uppsats handlade om hur ofta samtidigt tal sker i de 

båda podcasterna. Svaret är att det sker 16 gånger i Alex och Sigges inspelade del och 22 

gånger i Filip och Fredriks fall.  

Eftersom de båda avsnitten är helt slumpmässigt utvalda så hade jag ingen aning om att det 

valda avsnittet av Filip och Fredriks podcast skedde framför live-publik, vilket Alex och 

Sigges avsnitt inte gjorde. Detta tror jag kan påverka uppsatsens resultat. Jag tänker att det 

inte är omöjligt att man blir lite mer nervös och uppspelt när man har publik som tittar på och 

att man kanske kan agera mer ”lyssnarvänligt” om man sitter i en studio. Antalet tillfällen då 
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samtidigt tal inträffar är heller inte avsevärt många fler i Filip och Fredriks avsnitt så det är 

möjligt att detta bara är slumpen för just den aktuella delen. Vem vet, kanske sker det ännu 

fler sekvenser av samtidigt tal hos Alex och Sigge om jag valt att lyssna vidare på hela 

avsnitten.  

Men när man tittar på de båda podcasterna och när det sker samtidigt tal så skulle jag säga att 

de använder samtidigt tal på olika sätt. Jag upplever generellt att Alex och Sigge använder sig 

mer av stimulansstöd, det vill säga att de visar mer uppskattning och stöd till den andre som 

har ordet. Filip och Fredrik ger mer intrycket att de helt enkelt försöker att avbryta varandra 

med tanke på att de ofta höjer rösten när samtidigt tal förekommer i deras podcast (Norrby 

2004:142). Exempel som jag tycker bekräftar detta är rad 246 – 249 i bilaga 1 och rad 409 – 

419  i bilaga 2.  

5.1.2 Hur ofta händer det att personerna i samtalet avbryter varandra och 
hur stor är skillnaden mellan de två podcasterna ur den synpunkten? 

Samtalets avbrott visar, till skillnad från samtidigt tal, en stor skillnad mellan de båda 

podcasterna. Alex och Sigge avbryter varandra och tar ordet 15 gånger under det 20 minuter 

långa samtalet. I Filip och Fredriks fall sker detta däremot hela 50 gånger. Detta kan också 

naturligtvis ha med att liveinspelningen att göra och tanken att man kanske mer glömmer bort 

att samtalet spelas in. Man kan också anta att Filip och Fredrik kan vara aningen mera nervösa 

på grund av publiken men så behöver självklart inte fallet heller vara. De bör också ses som 

mer erfarna i detta läge då de spelar in avsnitt 110  och Alex och Sigge endast spelar in sitt 

andra.  

5.1.3 Sker det variation mellan personerna i samtalet om vem som 
preannonserar eller är det någon som tar sig an den rollen mer?   

Att analysera podcasternas preannonseringar när det kommer till ämnesintroduktion är något 

som påverkades när jag fick svaren från de båda podcastparen. Att Alex och Sigges podcast är 

"70 % manus och resten improvisation" gör ju att ämnesintroduktionen inte kan tas som något 

spontant. Min förhoppning inför denna frågeställning var att se om någon av de båda i 

samtalsparen preannonserade mer än den andra. Resultatet blir i vilket fall som helst att Alex 

preannoserar tre gånger under de 20 minuter långa inspelade samtalet (avsnittsvälkomnandet 

inräknat) medan Sigge endast gör en preannonsering under samtalets gång. I denna podcast 

var det relativ banalt att finna dessa ämnesintroduktioner då samtalsämnena ibland bröts med 

hjälp av podcastens signaturmusik (se exempel i bilaga 1).   
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I Filip och Fredriks fall däremot förstår man ganska snabbt att podcasten spelas in framför en 

publik, vilket inte var något jag visste innan jag började att lyssna och transkribera. Några 

sekunder in i podcasten berättar Fredrik att de befinner sig i Farsta för att hålla podcasten 

inför en skolklass. I och med att den spelas in "live" men ändå innehåller podcastens 

signaturmusik kan man kanske anta att man lagt in musiken i efterhand för att tydliggöra att 

ett nytt ämne nu presenteras.  

 

Det är Fredrik som välkomnar till podcastavsnittet och jag har valt att räkna in det som en 

preannonsering därför att samtalet spinner vidare efter det och på grund av det, och han 

preannonserar sedan sex gånger efter det.  Filip preannonserar tre gånger under det aktuella 

podcastsamtalet.  Enligt mailsvaret jag fick från Filip där han skriver att: ”det allra mesta är 

spontant” resulterar i att jag inte kan se Fredrik som den som antar sig rollen som 

ämnesintroducerare då detta bara kan vara slumpen för just detta avsnitt. Något som 

egentligen inte hör till uppsatsens frågeställning men som jag ändå inte kan låta bli att 

observera och nämna är att det som skiljer de båda podcasterna åt är att preannoseringen alltid 

ser ut att lyckas i Alex och Sigges fall medan det faktiskt händer att den misslyckas i Filip och 

Fredriks fall. Se exempel 9 ovan för att se när en misslyckad preannosering sker. Där försöker 

Filip preannonsera ett ämne som handlar om ”en grej som hände honom” men istället för att 

Fredrik hakar på och vill veta mer och starta en längre ämnesutveckling, så avbryter han med 

att säga något om vad lyssnarna anser om att Filip påpekar sitt missnöje att sällan vara ledig. 

Filips ämne tas dock senare upp med hjälp av Fredrik som frågar om det igen men just efter 

detta blir det istället Fredrik som tar ordet och berättar om en egen händelse (bilaga 2: rad 

250−277).  Jag tolkar det heller inte som att en ämnesdigression sker då det ämnesavstickande 

som Fredrik gör inte är speciellt kort, och de kommer inte snabbt tillbaka till Filips ämne 

(Norrby 2004:172). I Alex och Sigges fall resulterar som sagt alla de preannonseringar som 

presenteras som lyckade. Det vill säga att det nominerade ämnet sedan dominerar den 

fortsatta ämnesutvecklingen (Norrby 2004:168). 

 

I efterhand fick jag, som redan nämnts, svaren vad gäller om podcasternas ämnen var 

förbestämda. Då Alex och Sigges podcast hade mer manus procentuellt sett och Filip och 

Fredrik podcast är ett mer spontant samtal kan man egentligen säga att resultaten påvisar detta 

eftersom det ändå sker fler lyckade preannonseringar i Alex och Sigges podcast och mer 

påhakningar på ämnen som just verkar mera spontana i Filip och Fredriks fall. Att just detta 
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podcastavsnitt av Filip och Fredrik var inför livepublik, skulle man kanske ändå kunna anta 

att det bör vara någorlunda planerat för att garantera ett bra framträdande. Men bara för att 

den är inspelad inför live-publik betyder det ju inte att avsnittet blivit mindre redigerat i 

efterhand, vilket man ändå vet är gjort eftersom signaturmusiken spelas mellan två 

ämnesbyten (se bilaga 2: rad 229−230).   

 

Sammanfattningsvis gav inte frågeställningen kring introduktion av ämne ett speciellt tydligt 

resultat då det bara tas upp fyra ämnen i Alex och Sigges podcast och tio i Filip och Fredriks. 

Just denna frågeställning hade det varit mer intressant att titta på längre samt fler avsnitt av 

samma podcast för att se om någon av de båda samtalsparen har någon som presenterar 

ämnen mer än den andra. Resultatet som däremot går att avläsa utifrån dessa studerade 

podcastavsnitt är att Alex (3+1 preannonseringar) och Fredrik (7+3 preannonseringar) blir 

aningen mer dominerande i respektive podcast.  

5.1.4 Pratar personerna i de olika podcasterna ungefär lika mycket? Är det 
en jämn uppdelning av sagda ord i samtalen? 

Den sista frågeställningen som jag hade inför denna uppsats var om personerna i de båda 

podcasterna talar ungefär lika mycket, med andra ord om uppdelningen av de sagda orden är 

jämn. Resultatet blev att uppdelningen var otroligt jämn. Att antalet ord var så lika i de båda 

fallen anser jag vara något som är intressant. Jag har försökt att hitta studier på hur många ord 

en person ungefär hinner säga i minuten för att få fram någon typ av standard men har tyvärr 

inte lyckats. Då hade kanske inte mitt resultat längre känts så utmärkande med de nästan exakt 

samma antal sagda ord.  

 

En slutsats jag själv hade angående denna punkt, var att efter jag lyssnat på de båda 

podcasterna, var att det kändes som att det var Alex samt Filip som var de två i de båda 

samtalsparen som tog mest plats. Med mest plats menar jag att det kändes som att Alex talade 

mer än Sigge och samma sak i den andra podcastavsnittet, att Filip hade ordet mer än Fredrik. 

Det är precis så resultatet också visar men inte i denna stora skillnad som jag själv uppfattat 

av att endast lyssna. En annan tanke som kom över mig när jag lyssnade till de båda 

podcasterna var att det kändes mer behagligt och lugnt att lyssna till Alex och Sigge om man 

jämför men Filip och Fredrik.  Jag undar självklart om det också kan ha att göra med att Filip 

och Fredrik pratar inför live-publik vilket gör att nervositet och uppspelthet bidrar till den mer 
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stökiga uppfattning som iallafall jag som lyssnare får? En annan faktor skulle här kunna vara 

bekvämlighet. Filip och Fredriks avsnittsval som är materialet till denna uppsats, har nummer  

110 i ordningen, vilket kanske gör att de båda vid det här laget känner sig ganska så bekväma 

med situationen och formatet och därför bara kör på. Alex och Sigges podcastsamtal som 

också analyserades inför denna uppsats hade endast nummer 2 i ordningen och kanske är dem 

mer eftertänksamma vid inspelningen för att de verkligen vill göra ett bra intryck och hålla sig 

kvar i det nya medieformatet, som det faktiskt handlar om för dem just där och då. Dessa 

tankar är återkommande hos mig när jag även funderar kring de andra frågeställningarna till 

denna uppsats.  

5.1.5 Summering  

Om man bortser från det som även resultaten påvisar, att det sker fler avbrott och samtidigt tal 

i just Filip och Fredriks podcast, så upplever jag även att ljudnivån och tempot är mera 

behagligt i Alex och Sigges podcast. Jag ställer mig frågan om erfarenheten kan vara en faktor 

här? De två podcasterna som jag analyserat är ändå avsnitt 2 för Alex och Sigge och avsnitt 

110 för Filip och Fredrik. Kan självförtroendet och en eventuell bekvämlighet gjort att Filip 

och Fredrik mer bara ”snackar på” för att de vet att det fungerar medan Alex och Sigge mer 

känner en eventuell press att slå sig in på, i deras fall, en ny scen, nämligen podcastscenen. 

Eller kan man begära som lyssnare att Filip och Fredrik skulle vara mer erfarna och därför 

också mer professionella vid det här laget? Tanken slår mig också att detta kan vara medvetet 

val från Filip och Fredriks sida, att alltså ha en mer ostrukturerad podcast. Jag tänker på deras 

TV-program och hur de framställs där. Kanalen där de är kontrakterade är en 

underhållningskanal och programmen de har hållit i genom åren har varit allt från sportlekar 

till att hitta de mest originella människor som finns i världen.  

Alex och Sigge däremot är också kända medieprofiler i Sverige men de har inte alls synts i 

sådana sammanhang. De har producerat teatershower baserade på bekräftelse samt skrivit 

romaner. De kanske vill, eller bara är mer ute efter att ge ett mer seriöst och minde galet 

intryck än sina konkurrenter. Om så är fallet, skriver jag under på att de lyckats. 

Sammanfattningsvis så tycker jag att jag har kommit fram till ett resultat som besvarar mina 

frågeställningar inför uppsatsens syfte. Likheterna är att det båda paren säger ungefär lika 

många ord paren emellan, samt att också de individuellt sagda orden också är slående lika. 

Vad gäller sekvenser för samtidigt tal så sker det ungefär lika många gånger i de båda 

podcasterna men att de kanske då används på lite olika sätt. Avbrotten är det som skiljer de 
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båda podcasterna åt när man tittar på just dessa avsnitt vilket gör att man som lyssnare 

generellt upplever Filip och Fredriks podcast som mycket mera rörig och högljud, eftersom de 

med hjälp av förhöjt tonläge ofta avbryter den andre. Medan Alex och Sigge mer ger varandra 

stöd med hjälp av samtidigt tal. Introduceringen av ämnen vet vi nu att de oftast är 

förbestämda hos Alex och Sigge och mer spontana hos Filip och Fredrik. Detta är inget som 

analysen besvarat utan det fick jag veta via e-brev från Alex respektive Filip, men jag tycker 

ändå att samtalen speglar dessa två svar.  

 5.2 Metoddiskussion  

De båda podcasterna har etablerade medieprofiler och de kan sitt ämne vilket gjorde att det 

just var dessa två som blev utvalda.  

Jag gick in med tanken att just dessa två podcaster skulle hålla en relativt hög nivå när det 

kommer till ordval och språk då alla fyra medverkande är framgångsrika journalister i 

grunden, och jag tycker också att det stämde. Hade jag istället valt två helt olika podcaster 

med personer med olika bakgrund, ålder och genre hade inte resultaten blivit lika intressanta 

att jämföra, anser jag. 

Mitt material hade dock kunnat vara bredare och mindre detaljerad för vissa av de 

frågeställningar som jag hade inför denna uppsats. Jag syftar exempelvis på kategorin 

ämnesintroducering. Det hade i den aspekten varit mer intressant att titta på ett längre parti av 

avsnittet och kanske till och med fler avsnitt av varje podcast för att se om det var någon av 

deltagarna i samtalsparen som mer tog sig an rollen som just ämnesintroducerare. Jag känner 

att mitt resultat nästan får ses som slumpmässigt i just denna kategori då inte speciellt många 

ämnen introduceras. Jag hade ingen hypotes om vem i Filip och Fredriks podcast som skulle 

ta sig an rollen som ämnesintroducerare men jag hoppades att jag skulle kunna se att någon av 

dem var det. Och kanske att jag ändå trodde att det skulle vara Sigge i Alex och Sigges 

podcast eftersom det känns som om han är den som är mest mån om lyssnarna. Jag tänker då 

på att det händer att han vid flera tillfällen ber Alex att förklara mer utförligt. Se exempel på 

rad 72 och 98 i bilaga 1.  

Vad gäller de andra aspekterna: samtidigt tal, avbrott och samtalsuppdelning var det däremot 

en mer detaljerad analys som krävdes. Visst hade resultatet kunnat se annorlunda ut om man 

tittat på dessa kategorier under fler avsnitt men för storleken på denna uppsats anser jag att 

detta material kändes rimligt.  
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5.3 Framtida forskning 

Jag analyserade endast ett avsnitt var av de båda podcasterna i denna uppsats men för att 

kunna se ett mer tydligt och pålitligt resultat till mina frågeställningar hade jag nog behövt 

studera ett flertal avsnitt. 

En annan tanke jag fått under tiden jag som jag arbetat med denna uppsats är att man skulle ha 

kunnat jämföra samma samtalspar när de talar inför live-publik och när de sitter i studion, och 

se vilka skillnader som skulle uppstå. Här tänker jag speciellt på kategorierna samtidigt tal, 

avbrott och samtalsuppdelning som de mest intressanta faktorerna. Då Filip och Fredrik gjort 

ett flertal podcastsamtal inför live-publik innan och efter det avsnitt som jag valde att 

analysera, samt att Alex och Sigge också gjort det, finns där material för en sådan studie.  

Då jag tror att fenomenet podcast bara kommer att bli större och större i vårt samhälle så tror 

jag att idéer till olika typer av studier kring ämnet bara kommer att blir fler och fler under den 

närmaste tiden.   
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Bilaga 1: Alex och Sigges podcast 

Avsnitt 2: ”Genier, känslomänniskor, potatisgratäng”   

(Sändes 7 juni 2012)  

Alex (A) 

Sigge (S) 

________________________________________________________________________ 

01.   A: Välkommen till Alex och Sigges podcast en podcast 

02.  som fullständigt oberoende ej köpt (.) av någon vi       

03.  står fria 

04.  S: tack för all respons 

05.   A: ja vi har ju fått då mail på ska vi säga den  

06.  adressen och allting så att alla har de 

07.   S: mailen är alexochsigge@gmail.com 

08.   A: a och på twitter finns vi under hashtaggen  

09.   alexosigge av nån anledning för att det är kortare  

10.   och enklare (.) jag har ju den egenheten att när ja  

11.   får beröm jag minns förra veckan så skrev (.) så fick  

12.   jag beröm för en krönika som ja hade skrivit (.) och  

13.   då så var jag tvungen att gå tillbaka till krönikan  

14.   för att läsa om den och njuta av eh njuta av den  

15.   förstår du 

16.   S: ja det är farligt bara för att om man är mottaglig  

17.   för beröm så blir man mottaglig för kritik har jag  

18.   märkt nu  

19.   A: (SKRATTAR)  

20.   S: jag har liksom haft som regel att man inte ska bli 

21.   glad av beröm men man blir ju vad hetere sårbar när 

22.   man gör någonting nytt som med podcasten 

23.   A: ja 

24.   S: varje gång man blir glad (.) för det är beröm(.)så  

25.   är det liksom som att gå upp på en höjd  

26.   A: ja 

27.   S: och då kan man falla  

28.   A: [(SKRATTAR)] 

29.   S: [(å slå sig)] 

30.   A: hur hårt föll du när du det då stod klart (.) vår  

31.   fruktansvärda sammanblandning av (.) New Girl och  

32.   Girls [(XXX)] 

33.   S:    [(XXX]] det kändes det kändes (.) den första  

34.   kanske liksom stack till lite  
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35.   A: (skrattar)  

36.   S: men när man insåg att sextio procent av alla  

37.   kommentarer (.) handlade om den sammanblandningen 

38.   A: ja 

39.   S: blev det någon märklig illustration av vår tid  

40.   A: (SKRATTAR)  

41.   S: som inte kändes som jag inte kan ta personligt- 

42.   A: men blev du dyster av den 

43.   S: nej men så här vi har ju en podcast (.) som  

44.   släpptes förra veckan (.) här du berättar att du har  

45.   omvärderat hela din barndom (.) din pappa som du har  

46.   idoliserat i offentligheten så mycket har alltså  

47.   släpat dej på ett frostigt fält 

48.   A: (SKRATTAR)  

49.   S: ja berättar att att mina barn (.) har förlorat 

50.   förmågan att [skratta vi har vi har liksom]» 

51.   A:           [(SKRATTAR)]  

52.   » (.) drivit med en tidning som sentimentaliserar och 

53.   förvri- verklighets förvrider (.) papparollen 

54.   A: mm 

55.   S: stora viktiga frågor  

56.   A: mm 

57.   S: och ändå så handlar sextio procent (.) sextio  

58.   procent av alla kommentarerna om nånting som händer  

59.   under femton sekunder då vi blandar ihop två  

60.   teveserier  

61.   A: det stämmer 

(Musikavbrott) 

62.   A: ja ska va helt ärlig Sigge ja har börjat fundera  

63.   allt mer på mitt drickande (SKRATTAR)  

64.   S: (SJUNGER) raj ra ra 

65.   A: (SKRATTAR) ja har funderat på mitt drickande enda  

66.   sedan ja enda sen ja (.) tror ja var tretton år  

67.   gammal och min pappa skrev (.) hade skrivit en roman  

68.   den blev aldrig utgiven den hette Jamell och han bad  

69.   mig läsa den och i den boken var det ju som en äldre  

70.   farbror som jobbade som teveproducent och ja förstod  

71.   att det där var pappa fast att det ändå inte var det 

72.   S: du får förklara titeln tror ja 

73.   A: ja men ja vet inte Jamell var väl namnet på en  

74.   kvinna som den här äldre mannen blev förälskad i (.) 

75.   S: jaha (.) judiskt eller 

76.   A: ja tror det (.) ja det var det (.) pappa var  

77.   väldigt judevänlig och (.) i inledningen av den boken  
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78.   eh så funderade den här teveproducenten på sitt eget  

79.   drickande dricker ja för mycket (.) tänkte han när  

80.   han hällde upp sin tredje whiskey för kvällen och  

81.   sådär (.) och då förstod ja att vänta här nu den här  

82.   mannen tänker på sitt drickande det innebär ju att  

83.   pappa gör det också 

84.   S: mm 

85.   A: och då så blev det väldigt närvarande i mitt liv  

86.   varje gång-  

87.   S: men tänkte du på din pappas drickande?  

88.   A: ja det var ju då jag började göra det jag började  

89.   fundera på det varje gång han tog en whiskeypinne så  

90.   (.) så tänkte ja (.) tror han nu att han är  

91.   alkoholist eller är han möjligen det och så där (.)  

92.   eh så det där har varit väldigt närvarande och nu i  

93.   vuxen ålder så är jag väldigt vaksam på mej själv  

94.   extremt vaksam jag tänker väldigt väldigt mycket på  

95.   saker som är relaterat till mitt eget alkoholintag  

96.   (.) eh och ja funderar också i dom banorna är ja  

97.   kanske alkoholist  

98.   S: men då måste du först säga (.) vad är din tolkning  

99.   av (.) termen alkoholist 

100. A: nämen en person- 

101. S: folk verkar ha så olika syn på vad det är 

102. A: ja men- 

103. S: så att vi förstår 

104. A: ja okej ja har ingen klar bild eller ingen klar  

105. (.) definition av det men alltså en person som är (.)  

106. som int som är i ett beroende och inte kan va utan  

107. det eeh som ju är slav under (.) under sitt drickande  

108. kan man säga (.) eh (.) å det finns tre det finns  

109. åtminstone tre tillfällen i livet som ja återkommande  

110. funderar på dom här sakerna där ja tänker det här är  

111. inte så bra (.) och det senaste var nu i helgen när  

112. ja var i Göteborg på en TV-inspelning och vi var ett  

113. stort team vi kanske va sex personer som (.) eh som  

114. skulle (.) ut och äta middag efter en avklarad  

115. inspelningsdag (.) vi var på hotellet och vi skulle  

116. ses halv åtta nere i lobbyn för att ta en drink (.)  

117. och ja kände för mej själv märkte hur ja duschade  

118. snabbt den den kvällen (.) och hur ja då (.) eh var  

119. väldigt noga me (.) att inte ses halv åtta med dom  

120. utan klockan sju (.) så smög ja ut från lobbyn (.) ja  

121. minns att ja tog upp telefonen och låssades svara i  
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122. telefon om nån skulle se mej där (.) hukade snabbt ut  

123. ur lobbyn ner på avenyn (.) eh tog in på nått typ av  

124. skapp (.) nått typ av ölhak (.) och där satte ja mej  

125. ner och tog in en whiskey och en öl (.) eh bara för  

126. att kunna njuta av den ifred  

127. S: hm 

128. A: den första (.) den första brännan mot halsen  

129. S: hm 

130. A: och den kalla ölen (.) eh mot gommen den vill ja  

131. ha för mej själv ja vill inte ha den med dom andra i  

132. produktionen (.) ja ville njuta av den i ensamhet (.)  

133. eh och när ja då sitter där med mitt glas så rullar  

134. whiskeyn den där tjockbottnade glaset som är så jäkla  

135. underbart att hålla i (.) och dricker det och då  

136. njuter ja på ett sätt som e liksom ja vet få saker i  

137. livet som får mej att njuta så mycket eh (.) den  

138. stunden blir helt magisk den gnistrar alltså man kan  

139. ta på den stunden (.) å sen så möter ja upp dom andra  

140. och det blir en en trevlig kväll men ingenting går  

141. upp mot den här (.) ensamma stunden för mej själv (.)  

142. när ja sitter där med min whiskey och min öl (.) ja  

143. har ju blivit inpräntad då såklart Sigge att den som  

144. dricker ensam är ju det är bekymmersamt (.) eller 

145. S: men du är ju småbarnsförälder det låter ju ganska  

146. naturligt att du njuter av ensamheten  

147. A: ja 

148. S: och liksom eftertänksamheten när whiskeys når  

149. systemet (.) gjorde eller drack du så här innan du  

150. fick barn också 

151. A: ja men då drack ja mer (.) men men alltså så klart 

152. för när man är pappa så kan man inte hålla på att 

153. dricka så mycket (.) men men det har blivit så 

154. otroligt viktigt på nått sätt nu (.) det känns som 

155. att förut så tänkte ja inte så mycket på alkohol nu 

156. tänker ja på det jättemycket (.) från det att ja 

157. vaknar alltså vid nio tio på morgonen då kan ja 

158. visualisera (.) mej själv ensam på den där baren med 

159. whiskeyglaset och ölflaskan 

160. S: men det ja tänker för (.) det finns ju många sätta  

161. att definiera alkoholist (.) men en definition är väl  

162. (.) av allt typ av beroende som är en varningssignal  

163. iallafall e väl när man behöver ha en hemlig (.)  

164. personlig relation till substansen (.) alltså- 

165. A: detta är väl det 
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166. S: mellan mej [och] (.) flaskan 

167. A:            [(SKRATTAR)] 

168. S: så finns det en relation (.) som ingen annan  

169. känner till- 

170. A: ja älskar det du säger ja tycker det är romantiskt  

171. det där 

172. S: det ja själv inte vill hamna i (.) vad gäller  

173. alkohol (.) är att livet är (.) ja hade en kompis som  

174. när han (.) satte sej ner och tog en öl (.) så sa han  

175. (.) när han hade druckit första klunken (.) färgfilm  

176. igen  

177. A: [(SKRATTAR)]  

178. S: [det är ju det man inte vill hamna i riktigt att  

179. man går omkring i den svartvita filmen (.) å sen blir  

180. det färg (.) det är ju det därför då lever man ju  

181. majoriten av sitt liv i en svartvit film] 

182. A: jaa 

183. S: det är ju det man inte vill hamna man vill inte  

184. att resten av livet då man inte är alkoholpåverkad  

185. att det ska bli ett tråkigare [liv för att man har]»  

186. A:                            [(SKRATTAR)] 

187. » utvecklat den här (.)kärleksrelationen till alkohol 

188. A: nej (.) men apropå det du sa om att man har den  

189. som har en egen relation en hemlig relation till  

190. flaskan 

191. S: ja 

192. A: det för mej in på den andra punkten som ja också 

193. tänker på ganska mycket och det e när ja då dricker i 

194. smyg (Alex skrattar) och (.) det kan ju hända då att 

195. ja eller ofta ser det ut så att ja lägger nattar 

196. Charlie och sen så nattar ja Amanda och så vi 

197. elvasnåret så går ja upp för min andra kväll (.) eh 

198. och då brukar ja sätta mej vid köket och skriva lite 

199. (.) eh och då kan det hända ganska ofta att jag blir 

200. sugen på ett glas (.) å då märker ja på mej själv hur  

201. ja (.) eh smyger till drinkvagnen den är ju i ett rum  

202. som angränsar till Ama- till vårt sovrum å ja vet  

203. vilka plankor i parketten som knarrar och sådär så ja  

204. undviker dom på min färd mot drinkvagnen (.) ljudlöst  

205. då utan att då skapa glas flaskklirr så lyfter ja upp  

206. flaskan häller upp det här glaset och smyger tillbaka  

207. och så dricker ja den och så kanske ja tar en till  

208. (.) och sen och det här tycker ja är intressant (.)  

209. så ser ja till att diska ur glaset (.) eh så att det  
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210. inte står där i vasken dan efter (.)  

211. S: men har du glömt diska ur och har det hänt nånting  

212. obehagligt  

213. A: neej alltså ofta eller ibland så skiter ja i det  

214. men det finns tillfällen när ja ba vänta nu här nu  

215. drack ja i förgår och dan före det det kanske inte är  

216. så kul om Amanda ja kanske tar det säkra före det  

217. osäkra och så diskar ja ur det här glaset då [men]  

218. S:                                           [(XXX)] 

219. A: det finns en enorm skam där Sigge 

220. S: den man säger så här att alkoholen ger och tar 

221. A: mm 

222. S: du har fortfarande inte beskrivit (.) att den tar  

223. det här verkar ju bara vara positivt så vad finns det  

224. att vara orolig för  

225. A: neej (XX) -  

226. S: eller är det tanken att det kan accelerera och då  

227. kommer det att börja ta –  

228. A: a 

229. S: av ditt liv 

230. A: jaa nej än så länge så tar den ju absolut  

231. ingenting ja skulle säga att ja dricker nog alltså  

232. väldigt lite jämfört med (.) många andra det är en  

233. tröst ibland kan ja tycka Sigge när ja går ut och  

234. äter middag med dej (.) eh och du alltid tar en sexa  

235. Vodka å ja tar en fyra för det räcker ganska bra för  

236. mej med den där fyran (.) men du vill gärna ha den  

237. där sexan 

238. S: jamen asså för [mej har aldrig] alkoholdrickandet »  

239. A:                [tyngden av en sexa] 

240. » förändrats genom åren 

241. A: mm 

242. S: eh ja vet inte om du kan relatera till det men när  

243. man var yngre så (.) sökte man ju kaos (.) igenom  

244. alkohol 

245. A: ja 

246. S: idag så blir ju alkoholen en bedövning från kaos 

247. A: mm [verkligen] 

248. S:    [ja tänker] liksom liknare vid med en  

249. tunnel (.) man vill till ljuset när man är yngre  

250. A: ja 

251. S: nu är det som att man backar bort från ljuset [in  

252.    i mörkret igen] (.) nån sorts primal  

253. A:    [(SKRATTAR)] 
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254. A: jamen det är ju underbart ju 

255. S: ja tycker problemet kan vara att man inte alltid  

256. synkar med andra (.) det finns ju många andra runt  

257. flera andra runt bordet när man är på en middag  

258. A: mm 

259. S: som är på väg mot ljuset  

260. A: mm 

261. S: medan man själv backar  

262. A: ja [(SKRATTAR)] 

263. S:    [så möts man nånstans under en timme då är] det  

264. magiskt  

265. A: aa 

266. S: men sen är man själv inne i nånslags grötig  

267. grumlighet  

268. A: ja 

269. S: menas dom är i extas (.) å det är lite tråkigt  

270. [men det här har också räddat mej kan man ju] » 

271. A: [(SKRATTAR)] 

272. » säja ja har ju druckit mycket 

273. A: aa 

274. S: men har alltid räddats av att ja blir (.) ja har  

275. väldigt snabb förbränning 

276. A: mm 

277. S: ja blir bakfull under kvällens lopp 

278. A: jaha 

279. S: det är ganska intressant jag (.) skrev en artikel  

280. för tidningen Bon (.) där vi hade rundabordssamtal om  

281. alkohol  

282. A: mm 

283. S: där vi drack femtio centiliter starksprit under  

284. samtalet 

285. A: mm 

286. S: för att se hur personligheterna förändrades 

287. A: mm 

288. S: och (.) blåste också i promillemätare (.) under  

289. kvällens gång 

290. A: mm 

291. S: och ja hade då i slutet av kvällen 0.6 i promille  

292. medan Andreas Klerup till exempel (.) hade 1.6–  

293. A: och han-  

294. S: och vi hade druckit exakt lika mycket  

295. A: och han borde nästan va van vi det där  

296. S: han var i försej lite full när han kom 

297. A: (SKRATTAR) jaha det kan ja tänka mej 
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298. vad det här innebär är ju att min förbränning är  

299. snabbare  

300. A: mm 

301. S: vilket ju innebär att ja under kvällens lopp på en  

302. middag (.)  

303. A: mm 

304. S: fram vid desserten kommer ja att börja känna mig  

305. (.) ganska trött [men det] har räddat mej från att » 

306. A:               [XXX] 

307. » dricka för mycket alltså förstår du ja kan ja  

308. känner mej inte sugen längre (.)  medan andra kan  

309. fortsätta in i dimman liksom till klockan fyra på  

310. natten 

311. A: det tredje då bara helt kort men som ja också har 

312. funderat på väldigt mycket det är ju då när man gör  

313. man utgör frestelser (.) som man sen bryter man lovar  

314. sig själv saker ja talar om en vit månad till exempel  

315. ja har aldrig följfullt en sådan i hela mitt liv ja  

316. har då haft det och börjat på tre stycken och så  

317. tycker ja att det var tråkigt och så har ja börjat  

318. dricka igen det har inte varit något som varit  

319. speciellt uppseendeväckande ja har inte funderat på  

320. det så men (.) det finns ju nånting där att man  

321. bestämmer sej för att nu ska ja inte dricka på en  

322. månad och sen så gör man det ändå samma känsla som  

323. när man när ja då går mot drinkvagnen den här om  

324. nätterna tar en whiskey (.) och så tar ja en till och  

325. när ja tar den andra då tänker ja (.) amen det här är  

326. den sista ja tar å när ja då sen vänder en tredje  

327. gång för att ta ett glas till då har man brutit det  

328. här löftet som ja har gett mej själv 

329. S: mm 

330. A: och det kan (.) det kan a störa mig lite grann det  

331. där 

332. S: men ja har ju sett dej dricka många gånger 

333. A: mm 

334. S: jag tycker inte du har något att oroa dej[för ja]» 

335. A:                                          [xx]    

336. » har sett många människor bli missbrukare (.) som  

337. drack mycket redan när vi var tonåringar 

338. A: mm 

339. S: i min vänskapskrets 

340. A: mm 

341. S: och (.) redan när dom var tonåringar dom som sen  
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342. utvecklade alkoholism  

343. A: mm 

344. S: man såg i deras ögon (.) att det hände nått (.)  

345. att dom blev personlighetsförändrade alltså av  

346. alkohol  

347. A: mm 

348. S: alltså att dom det började brinna i pupillerna på  

349. dom 

350. A: mm 

351. S: dom liksom blev (.) euforiska  

352. A: mm 

353. S: det du beskriver (.) när du tar den första klunken  

354. och så vidare det låter ju inte som en kemisk  

355. reaktion (.) det är mer en psykologisk 

356. A: mm 

357. S: alltså att du (.) eh trivs i den där scenen-  

358. A: det gör ja ju 

359. S: när du sitter i baren men ja pratar om folk som  

360. alltså (.) för att dom hade den här oturen att (.)  

361. reagera deras system reagera så där starkt på  

362. alkoholen  

363. A: mm 

364. S: och ger dom en euforisk känsla som dom måste  

365. uppleva igen 

366. A: mm 

367. S: du vet vad ja menar annan person [personer som] » 

368. A:                                  [mm absolut]  

369. » blir alltså en 

370. A: aa och såna är ju vi med om att (.) äta middag med  

371. ofta du och ja 

372. S: ja 

373. A: ja tycker om det som du sa för ja är ju exakt  

374. likadan (.) jag går ju in i mörkret när ja dricker 

375. S: hur är ja då 

376. A: men ja tror att vi två blir nog ganska lika  

377. varandra 

378. S: ja 

379. A: vi blir väldigt sansade lugna eftertänksamma och  

380. vi njuter ju av att vara där i den tystnaden och bara  

381. lyssna -  

382. S: aaa 

383. A: på vad som händer i rummet det är en härlig känsla  

384. och du och ja (.) går också alltid hem ett eller hur  

385. oftast 
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386. S: men har du också fått höra från din omgivning att  

387. det här är ett tecken på att du är en kontrollerad  

388. person 

389. A: a det har ja hört 

390. S: ja också ja kan inte (.) jag skulle det skulle va  

391. intressant å bli full  

392. A: men det fanns ju en tid javet inte hade inte du  

393. det ja kommer ihåg det här väldigt stark när ja var  

394. student (.) då gick man ju ut och drack (XX) tre  

395. eller fyra dar i veckan (.) varje kväll som ja gick  

396. ut slutade med att ja kräktes i en buske utanför mitt  

397. hem- 

398. S: men det är inte [samma sak] det är ju liksom »  

399. A:                 [varje kväll] 

400. » magen reagerar på nått men ja menar å så kanske du  

401. sluddrade nån halvtimme innan de (.) men ja menar dom  

402. här människorna som kan vara liksom festens ljus 

403. A: mmm 

404. S: dårar i två timmar  

405. A: ja haha 

406. S: på fyllan 

407. A: jaaa 

408. S: och stå på bord å 

409. A: jaa 

410. S: kramas och ramlas ramla omkring i rummet å 

411. A: jaa 

412. S: ja har aldrig varit sån (.) ja kan inte ja tror  

413. att ja mår illa innan de 

414. A: (skratt) 

415. S: det hade varit intressant att känna sig fri  

416. A: men det har aldrig hänt dej 

417. S: nej 

418. A: men det alltså inte mej heller så ofta men ja  

419. förstår däremot att den känslan måste vara underbar  

420.   [(XX)] 

421. S:[ja å] då förstår man att dom människorna blir  

422. alkoholister 

423. A: jaa 

424. S: det finns en sak med alkohol som ja apropå det här  

425. med middagar som ja skäms lite för (.) det är att vid  

426. en viss punkt under middan (.)  

427. A: mmm 

428. S: två timmar in i en midda (.) nästan alltid när ja  

429. har druckit en del 
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430. A: mmm 

431. S: om någon skulle komma å lägga en hand på min axel 

432. en högre makt eller vad man ska att säja (.) skulle 

433. ja kunna teleportera dej hem (.) till soffan (.) där  

434. du får sitta och kolla på Mad Men och äta (.) en  

435. liter potatisgratäng  

436. A: mmm 

437. S: så skulle ja säga ja (.) till det och lämna  

438. middagen  

439. A: mmm 

440. S: alltså förstår du nånstans blir ja så pass trött  

441. att ja (.) skulle bara vilja men så kan man inte det  

442.   [nånstans] så finns det sociala koder så man kan » 

443. A:[(XX)] 

444. » inte gå därifrån trött är fel ord (.) ja blir så  

445. pass bedövad på intryck  

446. A: ja 

447. S: att jag skulle vilja bara vara hemma nu 

448. A: det låter dystert ju (.) å framför att då för mej  

449. varje gång vi ses så äter middag så vet ja att (XX) 

450. S:                                          [att ja]  

451. hellre skulle villa äta potatisgratäng hemma ja (.)  

452. ja så är det 

453. A: också efter en middag då är du rätt hungrig  

454.    [förstår ja] 

455. S: [(SKRATTAR)] 

456. A: (SKRATTAR) 

457. S: skål 

458. A: skål 

(Musikavbrott)  

459. S: Anton Hysén är väl den en av dom mest omtyckta  

460. personerna i Sverige just nu  

461. A: det stämmer 

462. S: delvis på grund av att han har kommit ut som bög  

463. A: mmm 

464. S: det är ju beundransvärt 

465. A: mm 

466. S: och bra för communityn  

467. A: verkligen (.) får ja bara säga bara helt kort 

468. S: ja 

469. A: ja tror han det finns väl ingen o- asexuell  

470. varelse än Anton Hysén (.) ja tror varken han är bög  

471. eller ho- hetro ja tror att han är ingenting ja tror  

472. aldrig att han har haft sex i huvud taget  
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473. S: att han som dom här ken-dockorna har en  

474. plastbubbla mellan [(XX)] » 

475. A:                 [(SKRATT) ja en platt  utbuktning] 

476. » det är svårt att det verkar ju va många bögar som  

477. är väldigt attraherade av honom  

478. A: mm 

479. S: särskilt efter det här QX-omslaget 

480. A: mm 

481. S: eh (.) delvis som sagt är han omtyckt för att han  

482. kommit ut men framför allt för att han har en  

483. naturbegåvning visar det sej 

484. A: mm 

485. S: vi älskar ju sånt (.) när idoljuryn kommer upp  

486. till nån liten by i Norrland (.) och mellan träden  

487. kommer någon rufsig person (.) som visar sej vara ett  

488. geni 

489. A: mm 

490. S: på att sjunga [X begåvning] 

491. A:               [ja hopplös och] med skeva tänder- 

492. S: jaa och man förstår och man tänker om inte  

493. idoljuryn kommit dit hade den här människan suttit  

494. och plinkat på sin gitarr och den här begåvningen  

495. hade aldrig upptäckts  

496. A: mm 

497. S: samma sak är det med Anton Hysen kanske (.) han  

498. hade kanske stått upp på en bögklubb (.) och dansat 

499. A: mm 

500. S: men vi hade aldrig fått ta del av det och han hade  

501. aldrig utvecklat och förstått att han är ett geni på  

502. att dansa  

503. A: mm för ett geni är han ju på att dansa  

504. S: ja men precis lika mycket som man tycker att det  

505. är kul i Sveriges Mästerkock 

506. A: mm 

507. S: vilket förövrigt var fascinerande hur  

508. underhållande det va (.) att se människor presentera  

509. sina maträtter 

510. A: mm 

511. S: eller vad säjer du 

512. A: jaa men framför allt så dom är (skrattar) så  

513. nervösa men man känner igen det där själv- 

514. S: men ja älskar den där iden av att personen som har  

515. i sin krets blivit kallad geni på matlagning 

516. A: jaa 
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517. S: men som visar sej vara usel 

518. A: ja (SKRATTAR) 

519. S: lika underbart är det ju såklart när nån då visar  

520. sej vara ett geni som inte har förstått det själv  

521. riktigt 

522. A: ja 

523. S: men hur som helst 

524. A: ja 

525. S: ja funderar på en sak då att (.) Anton Hysén är  

526. kanske den människa (.) som vi borde beundra minst  

527. (.) 

528. A: jaha  

529. S: just nu 

530. A: för att 

531. S: därför att han anstränger sig inte (.) alltså det  

532. är samma sak med alla genier (.) John Lennon sätter  

533. sej ner vid pianot och skriver Imagine. 

534. A: mm 

535. S: å så beundrar vi John Lennon för det 

536. A: mm 

537. S: men han är ju bara en person som sätter sej ner  

538. (.) och låter det rinna genom fingrarna  

539. A: mm 

540. S: ja alltså det är klart att man kan fascineras av  

541. deras begåvningar  

542. A: mm 

543. S: men personen John Lennon eller Anton Hysén (.) gör  

544. ju inte så mycket för att begåvningen ska förlösas 

545. A: men-  

546. S: alltså förstår du alla kan nog relatera till det  

547. att det man är bäst på är ju egentligen det som  

548. kommer naturligt och när man anstränger sej minst   

549. A: ja 

550. S: visst kan man bygga upp en viss kvalitet så klart  

551. (.) genom att dansa 

552. A: mm 

553. S: ta massa lektioner så man blir duktig och så  

554. vidare (.) men när man pratar om dom här  

555. naturbegåvningarna (.) dom här liksom odiskutabla  

556. genierna  

557. A: mm 

558. S: det är inte så imponerande egentligen om man  

559. tänker efter 

560. A: [(xx)] 
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561. S: [men ändå] så står hela Ullevi och skriker (.) när  

562. ett geni kommer in på scen 

563. A: mm 

564. S: fast den personen egentligen inte har gjort  

565. nånting för det  

566. A: fast du har ju fel i någonting avgörande här det å  

567. det är det att ja tror att publiken på Ullevi dom  

568. skiter nog i hur låtarna har skrivits med enkelhet  

569. eller med svårihet dom njuter bara av att dom är så  

570. pass så bra 

571. S: nä men dom älskar personen  

572. A: jo jo men dom älskar ju inte honom för hans för  

573. sättet vilket han arbetar fram sina låtar dom älskar  

574. nog honom för att han skrivit dom här låtarna och att  

575. dom är väldigt bra alltså -  

576. S: ja men är det han som har skrivit dom (.) eller 

577. har han bara råkat färdas med en kanal till eh stor  

578. konst förstår du vad ja menar 

579. A: (SKRATTAR)  

580. S: det vet man ju själv när man har flyt 

581. A: ja 

582. S: nu liksom nu ska ja beskriva du som är skribent 

583. A: ja 

584. S: nu ska du beskriva du pratade förut om  

585. whiskeysmaken [eller] whiskeyeffekten 

586. A:            [mm] 

587. A: mm 

588. S: vid bardisken  

589. A: mm 

590. S: du skickar ju in en beställning in i ditt  

591. undermedvetna eller va fan det e (.) jag vill  

592. beskriva whiskeyns effekt stunden då man sitter vid  

593. en bardisk [och] då får du tillbaka formuleringen » 

594. A:         [mm] 

595. » serverad 

596. A: mm 

597. S: förstår du en mindre begåvad skribent (.) hade ju  

598. fått tillbaka liksom (.) när ja dricker whiskeyn så  

599. blir ja varm i bröstet 
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Bilaga 2: Filip och Fredriks podcast 

Avsnitt 110: ”Trollet Åsa”  

(Sändes 18 oktober 2012)  

Filip (Fi) 

Fredrik (Fr)  

(Musikintroduktion)  

01. Fr: då säjer vi välkomna till Filip och Fredrik 

02. Podcast finns på Itunes Spotify och på   

03. filipochfredrik.com eh vi befinner oss just nu i 

04. Farsta därför att vinnaren av tävlingen som vi allts 

05. har babblat om här i några veckor blev Dennis som 

06. tyckte att vi skulle hålla (.) han eh vår podcast 

07. inför hans klass 

08. Fi: har vi börjat hålla vår podcast nu 

09. Fr: ja den hålls nu mera 

10. Fi: (SKRATTAR) (xx) 

11. Fr: hellre att den hålls än att- 

12. Fi: det är mer officiellt helt plötsligt känns det 

13. som 

14. Fr: ja det finns det är lite pompa och ståt här 

15. Fi: hm aa 

16. Fr: inför hans klass bestående av ett gäng 

17. femtonåringar eh sextonåringar kanske- 

18. Fi: Farsta ska ja säja är ju då en förort till 

19. Stockholm eh söder om Stockholm- 

20. Fr: vad har vi på Farsta 

21. Fi: på Farsta ja ja var tidigare tillsammans med en     

22. kvinna som gick gymnasiet här (.) 

23. och vi har ju även bröderna Ålund från Teddybears eh 

24. Klas och Jocke givetvis och 

25. deras brorsa Johannes måste också ha gått här- 

26. Fr: som ligger bakom filmen Palme inte ligger bakom 
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27. men hans bolag producerat den så det är framgångsrika 

28. bröder- 

29. Fi: och ja antar att deras syster Anna dom är en 

30. kvartett  

31. Fr: aa 

32. Fi: också kommer härifrån sen tror ja väl det finns 

33. även ett pärlband av såna här Patrik Arve-figurer 

34. också som ja tror har rört sej i 

35. det här området av Stock- 

36. Fr: men den stora galjonsfiguren är väl Stefan 

37. Sundström eller 

38. Fi: är han från Farsta (.) ja vänder mej ut mot 

39. klassen här  

40. Fr: men Stefan Sundström är inte household bland 

41. femtonåringar jo men- 

42. Fi: nej hans dotter skulle väl kunna gå i den här 

43. klassen [exempelvis han] bor ute på landet » 

44. Fr:     [ja vem vet] 

45. » han bor jättelångt ute på landet  

46. Fr: gummistövlarland 

47. Fi: hemskolad jamen så är det väl dom hära hippa 

48. Fredrik Heinig dom här människorna som är så 

49. sinnessjuka hippa på slutet av nittiotalet  

50. Fr: mm 

51. Fi: dom var ju alla från Farsta  

52. Fr: mm 

53. Fi: hela klustret kring det som kallades G-klubben  

54. Fr: (SKRATTAR) ja 

55. Fi: dom är ju var ju Farstabased  

56. Fr: dom var ju Farstabased ja 

57. Fi: människor som ja vet inte hade nånting gemensamt 

58. nånting hände nånting fanns i 

59. luften när dom gick i högstadiet i Farsta- 

60. Fr: sen har dom flyttat till innerstan och där har 
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61. dom rotat sej 

62. Fi: precis och där har dom dragit igång G-klubben vem 

63. var det som drog igång G klubben egentligen 

64. Fr. men det va ja vet inte vilka som drog igång men 

65. det var väl Heinig och dom där 

66. Fi: men var det inte Johan Renck och dom eller det 

67. var Sjuttiosex dom hade  

68. Fr: det var en annan klubb som hette Sjuttios- åkte 

69. inte Johan Renck dit för mariana på G-klubben  

70. Fi: (SKRATTAR)  

71. Fr: på Gröna Lund nångång  

72. Fi: you are on your own here  

73. Fr: nej men det tror ja inte tidningarna skrev om han 

74. hade rökt gräs på Gröna Lund och åkte fast för det 

75. och va alltså under G-klubben flagg  

76. Fi: klubb Sjuttiosex för det var väl dom här 

77. Schyffert med i också va 

78. Fr: ja  

79. Fi: passiv delägare känns det som  

80. Fr: man kan säga att G-klubben efterträdes många år 

81. senare av klubben Sjuttiosex som då var place to be 

82. under några år och ja minns att vi en gång kom in där  

83. mirakulöst och jag blev utslängd därför att ja hade 

84. spottat på väggen i nånslags protest mot nej man ja 

85. var väldigt berusat då 

86. Fi: [(xx)]  

87. Fr: [länge] sen 

88. Fi: det är Farsta då sen tror ja även att  

89. Aftonbladets reporter Tore S Börjesson (.) kan 

90. eventuellt komma från Farsta 

91. Fr: det är den journalisten som kan mest om The Who i 

92. Sverige  

93. Fi: ja och om Keith Richards kanske  

94. Fr: ja 
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95. Fi: också möjligtvis det var väl liksom Thåström 

96.  skvalpade runt här nånstans också 

97.  och det var väl Rågsved givetvis men det var ju 

98.  fritidsgårdarna söder om söder det var 

99.  ju där på nåt sätt den svenska punkrevolutionen 

100.  började  

101.  Fr: jaa länge sen nu 

102.  Fi: a men det är nånstans såhär äkta (.) det känns om 

103.  förorten började i Farsta nästan 

104.  Fr: ja det är en bra analys  

105.  Fi: a på nått sätt 

106.  Fr: och där är vi nu och spelar in podcast nummer 

107.  etthundra nånting tio kanske 

108.  Fi: tio kanske 

109.  Fr: aa och som sagt vi har väldigt stor respekt för 

110.  eh bristande tension- 

111.  Fi: det är alltså en hel klass väldigt tysta måste ja 

112.  säja femtonåringar (.) ja vet vad som händer i ens 

113.  huvud när man är femton det är jobbigt att vara tyst 

114.  och sitta still (.) man har heller inte ätit mat  

115.  Fr: nä 

116.  Fi: nu har det då skickats ut lite äpplen och lite 

117.  bullar som folk knaprar på- 

118.  Fr: ja var säker på att du skulle säja nånting att ja 

119.  vet vad som händer i ens kropp när 

120.  man är femton 

121.  Fi: jaa 

122.  Fr: och sen att du skulle prata om sexuella 

123.  uppvaknade och sånt du är väldigt snabb med att göra  

124.  det  

125.  Fi: nej men det är möjligt att ditt sexuella 

126.  uppvaknande kom när du var femton men ja kan säja att 

127.  mitt sexuella uppvakande var betydligt tidigare än  

128.  så- 
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129.  Fr: gjorde de det  

130.  Fi: man var ju fullt aktiv när man är femton  

131.  Fr: nä det är ja inte säker på  

132.  Fi: det är väl kla- många är det i alla fall 

133.  Fr: ja 

134.  Fi: kan ja säja du var lite senare bara 

135.  Fr: ja men det var ja ju  

136.  Fi: mitt sexuella uppvaknade kom nittonhundra 

137.  åttiosju  

138.  Fr: jaha  

139.  Fi: då var ja alltså tolv med andra ord 

140.  Fr: okej (SKRATTAR) men var det då som du blev av med 

141.  oskulden när du var tolv 

142.  Fi: neej det blev ja inte 

143.  Fr: ne 

144.  Fi: men ja ja vet inte om det här är något 

145.  publikfrieri men första gången ja runka var ja 

146.  tolv år (x) exempelvis 

147.  Fr: kan du berätta nånting om den [upplevelsen] 

148.  Fi:                               [jag vet exakt när] 

149.  det skedde i en brun soffa samtidigt som ja satt och  

150.  titta på hockey-vm  

151.  Fr: (SKRATTAR) okej ja 

152.  Fi: och för det var alltså såhär eller är det här 

153.  billigt publikfrieri uppfattas det som det (.) men ja 

154.  minns att ja ja minns det här så jävla tydligt  

155.  eftersom eh (.) tidigare hade det liksom inte gått 

156.  hela vägen och då blev ja ju livrädd att det 

157.  plötsligt fanns en produkt som kom ur mej 

158.  Fr: ja 

159.  Fi: som ja var väldigt chockad av  

160.  Fr: ja okej 

161.  Fi: så det är så oerhört starkt för mej  

162.  Fr: den här skinnsoffan var de hemma hos er eller- 
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163.  Fi: det var ingen skinnsoffa du det var en brun 

164.  manchestersoffa 

165.  Fr: är det den soffan har ju ja suttit i 

166.  Fi: nej den finns inte längre (xx) nånstans på nån 

167.  sån här loppis nånstans  

168.  Fr: sista frågan på det där det som kom ur dej- 

169.  Fi: auktioneras ut på ebay 

170.  Fr: (SKRATTAR) musikhjälpen 

171.  Fi: a a 

172.  Fr: men det som kom ur dej kom det även på soffan 

173.  eller var det nånting som- 

174.  Fi: det tror ja inte det var inte nå mycket men sånt 

175.  där måste du väl också komma ihåg  

176.  Fr: jo men det var ju senare för mej det var ju jätte 

177.  ja minns det jätteväl- 

178.  Fi: vart satt du då  

179.  Fr: på min egen säng i pojkrummet men den taggiga 

180.  väggen som man alltid skar sej i på nätterna det var  

181.  nån märklig strukturmålad 

182.  Fi: eller så är det nånstans så att livet ändå 

183.  startar nåt liv vi har många liv känns det som  

184.  Fr: ja och- 

185.  Fi: livet består av massa olika kapitel och så vidare 

186.  Fr: ja 

187.  Fi: femtonårskapitlet är lite så här luddigt nästa 

188.  stora kapitel är kanske när man börjar gymnasiet kan  

189.  ja tänka mej eller när man fyller arton är väl ett  

190.  stort kapitel och sådär (.) men där första gången det  

191.  kommer nånting ur en  

192.  Fr: (skrattar) ja 

193.  Fi: det är ju också ett liv som startar 

194.  Fr: ja- 

195.  Fi: och som kommer att prägla har ju präglat en hårt  

196.  Fr: ja verkligen- 
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197.  Fi: genom livet   

198.  Fr: ja 

199.  Fi: så att säja.  

200.  Fr: mm 

201.  Fi: så det så ja menar femton år är ingenting alls 

202.  att nu börjar dom ta sina första steg så ser det inte 

203.  ut 

204.  Fr: nej dom är jätteerfarna 

205.  Fi: nej absol- det är väl olika givetvis men det är 

206.  inte otänkbart att man var lite vuxnare än vad du  

207.  var- 

208.  Fr: ja det är sant för du är två år yngre än ja 

209.  nittonhundra åttiosju som är så starkt eftersom 

210.  Sverige vann hockey-vm det året första gången på 

211.  väldigt väldigt länge då satt ja och lyssna på en 

212.  buss på en bussresa med mina föräldrar (.) på 

213.  väg ner till Paris för ja satt och lyssnade det här 

214.  hockey-vm:et i en buss  

215.  Fi: jaha alltså åkte ni familjeresa varför bilade ni 

216.  inte ner 

217.  Fr: nä det var en bussgrej och så att då hade vi inte 

218.  kommit något ur mej fast att ja är äldre än vad du är 

219.  ja känner mig underlägsen- 

220.  Fi: den här resan skulle ja vilja se bilder av 

221.  tragiskt 

222.  Fr: kanske a möjligen eh men alla fall- 

223.  Fi: vad lyssnade du på gjorde man då läste man hade 

224.  du Walkman då så att du lyssna på nånting 

225.  Fr: ja lyssna på Beatles å Simon and Garfunkel och så  

226.  Fi: och tyckte att dina föräldrar var världens bästa 

227.  människor 

228.  Fr: ja och ingenting hade kommit ur mej   

229.  Fi: nej 

(Musikavbrott) 
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230.  Fi: ja måste berätta om en grej som hände mej eh 

231.  häromdan (.) erhört starkt eh ja vaknar upp (.) ja är 

232.  ledig vilket ja inte tycker att ja varit så ofta på 

233.  sistone så ja tänker det här- 

234.  Fr: får ja ba säja att våra lyssnare har en väldigt 

235.  har en tydlig allergi mot när vi berättar om att vi 

236.  känner oss trötta och stressade av att vi har jobbat 

237.  mycket (.) det skiter dom i dom vill bara ha 

238.  underhållning och det ska dom också få [(xx)] 

239.  Fi:                                    [(xx)] nej ja 

240.  håller inte med det där med tydlig allergi det är 

241.  väldigt roligt att ja riktar mej nu till våra 

242.  lyssnare ibland och du ser alltid trenderna om det 

243.  kommer ett mail kanske två om nånting då säjer du vi 

244.  borde nog tänka på det där du blir såhär- 

245.  Fr: men ja inser själv folk vill inte höra på att det 

246.  är inte synd om oss- 

247.  Fi: nejmen- 

248.  Fr: får ja ba-  

249.  Fi: nej men om det finns en historia-  

250.  Fr: ja exakt i morse så hade ja en kortsväng in i ett 

251.  parkeringsgarage för ja hade ett ärende på stan och  

252.  ja gick in i hissen och ställde mej där bara å  

253.  väntade och sen insåg ja att ja har stått där i två  

254.  minuter ja har glömt att trycka på knappen ja har  

255.  glömt vart ja är nånstans-  

256.  Fi: behov av egen tid 

257.  Fr: nej men ja tror att det är första tecken på 

258.  utbrändhet om man kommer in i en hiss och glömmer  

259.  varför man är i hissen det vill säja varför man är  

260.  mellan två våningsplan å ja står bara där och så 

261.  kommer det in en annan människa i hissen 

262.  och säjer ska inte du åka nånstans eh eh jo det ska 

263.  ja väl  
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264.  Fi: ja tycker att världen hade blivit en lite 

265.  mänskligare plats om du hade blivit utbränd 

266.  Fr: jaha (skrattar) 

267.  Fi: på nått sätt det är ett samtal ja faktiskt hade 

268.  njutit av och tyckt vart trevligt om du hade vart  

269.  utbränd 

270.  Fr: (skrattar) 

271.  Fi: nu har Fredrik kastat in en tegelsten genom nått  

272.  fönster nånstans  

273.  Fr: spårat ur (x) 

274.  Fi: spårar ur det hade ja tyckt vart härligt  

275.  Fr: mm 

276.  Fi: kan ja känna 

277.  Fr: tillbaka till dej då du hade varit med om 

278.  någonting starkt 

279.  Fi: nej jag har också varit med om något här om dagen 

280.  ställde ja in ett yoghurt yoghurten i skafferiet i 

281.  Fr: mm 

282.  Fi: istället för kylen  

283.  Fr: mm 

284.  Fi: det är också ett tecken på nånting 

285.  Fr: ja 

286.  Fi: givetvis men att ja- 

287.  Fr: när upptäckte du det här då 

288.  Fi: ja ganska så snabbt efteråt (xx) va fan ställde 

289.  ja yoghurten så öppna ja så ställde ja den där ja men  

290.  ja kommer väl klappa ihop fullständigt istället det 

291.  känns som ja kommer ba (.) pysa ihop dö i 

292.  Fr: ja 

293.  Fi: på nått jävla golv nånstans (.) så kommer  

294.  defibrillatorn jag såg det finns på jobbet nu det  

295.  borde finnas [på fler ställen]  

296.  Fr:          [det noterade ja också] det är helt nytt  

297.  det är [(xx)] det är alltså nått man fäster » 
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298.  Fi:    [defibrillator] 

299.  » på bröstkorgen och så skriker man clear [(xxx)] 

300.  Fi:                                       [det är  

301.  väldigt] filmiskt det är lite av en pojkdröm om att  

302.  få göra det 

303.  Fr: att bli utsatt för det menar du  

304.  Fi: näa men framför allt kanske att vara hjälten på 

305.  jobbet  

306.  Fr: ja 

307.  Fi: som sätter defibrillatorn i ditt bröst 

308.  Fr: man ja undrar det måste ju ske ordentliga 

309.  utbildningar ja undrar om det finns det på skolor 

310.  också det kan det väl knappats göra Lenny skakar på 

311.  huvet här men om det finns en defibrillator om en  

312.  femtonåring skulle (x) det [utbränd så] kommer det » 

313.  Fi:                        [men äre] 

314.  » en annanfemtonåring fram men två stora jävla 

315.  elstöt-moduler och säjer clear  

316.  Fi: fast det kan man väl se om nån ligger ner och är 

317.  döende det är ju i och försej också svårt att avgöra  

318.  om en människa är döende men då får man väl  

319.  åtminstone chansa unifär det måste väl finnas nån  

320.  manual tryck sätt den mot bröstet och 

321.  skrik clear (skrattar) [inom parentes] skrik clear »  

322.  Fr:                    [(x) dunk]  

323.  » om tycker att det känns lite roligare då eller (x) 

324.  Fr: (SKRATTAR) men det är en pojkdröm att få utsätta 

325.  skrika clear och rädda ett liv och det är givetvis 

326.  att en nära vän exempelvis du utsätts för getingstick 

327.  så din hals svullnar igen och att då få ta en vass 

328.  exempelvis en vass penna å sticka ett 

329.  hål i struphuvudet så att du kan andas genom det 

330.  Fi: det skulle ja ha svårt för det är ju man skulle 

331.  hamna i en sån situation till exempel om du och ja är  
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332.  ute i skogen och går eller nånting så säckar du ihop  

333.  (.)och så har ja i min datorväska har ja också en 

334.  defibrillator och en penna  

335.  Fr: (SKRATTAR) aha 

336.  Fi: så blir du biten av en geting stegen att ändå 

337.  göra det är så otroligt stort 

338.  Fr: mm 

339.  Fi: du skulle aldrig göra det- 

340.  Fr: ä ja tror att ja skulle sitta och hoppas bara  

341.  Fi: för ja tror ändå kanske tillslut liksom skulle 

342.  man skrika gör det det man skulle göra då är precis  

343.  under adamsäpplet ska man sätta det- 

344.  Fr: eller över (.) är [du säker]  

345.  Fi:                   [x här] ja men då får man väl 

346.  testa båda 

347.  Fr: ja det blir ju massaker man sitter bara och 

348.  hugger som en jävla seriemördare  

349.  Fi: alltså om man blir biten av en geting och- 

350.  Fr: man blir inte biten av en geting- 

351.  Fi: stucken  

352.  Fr: alla sitter och tänker det här 

353.  Fi: ja (.) precis (.) då ska man alltså sticka pennan 

354.  där stenhårt rakt in (.) men ni måste komma ihåg det 

355.  Fr: aa 

356.  Fi: bär med er det som ett vislivsord eller ett 

357.  livsråd 

358.  Fr: men apropå det vi ska snart återkomma till den 

359.  här hemska upplevelsen du då hade som då var så stark  

360.  som du prata om men apropå det här med vem man 

361.  är som människa ja är nog en människa som om du  

362.  skulle seglarera av ett getingstick eller av en  

363.  hjärtinfarkt så skulle ja nog bara sitta där och  

364.  hålla tummarna (.) eh å ja tycker ofta- 

365.  Fi: så du skulle inte göra nånting 
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366.  Fr: nä men ja skulle säja hur ä det men du vet med  

367.  risken att göra det värre ri- värre vore det ju om ja  

368.  skulle mörda dej men en jävla penna  

369.  Fi: jo men- 

370.  Fr: vad håller du på med- 

371.  Fi: han blev inte alls stucken av en geting 

372.  Fr: nej 

373.  Fi: han hosta lite  

374.  Fr: a å så vips så avtjäna man en tjugoåring på Kumla  

375.  bara för att man har mördat dej eh men ja brukar  

376.  tänka att det yttersta exemplet på eller tecknet på 

377.  vilken sorts människa man är det är vad som hur man  

378.  skulle reagera om man hoppas fallskärm fallskärmen  

379.  inte vecklar ut sej och man bara faller då snabbare 

380.  och snabbare mot den hårda markytan (.) ja tror att  

381.  ja bara skulle fortsätta ligga i 

382.  fosterställning och be till gudarna att nånting  

383.  skulle hända medans vissa människor skulle ta av sej  

384.  fallskärmen börja rycka i reservsskärmar och grejer 

385.  Fi: men reservskärmen skulle du väl åtminstone rycka  

386.  i  

387.  Fr: ja men inte ta av mej den närsomhelst nu  

388.  närsomhelst nu så kommer den att veckla ut sej  

389.  Fi: vaknar du upp i  

390.  Fr: men apropå det så kan vi väl i alla fall prata 

391.  kort om det här världsrekordet som va för ett par- 

392.  Fi: ja men ja ska göra det men ja måste bara säja vi  

393.  har ju apropå det här så var vi ju en gång mycket  

394.  tragiskt nog var vi ju mä (.) om att en människa dog 

395.  väldigt nära oss 

396.  Fr: ja det som var tragiskt var väl inte att vi var  

397.  med om det utan att människan dog 

398.  Fi: ja det var ju supertra- men ja precis det var ju  

399.  en väldigt tragisk grej kort sagt och det va en  
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400.  ganska ödslig plats och vi va (.) inte så många  

401.  människor så den här handlingskraften då den ställdes  

402.  på sin spets där (.) och vi var fyra personer 

403.  Fr: vi var fyra personer och den femte personen  

404.  seglade ner plötsligt 

405.  Fi: ja och verkade tämligen dö direkt givetvis men  

406.  där såg man också hur du och ja tog oss an rollen  

407.  av att ringa till (.) 112 då 

408.  Fr: ja 

409.  Fi: eh medans dom andra var mycket mer  

410.  handelskraftiga och agerade direkt och gjorde ett  

411.  sånt jäla kanonjobb och gjorde [allt alla alla rätt i  

412.  boken] 

413.  Fr:                            [försökte uppleva det  

414.  var inget clear-läge]  

415.  Fr: ja [och ja minns] 

416.  Fi:    [och det där] sker liksom i gruppen naturligt  

417.  och inte såhär vem ska göra det här och vem ska göra  

418.  det här- 

419.  Fr: ja minns lättnaden (.) a det var ju fruktansvärt  

420.  folk var ju otroligt dramatiska man ser en människa  

421.  som helt plötsligt ligger livlös på marken å ja minns  

422.  ändå mitt i all den här känslostormen som som  

423.  drabbade en å alla dom här tankarna som genom huvet  

424.  så minns ja tydligt en lättnad att nån måste för det  

425.  var ingen täckning där nån måste springa iväg ner  

426.  längs vägen och ringa efter ambulans (.) a det kan ja  

427.  göra ja var väldigt snabbt med det vi måste ju nån  

428.  måste ju göra det här och ja har ingen aning om hur  

429.  ja ska bete mej när ja ska rädda ett liv (.) va 

430.  skönt att ja kan göra det här då fyller ja en  

431.  funktion (.) å göra någonting väldigt enkelt  

432.  Fi: men sen kröp både för mej och dej kröp det dåliga 

433.  (.) samvetet lite närmare inte för att det inte  
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434.  gjordes tillräckligt för det gjordes tillräckligt  

435.  Fr: mm 

436.  Fi: men det var dom andra som gjorde det för man  

437.  började känna det sa något om en själv  

438.  Fr: mm 

439.  Fi: på nåt sätt att man inte är människan som i en 

440.  riktigt svår situation agerar  

441.  Fr: nä 

442.  Fi: handelskraftigt 

443.  Fr: ja ja vi sprang ju iväg och du höll- 

444.  Fi: ja följde med dej  

445.  Fr: du följde med mej å hade med en reservtelefon  

446.  ifall  

447.  Fi: ja  

448.  Fr: ja skulle ha nån täckning då och då hamnade vi  

449.  där borta och så stog vi och tänkte hoppas nu när vi  

450.  kommer tillbaka att allting bara löser sej så det var  

451.  ju egentligen precis samma sorts agerande som om man  

452.  skulle falla ner i fallskärm och bara hoppas att det  

453.  ska lösa sej nån slags blindfaith 

454.  Fi: du vill prata lite grann om det här Felix  

455.  Baumgartner 

456.  Fr: ja men vi kan väl nämna ja tyckte att det var nån 

457.  eh ja kan tycka att själva rekordförsöket va alltså  

458.  mannen som hoppade från nästan fyra mil- 

459.  Fi: nej men det var ju de att han hoppade från precis 

460.  fyra mil ja 

461.  Fr: ja  

462.  Fi: och det är fyra gånger så högt som en marschhöjd 

463.  för ett vanligt plan  

464.  Fr: ja (.) ja kan tycka ändå att den där typen av 

465.  rekordförsök (.) är ganska tomma för det är bara att  

466.  åka upp dit det kan ju vem som helst klara av 

467.  Fi: ja  
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468.  Fr: det jobbiga 

469.  Fi: det skulle ändå byggas en kapsel [rakt upp] 

470.  Fr:                                  [jo men det  

471.  jobbia] är logistiken eller hur och så sponsrar Red  

472.  Bull och sen är man hemma och sen är det bara att  

473.  hoppa ut och trycka på en knapp den där typen av  

474.  rekord känner ja väldigt lite för ja skulle också  

475.  kunna klara av det alla i det här klassrummet skulle  

476.  klara[av det] om nån knuffar ut en från fyra mils » 

477.  Fi   [fast] 

478.  » höjd i en- 

479.  Fi: i rätt dräkt 

480.  Fr: ja men har fått på sej dräkten den passar bra (.)  

481.  sen är det bara att falla sen när man är på- 

482.  Fi: fast det var nått ja satt ändå på ja tyckte det 

483.  var intressant det här skedde ju bara för några dar  

484.  sen ja tittade på det det riktigt spännande måste ha    

485.  varit att titta på det ja hade nåra kompisar som  

486.  tittade på det live och det man hela tiden ville se  

487.  var har han överlevt liksom 

488.  Fr: aa 

489.  Fi: framförallt då när vecklades ut den här själva  

490.  fallskärmen så skulle man då kunna se på kroppen hur 

491.  vidare om bara hängde som en död  

492.  Fr: men hur skulle han kunna vara död 

493.  Fi: (xx)  

494.  Fr: han har ju bara ramlat ingen har väl dött av att  

495.  ha ramlat  

496.  Fi: ja antar att jo men det var ju inte landningen 

497.  nere på backen är det inte massa tryck och fart och  

498.  grejer som kan göra att  

499.  Fr: jo men han är ju helt inkapslad [det är ju  

500.  ungefär som]  

501.  Fi:                                 [men du får det  
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502.  att låta som] 

503.  Fr: det är som att skicka ut en inte vet ja en säck  

504.  potatis [från rymden] 

505.  Fi:     [men då tycker ja] du ska göra det om du tror  

506.  att det är så ofarligt- 

507.  Fr: men på riktigt ja förstår så här det ja imponeras  

508.  av är det ja vill komma till det mediala spektaklet  

509.  att folk står över hela världen med sina smartphones  

510.  och tittar på det här live det tycker ja är mäktigt  

511.  Fi: det säger nånting om vår tid det [säger något] 

512.  Fr:                                  [kanske är det 

513.  vår] månlandning light på ett sätt 

514.  Fi: nej men ja å att framförallt är det väl att vi  

515.  kommer få många många ett pärlband av månlandningen  

516.  så den här typen av event är när ja såg flera stycken 

517.  stå på jobbet med sina iphones och titta på det här  

518.  så tänkte ja ändå det är nånstans framtiden om av vad  

519.  som kan vara teve och så vidare det är så man blir 

520.  ju svinrik på det här Felix Baumgartner för du kan  

521.  åka runt i hela världen och föreläsa om det här  

522.  givetvis det var en väldigt snyggt producerad show  

523.  dom hade gjort ett command center som skulle (.)  

524.  andas NASA det var bara det att det var sponsrat av  

525.  Red Bull 

526.  Fr: mm 

527.  Fi: kanske är det så att nu när NASA får så lite 

528.  pengar av den amerikanska staten att nästa NASA  

529.  kanske kommer ägas av Red Bull- 

530.  Fr: det kanske är Red Bull som sponsrar nästa  

531.  marslandning  

532.  Fi: ja men Andreas sa att det kommer vara  

533.  företagslivet inte föreningslivet höll ja på att säja  

534.  företagslivet som börjar sponsra den här typen av  

535.  event 
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536.  Fr: vi måste ju säja det eftersom vi inte har nämnt  

537.  det en ändå gång att vi sitter ju här eftersom det är  

538.  resultatet av en Comviqtävling apropå det just då att  

539.  det var alltså Comviq som basade för den här  

540.  tävlingen som Dennis vann och därför sitter vi här  

541.  och tjusar [femtonåringar]  

542.  Fi:        [allting köps] till slut av företag 

543.  Fr: det är ingenting konstigt med det 

544.  Fi: men ja måste bara säja när du lite marginaliserar 

545.  för ja vet ju att du aldrig skulle våga göra det här  

546.  givetvis  

547.  Fr: ja det finns mycket saker ja skulle ha svårare 

548.  att göra ja skulle ha svårare att köra ner en penna i  

549.  ditt struphuve än att hoppa ut från fyra mils höjd  

550.  (.) på riktigt 

551.  Fi: ja ja vet inte men ja menar ja imponeras dels av  

552.  det mediala spektaklet men också (.) när man börjar  

553.  bygga den här jävla kapseln och göra grejer det är 

554.  det [rekordförsöket] 

555.  Fr: [men ja förstår inte] för fan fyrtio år sedan 

556.  drygt så åkte vi upp i rymden för första gången (.)     

557.     [femtio år sen] det här är ju bara en gång till  

558.  Fi:[jomen]                                

559.  Fi: jomen han kastar sej ju ut från en höjd som ingen 

560.  annan har kastat sej ut från  

561.  Fr: men åter igen det är lite som ett rekordförsök 

562.  som att vi ska stå och passa en fotboll till varann i  

563.  sju veckor  

564.  Fi: a men va fan  

565.  Fr: men det är bara att göra (.) ja tycker  

566.  fortfarande det är ingen bragd  

567.  Fi: du vet ju ingenting om det här  

568.  Fr: det är väl bara att ramla [den lättaste] saken »  

569.  Fi:                           [nej men det]  
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570.  » på jorden  

571.  Fi: var ju det att han skulle ha kontroll på 

572.  det och så vidare och nånting händer väl han är ju 

573.  uppe i nästan tusen miles per hour  

574.  Fr: men återigen hur svårt är det (.) alla som faller 

575.  hamnar ju i tusen miles per hour det är ju inte så  

576.  att han är snabbare än dom- 

577.  Fi: men kanske inte alla kan hantera de inte vet ja  

578.  ja skulle dö känns det som  

579.  Fr: (SKRATTAR) näha 

580.  Fi: alla fall i det skicket ja känner mig ida men  

581.  skulle nån putta ut mej där idag därifrån så- 

582.  Fr: så skulle du bara tänka på yoghurten i skafferiet  

583.  Fi: ja eller så är det bästa sättet att bara sona ut  

584.  på (.) a men va bra- 

585.  Fr: men det där kanske blir en helt ny form av  

586.  spektakulära självmord att man tar sig rikt fyra mil  

587.  upp- 

588.  Fi: men det går inte att ta sig så högt upp Fredrik  

589.  Fr: (xxx) 

590.  Fi: eller det klassiska- 

591.  Fr: det här självmordet sponsras av Red Bull 

592.  Fi: ja klassiska företagsgigg- 

593.  Fr: hade det vart ett iscensatt självmord av Felix  

594.  Baumgartner (.) då hade det vart en ännu mer större  

595.  sensation  

596.  Fi: ja för han ville [sänka] varumärket Red Bull då  

597.  Fr:                  [så är det ju] så är det ju när  

598.  hans fallskärm vecklades ur och man ser hans  

599.  tillsynes stillsamma möjligtvis livlösa kropp (.)  

600.  sväva ner mot New México där han då landar givetvis  

601.  eh- 

602.  Fi: varför givetvis 

603.  Fr: det är ju Roswell det är ju han landa det var ju  
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604. där [som] eventuellt ett rymdskep  

605. Fi: [ja] 

606. Fr: landa å ett ufo landa fyrtiosju (.) det är ju 

607. ingen slump att han landade för ännu ett unidentified 

608. flying object [landade] 

609. Fi:           [så han] är killen som nittonhundra 

610. sexti gjorde det högsta hoppet tidigare (.) var ju 

611. den som pratade med honom 

612. Fr: ja 

613. Fi: allt kändes det känns ju det är ju nånstans det 

614. är liksom (.) trams givetvis 

615. Fr: ja men det ja vill komma till är den förbjudna 

616. känslan när man ser hans kropp sväva i fallskärmen då 

617. ner mot Roswell 

 


