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Abstract 

 

Podcast är ett nytt medieformat som har vuxit snabbt det senaste decenniet, i toppen bland de 

svenska podcasterna ligger ”Filip och Fredriks podcast” med Filip Hammar och Fredrik 

Wikingsson. Podcast är ett relativt billigt och enkelt medium som gör det möjligt att nå ut till 

en potentiellt global publik. Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av samtalsanalys 

belysa specifika egenskaper hos podcasten jämfört med traditionell radio som här 

representeras av pratprogrammet ”Gerts värld” med Gert Fylking och Kim Kärnfalk.  

 

Jag kommer även använda mig av David Hendys teorier för hur radio program är strukturellt 

uppbyggda och applicera dem på mitt material för att se på likheter och skillnader mellan 

radio och podcast. De här metoderna anser jag kommer kunna besvara min frågeställning som 

är följande Hur ser programmens struktur ut? Hur pratar man, institutionellt eller privat? Vad 

pratar man om? Hur är programmens relation till publiken? Vilka slutsatser kan man dra om 

podcast? Jag har även studerat Carin Åbergs teorier om på vilka olika sätt man kan lyssna på 

radio. 

 

Resultaten visar att det finns många likheter mellan radio och podcast, i båda pratar man 

bland annat om aktuella händelser som förekommer i nyheterna. Men i dagens läge är 

podcasten inte en reell utmanare till fullo i och med dess mindre längd på avsnitt samt 

frekvensen i nya avsnitt.  

 

Nyckelord: radio, podcast, samtalsanalys, struktur 
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1. Inledning 

Podcast är ett nytt medium som det senaste decenniet har vuxit i raskt takt. I den här 

uppsatsen kommer jag att jämföra radion med detta nya medium. Här i inledningen kommer 

jag att kort förklara begreppen radio och podcast, berätta om dess historia och sedan gå vidare 

med att presentera mitt syfte med denna uppsats och mina frågeställningar.  

 

Den 1 januari 1925 började AB Radiotjänst, som senare skulle byta namn till Sveriges Radio. 

Sändningarna i Sverige som pågick ett par timmar varje dag. När TV började sändas i 

Stockholm och Göteborg år 1955 och fler och fler människor kunde se på TV ökade radion 

sin sändningstid och profilerade fler kanaler, P2 startas. Utvecklingen och tekniken gick 

framåt och 1982 direktsänds en konsert som överförs digitalt från USA till lyssnare i P2
1
. Idag 

sänder Sveriges Radio i fyra kanaler via FM som har fått varsin profil: P1 kallas för ”den 

talande kanalen”, P2 är ”musikkanalen”, P3 är den kanal som riktar sig till yngre lyssnare 

medan P4 är profilerad mot de äldre lyssnarna och sport
2
. Sveriges Radio är finansierat av 

licenspengar, som betalas av alla som har en Tv-apparat eller motsvarande, och lyder även 

under positiv innehållsreglering vilket innebär att staten har ett avtal med Sveriges Radio om 

vad som ska sändas för att bolaget ska få tillgång till licenspengarna
3
. 1993 introducerades 

kommersiell radio i Sverige och ett av bolagen som gav sig in i radiomarknaden var Modern 

Times Group, MTG. En av frekvenserna som företaget tog vara på var 101,9 i Stockholm. 

Efter flera namnbyten lanserades den 4 april 2011 Radio 1 som Sveriges första kommersiella 

pratradiostation
4
. 

 

Ordet podcast kommer från en sammanslutning av två engelska ord. iPod, som kommer från 

Apples bästsäljande portabla mp3 spelare, samt broadcast som betyder sändning. Podcast är 

en inspelad ljudfil som kan jämföras med radio men med den viktiga skillnaden att det sällan 

direktsänds. Vanligtvis spelas det in i förväg och laddas sedan upp på internet där lyssnare 

kan välja att antingen streama det direkt till mobilen eller datorn eller att ladda ner det. En 

annan stor skillnad från radion är att man för ett radioprogram som ska gå att lyssna på via en 

FM-frekvens, är att man behöver en studio och en radiomast som sändningen skickas via
5
. En 

                                                
1 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599 (Kontrollerad 2013-04-23) 
2 Carin Åberg, Radioanalys. Att undersöka radions lyssnare och program (Lund: Studentlitteratur AB, 2012), 31 
3 Ibid., 20. 
4 http://www.mtg.se/sv/varumarken--verksamhet/varumarken/modern-studios/star-fm/ (Kontrollerad 2013-04-

23) 
5 Ann Bell, Exploring Web 2.0 -  Second Generation Interactive Tools - Blogs, Podcasts, Wikis, Networking, 

Virtual Worlds, and More (Georgetown: Katy Crossing Press, 2009), 95f. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599
http://www.mtg.se/sv/varumarken--verksamhet/varumarken/modern-studios/star-fm/
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podcast är relativt enkel och billig att skapa och producera för vem som helst som känner sig 

manad att göra så. Den hårdvara man behöver är en dator för att spela in på, en mikrofon som 

fångar upp ljudet samt ett par hörlurar så man kan få sig en uppfattning om vad som spelas in. 

En mixer, i stil med sådana som används i en radio- eller musikstudio är inte nödvändigt men 

är att föredra då man får tillgång till flera funktioner, till exempel att lägga till externt ljud 

samt att man får lättare att kontrollera ljudnivåer. Om man inte är beredd att spendera alltför 

mycket pengar så kan man komma undan med all utrustning för under 1 000 kr. Sedan finns 

det mjukvaruprogram som är gratis att använda där man kan spela in och redigera sitt 

material.
6
 Podcastens fäder brukar anses vara Adam Curry, en tidigare MTV-presentatör och 

Dave Winer, utvecklaren av RSS 2.0. I september 2004 lanserades konceptet podcast när 

Curry släppte ett script som med hjälp av RSS aktiverar automatisk nedladdning av en 

podcast. I juni 2005 meddelade Apple att de skulle börja stödja podcast genom sin digitala 

musikbutik Itunes. Efter två dagar hade Apple över 1 miljon prenumeranter på sina 

tillgängliga podcasts
7
.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av samtalsanalys belysa podcastens specifika 

karaktär genom att jämföra Filip och Fredriks podcast, som är en av Sveriges populäraste 

podcasts, med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson med pratradioprogrammet Gerts värld 

med Gert Fylking och Kim Kärnfalk, som sänds varje vardagsmorgon i Radio 1. Mina 

frågeställningar i uppsatsen är som följer:  

 Hur ser programmens struktur ut? 

 Hur pratar man, institutionellt eller privat? 

 Vad pratar man om? 

 Hur är programmens relation till publiken? 

 Vilka slutsatser kan man dra om podcast? 

 

2. Material 

Här presenterar jag det material jag har använt mig av i min empiriska undersökning för den 

här uppsatsen. Det består av ett avsnitt av Filip och Fredriks podcast och två avsnitt av Gerts 

värld. Anledningen till varför jag har valt att göra på det sättet är att jag använde mig av ett 

avsnitt när jag gjorde samtalsanalysen som hade laddats upp på deras hemsida. Men när jag 

                                                
6 Ibid,. 109-12. 
7 Ibid., 98f. 
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skulle göra analysen av programmets struktur uppstod det ett problem då det uppladdade 

programmet inte var komplett. En mer utförlig beskrivning finns i kapitel 5.1.2. 

 

2.1 Gerts värld 

Gerts värld är ett morgonprogram som sänds på Radio 1 i Stockholm 

(http://www.radio1.se/gerts-värld) varje vardag mellan klockan 06 – 10. Enligt Radio 1’s 

hemsida så ska den första timmen av programmet, 06 – 07, vara höjdpunkter ur programmet. 

Men i alla avsnitt jag har lyssnat på så är Gert Fylking där redan klockan 06 och är ensam i 

studion och efter en timme klockan 07 kommer även Kim Kärnfalk in i studion. Jag ringde till 

programmets redaktion för att försöka få en klarhet i det, och fick veta att Kim har ett barn 

som inte har en dagisplats. Gerts värld började sändas nattetid mellan klockan 22:00 till 

02:00, då i kanalen Rix FM där Gert innan hade medverkat i deras morgonprogram under en 

tio år period.
8
 Gert Fylking har en kontroversiell historia bakom sig. Under våren 2012 i Gerts 

värld uttryckte han sig nedsättande mot serber. I direktsändning jämförde han serbiska 

krigsförbrytare med den norske terroristen Anders Behring Breivik och menade att den 

serbiska befolkningen hyllade sina krigsförbrytare som hjältar. Detta uttalande ledde till att 

protester från serbiska intressegrupper i Sverige samt att Serbiens ambassadör kontaktade 

Radio1, MTG valde efter det att stänga av honom från sitt arbete. Gert Fylkings uttalande 

resulterade även att Krister Kronlid (S) som sitter i kommunstyrelse samt kommunfullmäktige 

i Uddevalla anmälde honom till Justitiekanslern för hets mot folkgrupp, som han sedan blev 

friad från. Efter att han friades kunde han återgå till sitt arbete.
9
 

 

Det finns flera anledningar till att jag har valt just Gerts Värld till radiodelen av min uppsats. 

Dels är det ett morgonprogram och radions bästa sändnings tid är klockan 06 – 09
10

. Många 

andra populära morgonprogram har tre stycken programledare medan Gerts Värld har två 

stycken, dessutom går det på radio 1 som är Sveriges enda kommersiella pratradiokanal. 

vilket gör att det är strukturellt mer likt Filip och Fredriks podcast. I samma mail till deras 

redaktion frågade jag även om lyssnar siffror, men efter som inget svar har getts så har jag 

endast kunnat hitta siffror som rör kanalen som helhet men det ger ändå en bild av antalet 

                                                
8 http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article2494436.ece (Kontrollerad 2013-05-23) 
9 http://www.dn.se/kultur-noje/gert-fylking-avstangd-fran-radio (Kontrollerad 2013-05-23) 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-gar-det-till-nar-en-journalist-tystas_7638610.svd (Kontrollerad 2013-

05-23) 
10 Carin Åberg, The sounds of Radio. On radio as an auditive means of communication. (ak avh Institutionen för 

Journalistik, Media och Kommunikation, Stockholms universitet, 1999), 69. 

http://www.radio1.se/gerts-värld
http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article2494436.ece
http://www.dn.se/kultur-noje/gert-fylking-avstangd-fran-radio
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-gar-det-till-nar-en-journalist-tystas_7638610.svd
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lyssnare. Enligt en SIFO-undersökning, där de senaste siffrorna kommer från mars 2013 har 

Radio 1 som kanal 27 000 lyssnare
11

.  

 

2.2 Filip och Fredriks podcast 

Filip och Fredriks podcast startades den 4 juni 2010 och drivs av programledarduon Filip 

Hammar och Fredrik Wikingsson som har skapat sig välkända namn sedan år 2000 med sina 

många TV-program. Podcastens släpps en gång i veckan, på torsdagar, och är i skrivande 

stund (april 2013) inne på sin fjärde säsong med totalt 137 avsnitt. Inspelningen sker oftast 

genom skype då Filip Hammar är bosatt i Los Angeles, USA. Från starten skedde 

distributionen via Aftonbladet och dess hemsida (www.aftonbladet.se) men från och med 

januari 2012 har det samarbetet avslutats och podcastens distribution sker nu istället via deras 

egen hemsida (www.filipochfredrik.com) och finns tillgänglig på iTunes och sedan den 19 

september 2012 finns den även tillgänglig på spotify. För närvarande har den cirka 200 000 

lyssnare per vecka
12

. 

 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Struktur  

I sin bok Radioanalys att undersöka radions lyssnare och program presenterar Carin Åberg 

två stycken programstudier som behandlar radioprograms strukturella uppbyggnad. Den första 

är en explorativ undersökning som hade som syfte att få en uppfattning om variationen i 

gestaltning av ett visst innehåll. Studien bestod av tre stycken 20 minuters segment inspelade 

mellan 07:50-08:10, 15:50-16:10, 20:50-21:10 på vardagar och i fem olika kanaler. Hon 

delade också in kodningen i två omgångar, den första uppdelningen bestod av tre olika 

ljudtyper: tal, musik och icke-verbala ljud som omfattar ljud signaturer, jinglar, ljudeffekter 

och dylikt. Den andra kodningen bestod av innehållsvariabler och där användes ett urval av de 

klassifikationssystem som används på svenska bibliotek. Åberg gjorde även ett par tillägg till 

dessa som till exempel reklam, programinformation, nyheter och underhållning. De som 

medverkade i programmen delades in efter den roll de förekom i, experter, ickeexpert och 

representanter. De som arbetade med programmet delades också in i olika kategorier: 

berättare, informatör, debattledare, programvärd etc. Carin Åberg kom bland annat fram till 

att trots att ett program kunde ha fler än en programledare så förekom sällan samtal mellan 

                                                
11 http://www.tns-sifo.se/media/463444/tns_sifo_radiounders_kningar_rapport_ii_2013.pdf (Kontrollerad 2013-

04-25)  
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Filip_och_Fredriks_podcast (Kontrollerad 2013-04-23) Uppgifterna bekräftade 

samt antal lyssnare tillagt av Fredrik Wikingsson i mailkorrespondens 2013-04-23. 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.filipochfredrik.com/
http://www.tns-sifo.se/media/463444/tns_sifo_radiounders_kningar_rapport_ii_2013.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filip_och_Fredriks_podcast
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dem. Det var vanligare att de istället turades om att tala till publiken, men förekomsten av 

samtal mellan programledarna var vanligare i kommersiella kanaler jämfört med public 

service. 

 

Oavsett vad en radiostation har för format, musik och prat eller bara prat, så är varje program 

producerat efter sitt eget format. David Hendy förklarar i sin bok Radio in the Global Age hur 

ett programs producenter går till väga när de producerar. Det finns en mall för hur ett specifikt 

programs struktur ser ut. Det exakta innehållet varierar givetvis med bland annat annorlunda 

musik, men den generella strukturen och stilen kommer alltid att vara i stort sett den samma. 

På det sättet ger det lyssnarna ett igenkännande av programmet för att varje avsnitt blir 

tillräckligt likt. Det ger även programmets producenter en ram kring vilken de kan bygga ett 

återkommande program. Det kan jämföras med en tidnings typografi och utseende eller ett tv-

programs studio utseende. Men till skillnad från dessa två exempel så får man inte se 

programmets hela struktur. När det gäller radio får man bara veta en liten del av dess struktur 

från början. Med tv och tidningar känner man genast igen de karaktäriserande dragen, det gör 

man inte med radio på grund av att det inte är ett visuellt medium. Strukturen blir endast 

delvis avslöjad i inledningen till ett program genom att man kan känna igen rösten på 

programledaren eller stilen på språket, vilket tempo det är samt hur formellt det är. Den 

resterande strukturen av ett radioprogram avslöjas senare vartefter sändningen fortskrider. 

Den mest genomgående modell som används inom radion för att skapa en struktur kallas för 

"klockmodellen". Den innebär alla ingredienser inom en timme som tillsammans bildar ett 

radioprogram, nyheter, väder, trafikinformation, tävlingar och liknade, är alla distribuerade 

över fasta punkter över en timme. Det här är grafiskt representerade på en klocka och kan 

jämföras med studions egen klocka för att se vart i sändningen man ska vara vid en viss 

tidpunkt. De här fasta punkterna utgör skelettet till den struktur man vill att programmet ska 

följa, till exempel nyheter varje hel timme. Efter det kan man planera in andra 

programpunkter som musik och reklam runt dessa fasta punkter. Hendy menar att med det här 

sättet har man hanterat tre stycken problem. Det första är att i och med att varje timme av ett 

program har samma grundstruktur så lär sig lyssnarna att känna igen och bli bekväma med 

programmet och de får en vetskap om vart det är på väg. Man har också löst problemet med 

reproduktion, det går in en stor mängd arbete med att ta fram den första klockan för ett 

program, men när det väl är gjort så har man en mall som gör det lätt att få fram följande 

timmar. Det tredje problemet man har löst är att programmet får en ”nykänsla” utan att gå 

iväg från igenkännandet hos lyssnarna. Modellen är även bra på det sättet att en 
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programledare kan avvika från den om så krävs och efter det väldigt lätt återgå till den och 

programmets struktur.
13

 

 

3.2 Lyssnarna 

Genom att kategorisera in mitt valda material enligt Åbergs kategorier kommer jag att få 

insikt in i hur programmets relation till publiken ser ut. Beroende på vilken kategori som 

programmen kan klassificeras in i så förhåller sig publiken till dem på olika sätt. Jag förväntar 

mig också att programmen kan komma att höra till fler än en kategori. 

 

Den danske radioforskaren Steeg Larsen menar att en lyssnares användning av radio påverkas 

av olika faktorer, till exempel att ta sig till och från sin arbetsplats. Larsen menar att på grund 

av det kan radion i stor utsträckning användas som en klocka. Till skillnad från TV och 

tidningar, där det är lätt att glömma bort tiden, så menar han att man som radiolyssnare 

ständigt blir påmind om vad klockan är genom återupprepning av olika segment under samma 

tid varje dag, särskilt i morgonprogram.
14

 Undersökningar från i första hand 1990-talet och 

framåt har fokuserat på lyssnaren och vad deras motiv är till att lyssna på radio. De visar 

bland annat att när man gör uppgifter som man anser är mer vardagsarbete, till exempel att 

diska, och inte kräver så mycket koncentration så väljer man att lyssna på program som kräver 

mer uppmärksamhet som teater, diskussioner eller långa reportage. Om man istället arbetar 

med uppgifter som kräver mer koncentration så väljer man att lyssna på program som kan 

fungera som en avskärmning. Åberg har gjort en sammanställning av kvalitativa 

publikundersökningar från 1930-talet och framåt som ger svar på frågan varför man lyssnar på 

radio och visar bredden på radiolyssnandet. Resultaten har Åberg delat in i sju stycken 

kategorier: Den första kategorin kallar hon för få information. Den kategorin av lyssnandet 

faller man in i om man är intresserad av nyheter, kultur, politik och vad som är aktuellt. Man 

vill också få information när det gäller vädret och trafikinformation. Valet görs av kända 

stationer och kanaler vid tidpunkter när det passar för lyssnaren, men främst när man vet att 

ett speciellt program sänds. Ha en ”sällskapspartner” är Åbergs andra kategori, där fyller 

radion rummet med ljud och det finns musik och åsikter så lyssnaren kan få bekräftelse och 

bli utmanad, radion blir ett sällskap i ensligheten och kan via telefon bli en kontakt. Valet görs 

av redan kända program, stationer och kanaler samt ett sökande efter rätt program i för 

                                                
13 David Hendy, Radio in the Global Age (Malden, MA: Polity Press, 2000), 95ff. 
14 Carin Åberg, The sounds of Radio. On radio as an auditive means of communication. (ak avh intstitutionen för 

Journalistik, Media och Kommunikation, Stockholms universitet, 1999), 69f. 
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stunden. Den tredje kategorin är Skapa en musiktapet, i den kategorin kan det handla om att 

man vill skapa en atmosfär med hjälp av radion för till exempel en kompismiddag. Men här 

kan radion också vara ett sätt att förmedla sin musiksmak till andra. Musiktapeten kan också, 

som jag skrev ovan, användas som en avskärmning, för att stänga ute oönskade ljud när man 

sysselsätter sig med något som kräver en hög grad av koncentration. Precis som i föregående 

kategori utgörs valet här av kanaler och stationer som lyssnaren har tidigare vetskap om samt 

ett sökande efter rätt program som passar in i stunden. Åbergs fjärde kategori kallar hon för 

Använda radion som en källa till estetisk upplevelse. Valet av station i den här kategorin 

görs ofta enligt tidigare vetskap om stationers utbud samt planering av sin egen ledighet och 

uppskattning av mediet. Man är ute efter att lyssna på teater, konst uppträdanden samt 

konserter. Lyssnarna i den här kategorin hör ofta till dem som inte har tillgång till samma 

tillgång till liknade framträdanden på scen eller som föredrar radion framför andra 

uttrycksformer. Radion som klocka är vanligtvis ett användande av radion på morgonen som 

ett hjälpmedel för att veta vart man ligger till tidsmässigt när man ska iväg till jobbet eller få i 

väg barnen till skolan. En förutsättning för det är dock att man har tidigare stor bekantskap om 

tablån i en vald kanal. Man bör veta när ett speciellt program eller en speciell programpunkt 

tar sin början för att sedan kunna relatera det till vart man borde befinna sig för att hinna med 

det man ska göra. Det är i den här kategorin inte heller viktigt att lyssna till själva innehållet 

men kunna lyssna efter signaler på när ett nytt segment i tablån tar sin början, till exempel 

jinglar. Den sjätte kategoriseringen som Åberg har gjort är Radiolyssnandet som rutin, här 

handlar det om sina vardagliga rutiner, man kan börja sin dag med att slå på radion, men det 

behöver inte handla om ett specifikt lyssnade på radion, på samma sätt kan börja med att läsa 

morgontidningen eller rutinmässigt se på tv efter middagen för att varva ner. Ändringar i en 

stations tablå kan ge kraftiga reaktioner för att ett program ”måste” vara på en speciell 

tidpunkt för att det brukar vara så, något som kan tolkas som att radion har en stor betydelse 

för lyssnarna i sin vardag. Den sjunde och sista kategorin som Åberg presenterar kallar hon 

för Radio som subversivt medium. Hon menar att den här kategorin främst består av 

ungdomar som försöker etablera och sprida en kultur som de anser inte har något annat forum, 

eller att utmana der rådande systemet, som exempel nämner hon förbud mot reklam, viss 

musik eller vissa åsikter. Hit räknar hon också stationer som uttrycker det som de uppfattar 

som brister i yttrandefriheten.
15

 

 

                                                
15 Åberg, Radioanalys. Att undersöka radions lyssnare och program (Lund: Studentlitteratur AB, 2012), 71f. 
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4. Metod 

Den grundläggande metoden som jag har valt att använda mig av i den här uppsatsen är 

samtalsanalys. Metoden kommer att hjälpa mig att avgöra hur deltagarna i samtalen talar med 

varandra och kommer även bidrar med insikt av deras ämnes val. Det vill säga, 

samtalsanalysen kommer att bidra med kunskap som kan svara på två av frågorna i min 

frågeställning. 

 

4.1 Struktur 

För att skapa mig en bild av hur Gerts Värld samt Filip och Fredriks podcast är strukturellt 

uppbyggda ska jag skapa klockor åt dem enligt David Hendys tidigare forskning som jag 

beskrev i föregående kapitel. I Gerts värld kommer jag att göra en klocka för timmen mellan 

klockan 06:00 och klockan 07:00. Jag har valt den timmen trots att Kim inte är närvarande då 

på grund av att det är programmets inledande timme och eftersom den här undersökningen 

ämnar ge svar på programmets struktur så är det inte relevant vilka som är närvarande. 

Eftersom Filip och Fredriks podcast inte kommer upp i en full timme, kommer återstående tid 

lämnas tom i den modell som skapas för det programmet. 

 

4.2 Samtalsanalys 

Samtal innebär utbyte av information mellan två eller flera personer som tillsammans har ett 

gemensamt ansvar för att utvecklingen av samtalet fortskrider. Man kan skilja på privata och 

institutionella samtal. Ett privatsamtal är ett samtal mellan personer vid till exempel ett 

middagsbord eller över en fika, mellan vänner eller familjemedlemmar. Samtalet sker 

informellt och kan kallas en primär interaktionsform, det är det som vi utvecklar som barn när 

vi rör oss i vardaglig samvaro. Några utmärkande drag för privatsamtal är att de genomförs i 

realtid av fler än en deltagare som finns närvarande, det finns inget manus, inget repeteras och 

alla medverkande kan initiera nya samtalsämnen. Styrningen och turtagningen kan inte 

förutspås då det sker talarbyten som inte är planerade i förväg. Människor anpassar vad de 

säger, hur de säger det och tolkar vad andra säger efter sin egen identitet och hur de föreställer 

sig de andra deltagarnas identitet. Deltagarna i ett privatsamtal förutsätts designa det de säger 

efter de andra medverkande, och de andra deltagarna antas kunna tolka detta. Ett privatsamtal 
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utmärks genom att samtalet flödar smidigt och att samtalsämnena skiftar mellan ett relativt 

stort antal.
16

 

 

Institutionella samtal förekommer exempelvis i domstolarna eller i skolan. Ett utmärkande 

drag för institutionella samtal är att de är strategiska, det vill säga att minst en av deltagarna är 

orienterade mot ett mål som till exempel kan höra ihop med arbetsplatsen. Det innebär också 

att deltagarna i ett institutionellt samtal kan ha vissa restriktioner om vilka ämnen som kan 

beröras. En viss sekvensering kan förekomma när det kommer till turtagningen i 

institutionella samtal, till exempel en fråga ställs vilken förutsätts följas av ett svar av en 

annan deltagare i samtalet.
17

 I båda dessa två kategorier av samtal förekommer ett antal regler 

som vi har lärt oss genom vår uppväxt utan att vi har tänkt på det. Exempel på dessa regler är 

att vi vet att vi inte får avbryta när som helst, vi vet också på vilket avstånd det är lämpligt att 

stå under ett samtal.
18

.  

 

Den bäst etablerade metoden inom samtalsanalys är CA (Conversation Analysis) där man 

undersöker hur samtal struktureras och byggs upp i förhållande till dessa regler. När man gör 

en samtalsanalys med CA metoden uppmärksammar man också saker som i många andra fall 

kan anses vara betydelselösa men ändå har en funktion, som till exempel skratt, pauser, 

röststyrkan och harklingar. I en strikt CA forskning intresserar man sig endast för den inre 

kontexten, det vill säga sådant som deltagarna i samtalet gör tillgängligt för lyssnaren. Andra 

faktorer som till exempel deltagarnas ålder, kön eller andra grupptillhörigheter som inte 

nämns i det avlyssnade samtalet anses inte vara av intresse för att klarlägga interaktionens 

strukturering. Inom CA är det viktigt att det material man arbetar med består av naturligt 

uppkomna samtal och metoden som används för att samla in sitt empiriska material innebär 

att man först spelar in ett samtal och sedan transkriberar det. 

 

CA har kritiker som menar att man inte kan göra en inspelning av en konversation som 

uppstår naturligt. De menar att bandspelaren är blir en distraktion och deltagarna blir 

uppmärksamma av dess närvaro vilket leder till att samtalet inte representerar naturlighet. Det 

är något som har kallats för observer´s paradox eftersom att spela in personer utan deras 

vetskap anses oetiskt och i Sverige även är olagligt. Den kritiken har bemötts av att forskare 

                                                
16 Ulla Moberg, ”Analys av samtal”, Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson (Lund: Studentlitteratur AB, 2010), 202 
17 Ibid,. 205 
18 Ibid,. 38. 
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inom samtalsforskningen menar att bandspelaren spelar en minimal roll och att 

samtalsdeltagarna snabbt glömmer bort dess existens
19

. Ett annat problem som uppstår att det 

i Filip och Fredriks podcast finns en redigerare, det vill säga programmet är i viss mån klippt. 

Jag menar dock att samtalen i sig är naturliga och redigeringen endast omfattar att klippa in 

jinglar och att eventuellt klippa bort hela diskussioner som sedan inte finns med i den färdiga 

produkten. Det i kombination med att mina forskningsobjekt alla är personer som arbetar 

professionellt med att bli inspelade varje dag respektive vecka gör att jag anser att samtalen 

som utgör mitt material är representativt av den naturlighet som eftersöks inom CA. 

 

4.3. Samtalsanalysens utformande 

Med hjälp av samtalsanalys och CA kommer jag att kunna se och belysa skillnader mellan 

Gert Värld och Filip och Fredriks podcast i sättet på hur dem talar med varandra. I CA är 

utgångspunkten att alla samtal, både institutionella och privata följer vissa regler så kallade 

turtagningsregler, som skapar dess struktur.  

 

4.3.1 Turtagningsregler 

Med turtagningsregler menar man de regler som styr hur ordet fördelas i ett samtal. När man 

ser till institutionella samtal är det lätt att se hur turtagningen går till, i till exempel en intervju 

ställs en fråga av intervjuaren och ett svar förväntas komma av den som blir intervjuad, där 

efter följer en relativt förutsägbar struktur av turtagningen som är uppbyggd av frågor och 

svar. I privatsamtal finns det ingen förutsatt talarlista eller någon som leder samtalet utan trots 

att ordet oftast är fritt så rättar sig de medverkande efter turtagningsreglerna. Även om de två 

olika samtalsformerna kan tyckas vara mycket olika varandra så följer deltagarna samma 

primära regler för turtagningen. Det är turtagningen för den vardagligare typen av samtal som 

anses som grundläggande jämfört med den formella typen. Trots att det är lättare att observera 

turtagningsmönstret i den sistnämnda bygger det på den vardagligare formens regler. De flesta 

samtal flyter på smidigt på grund av att vi, oftast omedvetet, uppmärksammar dessa regler. 

Små barn har däremot inte än lärt sig hur reglerna ser ut och använder andra metoder än 

vuxna för att få ordet, till exempel kan de säga något rakt ut på ett sätt som gör det uppenbart 

för de andra deltagarna att det är den som ska tala. Vuxna har lärt sig att istället lyssna efter 

signaler och tecken på när turtagningen håller på att förflytta sig.
20

  

 

                                                
19 Catrin Norrby, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra (Lund: Studentlitteratur, 1996), 33. 
20 Ibid,. 98. 
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4.3.2 Närhetspar 

En annan sak som faller inom turtagningsreglerna är närhetspar. Med det menas att två olika 

delar av samtalet hör ihop och tillsammans utgör en period i samtalet. Det kan till exempel 

vara en fråga som ställs från en deltagare till en annan, frågan är då den första delen av den 

sekvensen och skapar en förväntning på svaret, den andra delen. Andra exempel på närhetspar 

är ett erbjudande som följs av ett accepterande av det erbjudandet eller en hälsning som 

besvaras av en hälsning. Det är viktigt att veta att den andra delen inte nödvändigtvis måste 

vara direkt efterföljande den första delen utan andra handlingar kan komma emellan. Om den 

andra delen av ett närhetspar helt uteblir så blir detta mycket tydligt i samtalet. Emanuel 

Schegloff menar att den andra delen helt uteblir så upphör även den första delen och man 

börjar om, det vill säga man stället om frågan med viss modifikation.
21

 Om förstadelen inte 

följs av en andradel, som den brukar göra enligt de principer vi följer i ett samtal, så riskerar 

den person som yttrade förstadelen att tappa ansiktet.
22

 Andradelen i ett närhetspar kan delas 

in i två kategorier. Dels de svar som är föredragna (prefereras) av den som har ställt frågan 

och dels de inte föredras (deprefereras). Det är viktigt att poängtera att de inte kallas för 

prefererade och deprefererade svar efter vad de påverkade deltagarna själva önskar. Vilken 

kategori ett svar hamnar i beror istället på vilken struktur svaret har. Ett prefererat svar är 

något som snabbt och lätt kan produceras av den som uttrycker det utan att personen 

tillexempel stammar eller tvekar. I ett deprefererat svar är strukturen istället mer komplex. Det 

är vanligt att talaren då stammar, tvekar eller använder sig av ord som signalerar att en 

bestridning mot frågeställningen är på väg, till exempel: jo men eller i och för sig.  

 

4.3.3 Transition relevance place 

När är då en turtagning slut? Den plats i samtalet där turen förflyttas till en annan person 

brukar kallas för TRP (transition relevance place)
23

. Det finns flera olika sätt som TRP kan 

ske, bland annat kan den som har turen utse en nästa talare. Det kan ske genom att talaren 

avslutar med att rikta en fråga till någon av de andra deltagarna eller med en blick antyda vem 

som får nästa tur. TRP kan också inträffa när de andra medverkande i ett samtal nominerar sig 

själva till nästa samtalstur. Det som gäller då att när en talare anser sig vara klar med ordet så 

är det öppet för de andra deltagarna och den som talar först har nu turen. Vid sådana tillfällen 

kan det uppstå problem då man ofta har olika uppfattningar om vad som klassas som en 

                                                
21 Ibid,. 107f. 
22 Ulla Moberg, ”Analys av samtal”, Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson (Lund: Studentlitteratur AB, 2010), 209. 
23 Ibid,. 99. 
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normal tystnad mellan talare. Det kan innebära att en del känner att de aldrig får en chans att 

komma in i konversationen för att andra hinner före. Det kan också hända att det uppstår en 

TRP men den tidigare talaren utser ingen ny talare och de andra deltagarna inte heller 

nominerar sig själva. Om en sådan situation uppstår så får den som hade turen fortsätta. I fall 

en talare avslutar sina meningar och passerar flera möjliga TRP så får samtalet en monologisk 

struktur och det är vanligt att de övriga samtalsmedverkande ger ifrån sig så kallade stödljud 

eller uppbackningar som visar talaren att de inte gör anspråk på turtagningen.
24

 

 

4.3.4 Avbrott 

Avbrott eller turövertagande är när en annan deltagare i samtalet utöver den som har turen gör 

ett försök att ta över turen vid ett tillfälle där det inte finns en uppenbar TRP. Ett försök till 

turövertagning görs genom överlappande tal, att man börjar prata innan föregående talares tur 

är slut.
25

 Det kan ske missförstånd tur övertagning eller försök till övertagning. Vi har alla 

olika smärtgränser för hur lång en paus kan vara i ett samtal utan att det blir obekvämt vilket i 

sin tur kan leda till missförstånd.
26

 Avbrottsförsök kan också identifieras av att den som gör 

försöket höjer röststyrkan, förändrar tempot på sitt tal eller använder ord eller fraser för att få 

uppmärksamhet från de andra medverkade. På det sättet kan man även styra samtalsämnet och 

skaffa den dominanta rollen i diskursen. Samtida tal är inte alltid ett avbrottsförsök, många 

gånger är det istället något som kallas för uppbackningar.  

 

4.3.5 Uppbackningar 

Även Uppbackningar hör till turtagningen. Ett samtal kan delas in i två roller, den som talar 

och den som lyssnar, och vem som besitter rollerna förändras givetvis vartefter samtalet 

fortskrider. Alla som lyssnar visar ett mer eller mindre aktivt lyssnade, vi ger signaler som 

visar att vi faktiskt lyssnar. Det kan innebära att vi nickar, skakar på huvudet yttrar 

hummanden eller korta inlägg. Dessa signaler har av olika forskare kallats för olika saker, 

bland annat återkopplingssignaler, returord, stödsignaler och samtalsstöd. Termerna anger vad 

det är för typ av tal man vill beskriva, men dessvärre har det uppstått en viss förvirring 

gällande termerna i och med att forskarna har använt sig av olika kategoriseringskrav när de 

har gjort sina indelningar. Dock så är de flesta forskare överens om att en uppbackning, som 

är den termen som jag kommer att använda mig av, är något som anse stödja och backa upp 

                                                
24 Ibid,. 100f. 
25 Ibid,. 128. 
26 Ibid,. 105. 



13 

 

någon annan när den personen har ordet. Uppbackningen är lyssnarens signal på att denna inte 

vill göra anspråk på turen som talare. Uppbackningen är i sin mest grundläggande form enbart 

korta inpass, oftast bara ett ord eller korta ljud som till exempel: hm, mm, ja ,hja. Den 

lyssnade samtalsdeltagaren som ger i från sig lämpliga små ljud under lämpliga tillfällen 

signalerar till talaren att fortsätta.
27

 

 

4.3.6 Transkribering 

De segment av Gerts Värld samt Filip och Fredriks podcast som jag har valt att analysera 

återfinns transkriberade i bilagor. När man transkriberar blir det väldigt sällan något som kan 

ses som komplett, till exempel på grund av att vi, som Moberg beskriver, gör mycket 

omedvetet. Att vi under en transkription ”fyller i” saker efter tradition, förväntningar och 

bakgrundskunskaper. Det finns alltid saker som finns med i ett samtal men som inte finns med 

i en transkription. Det kan bero på att den som gör transkriberingen trots upprepat lyssnade 

missar saker, på grund av något som kallas auditiva hallucinationer eller inte tycker att det är 

relevant att ta upp för sitt syfte. Beroende på vad man ska analysera så regleras detaljnivån på 

transkriptionen, om den blir alltför detaljerad finns det en risk att man lägger för mycket 

uppmärksamhet på detaljer som för samtalsdeltagarna vid tidpunkten då det yttrades inte 

spelade någon roll eller ens observerades. Ulla Moberg skriver att det inte finns någon 

transkriptionsmodell som passar på alla analyser utan att man bör sträva efter att läsaren ska 

kunna följa med i analysen steg för steg. Jag har i den här uppsatsen använt mig av samma 

metod som Moberg har gjort i sitt kapitel. Hon har gjort sina transkriptioner med 

standardiserad skriftform, vilket betyder att uttalet inte visas, till exempel skrivs ”det” inte 

”de” oavsett hur personen i fråga har uttalat det. Jag har även använd mig av samma 

transkriptionssymboler som Moberg och de återfinns inledningsvis i bilagorna.
28

 

 

5. Analys 

När jag inledde min samtalsanalys av mitt transkriberade material var min tanke från början 

att ha en mer punkterad struktur på den liknade som jag hade i genomgången av metoden. 

Dock märkte jag snart att det blev alltför rörigt då de olika delarna gick in i varandra allt för 

mycket, att då fortsätta på det spåret anser jag hade resulterat i ett försvårande för läsaren som 

istället kan undvikas med en mer löpande text. 

                                                
27 Ibid,. 131. 
28 Ulla Moberg, ”Analys av samtal”, Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson (Lund: Studentlitteratur AB, 2010), 200 
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5.1  Gerts Värld 

5.1.1 Strukturanalys 

Avsnittet som utgör materialet för analysen av Gerts Världs struktur sändes den 14 maj 2013. 

Anledningen till att det inte är samma avsnitt som samtalsanalysen gjordes av är att 

transkriptionen av den gjordes genom upprepat lyssnade på ett avsnitt som hade lagts upp på 

hemsidan för Radio1. Där hade reklamen samt nyheterna klippts bort. För att skapa en 

komplett modell av klockan så som David Hendy beskriver den så ska alla segment av ett 

program vara med, även reklamen.  

 

Programmet börjar med en jingel för programmet och Gert hälsar lyssnarna välkomna och det 

fortsätter sedan med att en kvinna som Gert presenterar som Martina läser upp nyheterna. Sen 

spelas en jingel för trafik- och väderrapporteringen som sen läses upp. Efter det spelas det en 

jingel för programmets sponsor följd av en jingel för Gerts värld. Efter det, klockan 06:05 

spelas en jingel för ett segment som de kallar ”dagens garv” där Gert läser upp ett skämt och 

sedan kort pratar om det. Sen spelas ytterliga en jingel som presenterar ”dagens datum i 

historien” och man får reda på vad klockan är och det berättas om händelser på dagens datum, 

om ett land har nationaldag, namnsdagar, födelsedagar samt dödsdagar. Klockan är nu 06:12 

och man läser i tidningen Metro om en undersökning som visar hur vi skulle ha röstat om det 

var riksdagsval idag, man pratar om det ämnet i ett par minuter innan berättar vad klockan är 

och man ger ut telefonnumret till lyssnarna och ger kort information om en tävling som 

kommer att följa. Klockan 06:16 ges en kort nyhetsuppdatering. Sedan sänder man reklam, 

först en reklam för ett annat program på kanalen som sedan följs av vanlig reklam. Det på går 

i två minuter och avslutas med en jingel för sponsorn igen och sedan jingeln för programmet.  

 

Nästa segment börjar med att Gert berättar vad klockan är och förbereder tävlingen med två 

lyssnare och spelar sedan en jingel för den. Efter fem minuter, klockan 06:25 är tävlingen klar 

och man pratar vidare undersökningen från Metro och man ger ut telefonnumret igen och ber 

lyssnarna att ringa in med sina åsikter om ämnet. Efter det är det reklam igen med samma 

uppbyggnad och längd som föregående paus. Efter reklamen får vi återigen reda på vad 

klockan är och man pratar lite mer om undersökningen och man ger ut telefonnumret, sen är 

det dags för jingeln som presenterar ett segment som kallas för ”återblicken”, där lyssnarna 

får höra på ett klipp från gårdagens sändning där man diskuterade fotbollshuliganer. Man 

fortsätter att prata om det och tar ett samtal från en lyssnare som fortsätter att diskutera ämnet 

med. När klockan är 06:46 avslutas samtalet och vi får en nyhetsuppdatering och 
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telefonnumret ges ut igen och det leds sedan in i en till reklam paus, återigen med samma 

strukturering. När man kommer tillbaka från reklamen tas ett nytt samtal från en lyssnare som 

man fortsätter diskutera om huliganer med. Efter 5 minuter är det samtalet över och man 

spelar en ny jingel som presenterar ”Gerts lista”, en lista som Gert har skrivit om sina ”tankar 

i tiden” som han uttrycker det. Efter det är det reklam igen och timmen är slut. 

 

Klockmodell över Gerts värld 

    

 

Som man kan se modellen som jag har gjort här, så följer Gerts värld en tydlig klocka med en 

grundstruktur så som David Hendy beskriver den. Varje hel- och halvtimme får lyssnarna 

höra en kort nyhetsuppläsning som följs av information om vädret och en trafikrapport. 

Dessutom få lyssnarna även en kort uppdatering varje kvart. Även de dagligen återkommande 

segmenten "dagens datum i historien", "dagens garv", "smartast i stan" samt "Gerts lista" och 

deras jinglar hjälper till att skapa en återkommande struktur för programmet som gör att 

lyssnarna känner igen sig i programmet och hjälper dem att vart i sin dagliga rutin de ska 

vara. Detta förstärks ytterligare med att Gert ett flertal gånger berättar för sina lyssnare vad 

klockan är. Jag anser att programmet verkar ha en bra relation med sina lyssnare, dels genom 

den dagliga tävlingen mellan två lyssnare. Även att de ger ofta ut telefonnumret in till studion 

och uppmanar sin publik att ringa in till dem med sina åsikter, och även om de inte är håller 

med den lyssnare som ringer in så ger de honom eller henne ändå tid att försöka förklara sig. 

 

5.1.2 Samtalsanalys 

Samtalet i det här kapitlet ägde rum under en direktsändning den 18 april 2013. Gert och Kim 

är genom hela konversationen duktiga på att visa varandra stöd och dela ut uppbackningar. 
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Redan i inledningen så ser vi tydligt att Gert kommer med uppbackningar när Kim ska 

förklara vad det är hon har läst i tidningen. På rad 1 enbart ger Gert henne två stycken 

uppbackningar i form av ett ”ja” och ett ”yes” vilket indikerar att han håller med henne om att 

det som hon håller på och presenterar är deras nästa samtalsämne i programmet. På rad 4 ger 

Gert två till uppbackningar som förstärker att han håller med om det valda ämnet. På raderna 

9 till 11 ger de varandra uppbackningar när de tillsammans försöker komma ihåg namnet på 

företaget som arrangerar språkresorna. Vidare visar Gert återigen stöd för Kims resonemang 

från rad 23 till rad 33. När hon förklarar att när hon var i den åldern så var det bara de barn 

som tillhörde de lite finare familjerna som hade råd att åka på resorna och sedan fortsätter 

förklara vad som står i tidningen. På rad 50 ger sedan Kim en uppbackning till Gert när han 

förklarar hur han tycker att en språkresa ska se ut idag och kommer av sig. Kim säger då ”ja” i 

ett försök att hjälpa Gert tillbaka till sina tankar. På rad 64 ger Kim återigen en uppbackning 

till Gert, med ett ”ja”, när börjar bläddra i tidningen för att läsa ett stycke ur den. På rad 77 när 

Kim snubblar över orden så visar Gert med ett ”mm” att han förstår vad hon menar. Sen 

berättar Gert om sina egna erfarenheter om hur det var med språkresor när han var ung, och 

sedan hur det var när hans son var yngre och åkte på språkresa. Under den tiden, från rad 79 

till rad 103 så får han flera stödsignaler av Kim i form av bland annat ”just det” och ”okej” 

som visar att hon vill att Gert ska berätta om det och att hon är intresserad. 

 

Det första avbrottet som sker mellan Gert och Kim utspelar sig redan på raderna 5 till 7 när de 

håller på med att presentera den tidningsartikel de ska prata om. När Kim har pratat klart på 

rad 5 uppfattar Gert det som att hennes samtalstur är över och han tar till orda, han hinner 

dock inte säga många ord innan Kim avbryter honom. Anledningen till att hon gör det kan 

bero på att hon inte ansåg sig vara klar med sitt uttalande. Det faktum att hon börjar prata om 

hur språkresorna var på hennes tid istället för att fortsätta prata om artikeln, antyder att hon 

försöker styra samtalsämnet och på så sätt få dominansen i samtalet. 

 

I Gerts och Kims samtal kan man urskilja ett flertal närhetspar. Den första kommer på rad 10 

de tillsammans försöker komma på namnet på företaget: 

 

9 G Ja han har ju blivit super miljardär han eh (.) som har efs eh resorna 

10 K  Ja, vad dem nu heter jag kommer in eh eh heter det efs? 

11 G ef ef resorna [efs eh ef ej ja 

12 K                       [ja just det  
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När Kim ställer frågan om företagets namn skapar hon förväntning på vad Gert ska svara, 

även om han i det här fallet inte verkar säker på att han ger rätt svar så är de trots det överens 

om att de båda tänker på samma företag. På rad 34 till 37 ställer Kim en fråga till Gert om det 

som verkligen är så illa som tidningarna skriver. Kim förväntar sig ett svar på den frågan då 

det uppstår en paus där och hon väntar in ett svar. Men eftersom det att Gert inte börja 

formulera ett svar får Kim en förlängd turfördelning och modifierar sin fråga för att förtydliga 

den. Men när det verkar som att Gert inte kan svaret och försöker gå vidare genom att prata 

om skillnaden mellan språkresor då och nu och Kim fortfarande inte får det svar som hon 

förväntar sig så gör hon ett nytt försök att få ett svar från Gert genom att avbryta honom och 

modifiera sin fråga igen och poängtera två gånger att hon väldigt nyfiken på det och därmed 

förtydliga att det är det som hon vill ha svar på. Det finns fler närhetspar i form av fråga och 

svar i deras samtal, på rad 78 ställer Kim frågan till Gert om han har varit iväg på en på en 

språkresa någon gång, och fyller sedan även i med en fråga om hur länge den resan varade på 

rad 98. Efter att Gert har gett Kim det förväntade svaret så ställer han samma fråga tillbaka till 

henne på rad 103.  

 

Precis i slutet av deras samtal sker en väldigt intressant dialog där det förekommer både TRP 

skiftningar av olika slag, uppbackningar samt närhetspar: 

 

140 K  Vet du vad jag har hemma Gert nu (.) nu har jag en gymnasiebok för andra året  

141  på gymnasiet som jag sitter och okynnesräknar i ibland (.) när jag känner att jag  

142  behöver anstr alltså använda huvudet lite grand [det kan jag göra för att det är>>  

143 G               [ja 

144 K  >>roligt [det är som gåtor                 

145 G               [Vet du vad jag har? Ja ja absolut, vet du vad jag gör? 

146 K Nej 

147 G Jag har tagit fram Röde Orm igen och börjat läsa för 375:e gången 

 

På rad 140 ställer Kim en fråga till Gert och eftersom hon anser att sin tur är över så uppstår 

det där en TRP där Kim har utsett Gert till nästa talare. Men eftersom Gert inte ger det 

förväntade och prefererade svaret ”nej” känner Kim att pausen blir för lång och måste istället 

nominera sig själv till nästa talare och därmed få en förlängd turfördelning. Under sin 

förlängda tur ger hon sen svaret på sin initierande fråga och en ny TRP uppstår när Kim 
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väntar in en reaktion från Gert. När det inte kommer någon sådan känner Kim att pausen har 

varit för lång igen och hon måste därmed återigen självnominera sig som nästa talare. Det 

innebär att hon återigen får en förlängd tur och den använder hon till att svara på den 

hypotetiska fråga, ”varför det?”, som är den fråga som man kan anta är den som hon hade 

hoppats på att hon skulle få av Gert. Under tiden som hon svarar på den hypotetiska frågan 

ger Gert henne en stödsignal med ett ”ja” på rad 143. Men innan hon hinner bli klar med 

svaret på den uteblivna frågan avbryter Gert henne för att för att ställa en egen fråga. Han 

ställer för en fråga som sker i överlappande tal med Kim och som är det själva avbrottet och 

som han inte heller förväntar sig att Kim ska svara på utan endast är där för att avbryta. Sedan 

fortsätter han med ”Ja ja absolut” vilket jag tolkar som ett halvdant försök till en ursäkt till 

Kim för att han avbröt henne och som visar att han förstod och lyssnade på henne. Sedan 

ställer han en fråga som utgör första delen i ett närhetspar. Kim ger ett kort ”nej”, dess simpla 

struktur och det faktum att hon inte stammar eller tvekar visar att det är ett prefererat svar. Det 

är också det svar som Gert vill ha då han nu får möjlighet att berätta det som han ville.  

 

5.2 Filip och Fredriks podcast 

5.2.1 Strukturanalys 

Det avsnitt som jag valde att göra en klocka för är samma avsnitt som föregående avsnitt med 

samtalsanalysen innefattade. Det är titulerat ”Lars sex-sms” och publicerades den 18:e april 

2013.  

 

Avsnittet börjar med en 50 sekunder lång introduktionsmusik, därefter hälsas lyssnarna 

välkomman till podcasten och de berättar vart man kan hitta den. Det första ämnet som de 

pratar om är något som relateras tillbaka till vad de pratade om under föregående vecka när de 

var i Cannes. Fem minuter och 30 sekunder in börjar de prata om en aktuell händelse, en 

välkänd artist hade under veckan som gått hamnad i blåsväder efter att ha besökt Anne Frank 

museet i Amsterdam. Efter det går de vidare med ytterligare en aktuell händelse, 

Storbritanniens tidigare premiärminister Margret Thatchers bortgång. Elva minuter in i 

podcasten pratar de om att Filip träffade Thomas Brolin och det leder in till att de pratar om 

olika uttryck.  

 

Nästa ämne återknyter de igen till förra veckan och Cannes samt pratar om chefer (de var i 

Cannes med kanal 5´s VD, kanalen där deras olika tv-program sänds). Inte förrän 19 och en 

halv minut in får lyssnarna veta hur man kan komma i kontakt med dem. Efter det spelas det 
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pausmusik som endast varar ett par sekunder. När den har spelat klart pratar de om gästböcker 

och kommer in på konspirationsteorier när de pratar om gästboken i JFK museet i Dallas. Till 

slut så fortsätter de prata om gästböcker och Fredriks fascination för dem. 

 

Efter att det samtalet är över spelar de pausmusiken igen och börjar prata om basket och att 

Filip såg på en match tillsammans med hans pappa som hälsade på. Det leder dem vidare till 

ett samtal om Filips pappas och de ”sex-sms” som han har fått, vilket är det samtal som jag 

gjorde samtalsanalysen av. Sedan är avsnittet slut och de tackar sina lyssnare, säger hejdå 

samt berättar när nästa avsnitt av deras aktuella tv-program sänds och spelar samma låt som 

de hade vid introt.  

 

Klockmodell över Filip och Fredriks podcast 

 

 

Filip och Fredriks podcast känns mer ostrukturerad, de har inga återkommande segment som 

skapar ett igenkännande hos publiken annat än en introlåt samt korta jinglar mitt i 

programmet som signalerar ett byte av samtalsämne. Det de pratar om är aktuella händelser 

och saker som har hänt dem under veckan som har gått. Man kan dock se att Hendys 

klockmodell inte går att applicera lika bra podcast som på radio eftersom avsnittet i det här 

fallet inte pågick i den timme som Hendys modell rättar sig efter. Modellen används även för 

att ta fram de kommande timmarna i ett program. Timmar som inte finns tillgängliga i en 

podcast 
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5.2.2 Samtalsanalys 

Det avsnitt av podcasten som utgör mitt material för samtalsanalysen har fått titeln ”Lars sex-

sms” och publicerades den 18:e april 2013. Även Filip och Fredrik är duktiga på att ge 

varandra uppbackningar. På rad 5 ger Fredrik en uppbackning till Filip som visar att han 

godtar Filips påstående om att han är medveten om hans pappas begränsningar när det gäller 

textmeddelanden. Nästa stöd kommer på rad 17 i form av skratt efter att Filip har berättat vad 

det står i ett av meddelanden. Efter det fortsätter Filip sin berättelse om vad som har hänt sin 

pappa och Fredrik kommer med yttranden som ”mm” för att visa sitt stöd till Filip. Det följs 

av flera korta uppbackningar som små skratt medan Filip fortsätter sin berättelse. De ger båda 

varandra flera stödsignaler i form av skratt när de tillsammans spånar vidare på utformandet 

av de mottagna meddelandena och om hur de hade kunnat se ut. Filip berättar sedan om hur 

hans föräldrars förhållande ser ut när det kommer till svartsjukan och att Filip har märkt lite 

svartsjuka hos sin mamma i och med de här meddelandena och att det egentligen brukar vara 

hans pappa som är den svartsjuka i deras förhållande. Han berättar att hans pappa har låg 

smärtgräns på vad han tål innan han blir svartsjuk och berättar vad han har gjort när han har 

blivit det. Det sträcker sig från rad 52 till rad 76, och Filip får hela den tiden signaler från 

Fredrik i form av skratt och ”mm”-ljud som visar att han gillar sättet som Filip berättar det på, 

eller gillar det som berättas. På raderna 88 till 93 uttrycker Filip skuldkänslor för det hans 

pappa har råkat ut för på grund av att han har varit med i deras TV-program och podcast, 

Fredrik visar sympati för honom genom att flika in med ett ”ja”. Det fortsätter i samma anda 

med uppbackningarna genom resten av samtalet. Bland annat på rad 95, rad 110 och rad 162. 

 

Det första närhetsparet som förekommer i samtalet mellan Filip och Fredrik är i fråga svar 

formen. Det är Filip som ställer frågan på rad 7, för att förtydliga vem det är som har fått de 

konstiga textmeddelandena som Filip pratar om. På rad 27 och 28 kommer nästa närhetspar i 

form av en fråga. Det är återigen Fredrik som ställer en fråga, även här för att han vill 

förtydliga något i Filips berättelse. Svaret som Filip ger klassas som ett prefererat svar i och 

med att han svarar utan snabbt och utan tveka. Han gör dock ett tvekljud direkt efter det 

initierande svaret men jag anser att det är en reaktion på Fredriks skratt till svaret på rad 32 

som får Filip att kort stanna upp när han talar. Det finns fler exempel från samtalet med 

närhetspar som utgörs i fråga svar form. Till exempel på rad 56 till 58, på rad 102 till 103. Det 

nästkommande närhetsparet är ett skämt när Filip berättar om elefanten i rummet som har 

uppstått mellan honom och hans pappa. När den första delen i ett närhetspar är ett skämt 

skapas det en förväntan på att ett skratt ska komma, i det är fallet är det precis den reaktion 
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som Fredrik ger, och Filip hamnar inte i en ansiktshotande situation vilket han hade gjort om 

Fredrik inte hade reagerat med ett skratt efter skämtet. Det finns flera skämt som mycket väl 

hade kunnat sluta att de utsätts för ansiktshotande situationer, bland annat följande: 

 

129 >>basis går och drömmer om, men lite spännande är det ju också. Sen kan ju det  

130  här så klart ta en ändelse med förskräckelse det vore ju hemskt om jag sitter här  

131  när min pappa på något sätt har råkat illa ut öv av [det här 

132 Fr                   [men va va, du menar att det  

133 blir någon slags David Letterman historia, en vacker dag kommer din pappa  

134  hem fr- till huset där han bor och så li- har han- har den här kvinnan då bäddad  

135  ner sig i *hans s[äng* då säger hon, jag bor här Lars med dig 

136 Fi                           [Hahaha ja det vore            Är du fortfarande 

137  sexuellt[aktiv? ha han borde slu- han bord- kanske borde säga till honom nu>> 

138 Fr             [hehe 

 

Precis innan den här delen i konversationen har Filip berättat med en skämtsam ton i rösten att 

han känner sig lite avundsjuk på sin pappa. Han går vidare på rad 129 till rad 131 att säga att 

det ju vore hemskt om han gjorde det och att hans pappa sen råkade illa ut på något sätt från 

det som har hänt. Jag tolkar detta som att han genuint är orolig för att det kan hända honom 

något och använder skämt och humor för att skapa sig en distans från den realiteten. När 

Fredrik sen avbryter honom när Filip är mitt uppe i sitt resonemang gör han det för att skämta 

när Filip precis har öppnat upp sin emotionella sida. Med det skämtet hånar han inte bara Filip 

och hans oro och tankegång utan han föreslår även ett scenario där en sådan situation som 

Filip precis har visat sin orolighet för. Skämtet utgör även förstadelen i ett närhetspar där ett 

skratt förväntas som svar, i det här fallet kommer också det skrattet från Filip. Här hade det 

kunnat gå åt ett helt annat håll, eftersom skämtet kan ses som ett litet ”påhopp” från Fredriks 

sida. Om inte Filip hade reagerat med ett skratt så hade det istället lett till en situation där 

Fredrik hade tappat ansiktet och riskerat att Filips anseende om honom hade minskat markant. 

 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Efter den strukturella analysen kan man dra slutsatsen om att Gerts värld passar in i fler än en 

av Carin Åbergs kategorier som grundas i publikundersökningar genomförda från 1930-talet 

och framåt (presenteras i 3.1) med frågan om varför man lyssnar på radio. Dels är det den 
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första kategorin om att få information, i Gerts värld får lyssnarna frekvent uppdateringar av 

nyheter, väder och trafikrapporteringar och man diskuterar aktuella ämnen och man 

återkopplar även dessa ämnen till sina egna upplevelser. Gerts värld passar även in på Åbergs 

kategori om att man kan använda radion som en klocka, programmet har återkommande 

segment som är placerade vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper lyssnarna att veta vart i 

sin dagliga rutin de ska befinna sig, de blir också påminda om vad klockan är flera gånger när 

Gert berättar det för dem. Den tredje och sista av dem kategorier som jag anser där Gerts 

värld kan placeras är den som behandlar lyssnandet som en rutin, att en lyssnare kan börja sin 

dag med att slå på radion. Man kan jämföra detta med Filip och Fredriks podcast som inte alls 

kan placeras in i lika många kategorier. Deras program kan inte kategoriseras som ett sätt att 

få information. De pratar visserligen om aktuella händelser, men det utgör en så liten del av 

programmet. Dessutom är Gerts värld ett program som sänds varje vardag och är fyra timmar 

långt medan Filip och Fredriks podcast endast publiceras en dag i veckan och brukar ha en 

längd på ca 45 minuter. Vilket gör att det inte finns tillräckligt med substans för att man ska 

kunna förlita sig på den som en källa för att få information. Dessutom är det inspelat ett par 

dagar innan det släpps. Det avsnitt som jag använde mig av som material i den här uppsatsen 

släpptes den 18 april 2013. Endast ett par dagar efter Boston maraton som utsattes för ett 

terrorattentat. Det kunde inte beröras av Filip och Fredrik vilket återigen visar på att 

podcasten inte räcker till som nyhetskälla. Inte heller kan man använda sig av deras podcast 

som en klocka eftersom podcast fungerar så att man lyssnar på den när man själv vill. En 

kategori som den däremot kan placeras in i är lyssnandet som rutin. Det är dock inte en 

vardaglig rutin eftersom, som jag skrev ovan, den publiceras en dag i veckan. Men eftersom 

den alltid blir publicerad på torsdagar så kan den mycket väl utgöra en rutin för sina lyssnare 

på torsdagen, precis som ett tv-program som sänds en gång i veckan kan utgöra en viktig del 

av ens rutin på just den dagen. 

  

En stor skillnad mellan podcasten och radion är förmågan att kunna kommunicera med sin 

publik. Eftersom podcasts väldigt sällan är direktsända, det finns undantag som man kan 

streama via internet, till exempel The Joe Rogan Experience 

(http://www.ustream.tv/joerogan), så finns inte den möjligheten som radio har med att ta emot 

samtal från sina lyssnare. Det Filip och Fredrik istället gjorde var att de gav ut en email 

adress, det gjorde de dock bara en gång under deras nästan 50 minuter långa program. Gert 

gav under den första timmen i programmen ut deras telefonnummer fyra gånger. Det verkar 

dock som att Filip och Fredrik är effektiva på att svara på sina mail. Jag mailade dem för att 
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bekräfta uppgifter som jag hittade på en källa som man bör vara starkt kritisk till, och fick 

svar redan samma kväll. Om man väljer att lyssna på avsnitten via deras hemsida finns det 

dessutom en funktion som de kallar "eftersnack", där kan man kommentera ett specifikt 

avsnitt, skicka in bilder, filmklipp eller musik via Spotify som relaterar till det de pratade om. 

Man kan även skicka in fakta fel om det är något det har sagt som inte stämmer. När man 

sedan lyssnar på avsnittet så hörs ett "plopp ljud" när dessa saker nämns och det kommer fram 

en faktaruta med en bild eller en länk som tar en till den hemsidan där den aktuella 

informationen finns. Båda har alltså kontakt till lyssnarna, men på olika sätt. 

 

Efter samtalsanalysen kan man se stora likheter i sättet de pratar med varandra. Båda 

exemplen i den här uppsatsen är fyllda med uppbackningar av olika slag som konnoterar att 

de håller med varandra. Men det finns också väldigt stora skillnader mellan de två samtalen. I 

samtalet mellan Gert och Kim förekommer det många pauser som kan tolkas som TRP men 

där ingen av dem nominerar sig själva till nästa talare. Det finns till och med tillfällen där en 

av dem nominerar den andra utan att få ett svar. Vid dessa tidpunkter så uppstår det problem 

enligt så som Moberg beskriver dem, de har olika uppfattningar om vad en normal paus 

mellan talare är vilket resulterar i att man inte riktigt vet vem som ska ta till orda. I Filip och 

Fredriks samtal finns inte alls samma kvantitet av dessa pauser, de förekommer men det är 

väldigt sällan. Det finns både likheter samt skillnader på varför avbrotten sker i de båda 

samtalen. Alla deltagarna använder sig av avbrott för att ta över samtalsturen, men den största 

skillnaden till varför det sker är att när det händer i Gerts och Kims, vilket inte är ofta, så är 

det enbart för att ta över turen. Filip och Fredrik avbryter varandra väldigt ofta, vilket jag 

menar kan tolkas på två olika sätt. För det fösta kan det innebära att de inte visar någon 

respekt för varandra i sina samtal. För det andra kan man tolka det som att deras vänskap är så 

pass stark att den här typen av beteende i ett samtal mellan dem har blivit normaliserat genom 

tiden för att någon ska ta illa upp. Det stärks även av att det finns tillfällen när avbrotten sker 

för att stärka den andres poäng eller att för skämta. Alla de här elementen i samtalen resulterar 

i att man som lyssnare får en känsla av kemin är mycket bättre mellan Filip och Fredrik 

jämfört med den mellan Gert och Kim. Om man dessutom har Gert kontroversiella historia så 

får man en känsla av att Kim är där som en form av bromskloss. Det känns som att hon utöver 

sin roll som andre mikrofon delvis är närvarande i studion och programmet för att se till samt 

kontrollera så att Gert inte gör snarlika uttalanden.  
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Allt det här visar på att båda samtalen kan klassas som privata samtal snarare än institutionella 

eftersom deltagarna avbryter, talar överlappande och skämtar med varandra och det sker 

talarbyten som man inte innan kunde förutspå. Även om man följer en viss struktur, främst i 

Gerts värld, så finns det inget satt manus som man följer. En annan indikation på privatsamtal 

är att samtalsämnena är spridda och kan skifta relativt fort och alla deltagarna kan introducera 

ett nytt ämne.  

 

Podcast är också något som används av radiostationerna, bland annat Radio1. De flesta lägger 

idag upp sina direktsända program i efterhand både på sina hemsidor men även på iTunes som 

är Apples distributions program. På det sättet kan publiken gå tillbaka och lyssna på tidigare 

avsnitt eller lyssna vid ett senare tillfälle via sin dator eller mobila enhet, om man missar ett 

avsnitt eller om man vill lyssna klart på ett segment eller ett helt program som man inte hade 

möjlighet till under sändningen. 

 

Man skulle även kunna diskutera frågan vad det är som driver Filip och Fredrik att göra sin 

podcast, jag skulle inte tro att de gör den på grund av ekonomiska fördelar eftersom de inte 

har någon reklam i sitt program annat än att de i slutet nämner sitt eget tv-program. Det kan 

vara att de får en frihet i sin podcast om vad de gör som de inte besitter i sina tv-program där 

man kan tänka sig att dem måste anpassa sig efter kanalen och deras policy. Det skulle kunna 

vara ett sätt för dem att ytterligare stärka sitt varumärke. Det här är något som jag inte har 

behandlat i min uppsats men det skulle vara mycket intressant att ta upp i en senare forskning 

om podcasts. 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att podcasten inte kommer att kunna ersätta radion fullt på 

grund av ett antal funktionella brister. Dels kan man inte ha samma kontakt med sina lyssnare 

som ett radioprogram efter som det inte direktsänds. Lyssnarna kan inte heller använda sig av 

en podcast som en rutin och klocka lika effektivt. Framför allt på morgonen där man i radio 

ständigt blir påmind om hur mycket klockan är. Det är också viktigt att poängtera att den här 

studien är begränsad i sin storlek och resultaten skulle kunna se annorlunda ut om jag hade 

valt ett annat material att utgå ifrån. Podcasten är dock ett nytt och enkelt medium för nya 

användare och producenter som inte kräver en stor mängd dyr utrustning och som gör det 

möjligt för gemene människa att nå ut till en potentiellt global publik. En enskild podcast 

räcker inte heller till tidsmässigt, då dem ofta inte är över en timme långa per avsnitt, för att 

ersätta radio det krävs att man skulle hitta ett större antal podcast att prenumerera på för att nå 
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upp till samma tidsmässiga omfattning. Men vem kan å andra sidan svara på hur långt 

utvecklingen av mediet har nått tio år fram i tiden. 
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Bilaga 1 - Transkriptionsnyckel 

 

Fi/Fr/G/K   Anger vem som talar 

-   Avbrott 

(.)  Kort paus 

>>   Anger att yttrandet fortsätter på annan rad 

[  Överlappande tal 

¤text¤  Sägs med imitation av Filips pappa 

*text*  Sägs med skratt i rösten 

(ohb)  Det går inte att urskilja vad som yttras 

Kursiv  Sägs med sång ton på rösten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Transkription Filip och Fredriks podcast 

 

1 Fi Men sen berättar han för mig, vilke vilket på något sätt gör att jag tappar fokus p 

2 på Kobe ee dramat, för han berättar att: ja, det här me med telefoner är ju 

3 konstigt och textmeddelanden, jaha och jag vet ju att han aldrig har varit så, så   

4 aktiv med det där liksom 

5 Fr Nä 

6 Fi Har börjat få väldigt märkliga texmeddelanden, jaha- 

7 Fr Din pappa? 

8 Fi ja pappa säger. Jaha ja vad då? Ja det är någon kvinna som text textmeddelar 

9 mig, som han säger. Jaha ja vad då? Ja det är lite obehagligt faktiskt. Och så får 

10 jag se och så går jag in i hans uråldriga telefon du vet en sådan där som man vä  

11 [viker upp 

12 Fr [ja 

13 Fi eh, ingen jävla smartphone överhuvudtaget och då så har det kommit typ sex 

14 meddelanden till honom inom loppet av kanske 48 timmar, första står det bara 

15 ett frågetecken på, och det har man väl inte tänkt så mycket på, men sen så går 

16 det bara vidare: Lars? Och sen står det: du är väldigt vacker Lars 

17 Fr Hahaha [ojojoj 

18 Fi              [och det här, det är ju roligt, det är ju skickat till en man som aldrig 

19 någonsin har  tyckt att han är vacker, det vet du [att är ju verkligen ¤när jag>> 

20 Fr               [Nä 

21 Fi >> ser mig i spegeln ser jag ut som en seriefigur, har jag alltid [gjort¤ 

22 Fr                       [mm 

23 Fi och så vidare, men det här har då eskalerat så att jag vet inte, det är ju lite 

24 halvallvarligt någonstans för jag vet inte vad, det, på ett sätt kan det ju då vara  

25  några kids som har hittat hans nummer [men det, det, jag tror inte att det är>> 

26 Fr                      [mm 

27 Fi >>det ser du vissa efterforskningar har jag gjort och så vidare, med då är det  

28 vä(ohb) sexuella inviter *ti ti t[ill*- 

29 Fr        [*Nej*, men hur hur ly hu hu hur alltså hur  

30  grafiska är dom? 

31 Fi Nä, det är inte så här: jag vill suga av dig[ eh och sånt där, vilket det hade ju>>  

32 Fr     [hehe  

33 Fi >>jag tyckt vart jobbigt liksom, nu var det mer det var ganska det kan vara  

34 skrivet av en människa i i samma generation som honom, [för bland annat så  

35 Fr           [aa 

36 Fi  artikul a a a liksom artikuleras elefanten i rummet så att säga och den är, är du  

37  fortfarande sexuellt aktiv?(.) 

38 Fr [Hahahaha vad kul när sextrakasseringssms börjar med den typen av liksom>>  

39 Fi [He 

40 Fr lite mer funktionella frågor 

41 Fi [ja (ohb) 

42 Fr [jag vill bara lägg, breda ut spelpla, planen här så vi kan placera ut pjäserna sen 

43 Fi Precis, är det lönt att driva den här sexuellatrakasseriantet vi[dare du kanske>> 

44 Fr               [haha 

45 Fi  >>inte är så sexuellt aktiv längre 

46 Fr men det är så här det här ju, jag skulle inte skratta om jag inte visste hur din  

47  pappa förmodligen ser [ut när han får dem här *smsen* 

48 Fi                 [jajaja 



 

 

49 nä men o ja nu ha ju, det har ju har det ju slutat med att jag går runt här i huset 

50 varje morgon nu så: sexbomb sexbomb 

51 Fr haha[ha ja 

52 Fi        [och han säger ¤jajajaja¤ och jag kan se stinget hos min morsa ändå av  

53  någon form av, liksom svartsjuka som inte har funnits på kanske 45 år, det har ju  

54  varit helt omvänt i mina föräldrars liv, det har ju alltid varit pappa som har varit  

55  den som har, liksom ilsknat till o- 

56 Fr Var det inte så att din mamma dansade med någon snubbe på någon dans och då 

57 blev din farsa, istället för att säga något så gick din farsa in på toan och slet loss  

58   handfatet från väggen? 

59 Fi Nä, han slet loss eh eh toaletten, ¤hela klosetten, det bara välde ut [vatten>> 

60 Fr                        [hehe 

61 Fi och så fick ju så vaktmästar Björn fick ju komma och fixa till det där då efteråt 

62 va, jag sa ju som det var, jag var ju svartsjuk hon dans[ade ju med en dansant>>  

63     [haha 

64 pigtjusare¤ *som han alltid säger* 

65 Fr Men, jag vill ju ing[enting annat- förlåt 

66 Fi           [det finns ju (ohb) det finns ju alltid och har funnits i pappas 

67 (.) i pappas svartsjuka allti all all alltid funnits ett slags klassproblem han tycker  

68  alltid att det är människor som står över honom, bilförsäljare och sådana som är  

69  mer lyckade än honom på n[ågot sätt har han alltid, det är alltid dem som har>> 

70 Fr    [mm 

71 Fi >>raggar på min morsa och det har han alltid blivit vansinnig för då,  

72  [givetvist det var ju då bland annat det här med berättat, om när han går hem>> 

73 Fr [mm 

74 Fi >>från någon kräftskiva och bryter näsbenet och blodet bara forsar, för att  

75  mamma hade pratat med han som äger fordbutiken i Köping, eller- 

76 Fr Hehehe den lokala [playern 

77 Fi           [nä, alltså han klara inte av det 

78 Fr Jag vill ju ingenting annat nu, du måste ju nu sä, alltså varje gång din farsa får  

79  ett sms så måste du ju kräva att få se vad det står och så får du fan nä nä nästan  

80 plåta av dem här jag vill ju en fortsättning nästa vecka på om det här eskalerat  

81  jag [vill ju - 

82 Fi       [nä, men det det intressanta är ju verkligen det att sextrakasseri vi viss, jag  

83  menar skulle du sextrakassera någon eller bli sextrakasserad då skulle ju aldrig  

84 top of mind frågan är ju aldrig om människan eh alltså om man är sexuellt aktiv  

85  utan det är ju så det blir när man är i 70 års åldern – 

86 Fr 70 plus sextrakasserandet då början man alltid med vissa sådana här groundrules 

87  är du sexuelltaktiv, och så är det: är du *frisk*, sen - 

88 Fi Samtidigt har jag ju lite dåligt samvete för det här givetvis, för jag känner ju  

89  också att, vad är det jag har dragit in honom i? varför skulle han vara med i  

90  [tv? Varför skulle han vara med i podcasten? Och det här är ju det är ju jag >> 

91 Fr [ja 

92 Fi  >>märker ju att han, han är ju inte bekväm med det, han vet ju inte om att jag 

93  pratar om det här heller, det är ju inget han tycker är jättekul, tror jag han -  

94 Fr nä, men har han svarat på något av smse[n då, är han så artig så att (.) nä 

95 Fi    [nä  (ohb), precis  

96  svara ärligt också: nja halvaktiv punkt 

97 Fr det hade varit så underbart att se vad han svarar på det första smset som bara är  

98  ett frågetecken  



 

 

99 Fi  Ja, men det elefanten i rummet om han är eh eh om han är sexuelltaktiv skapade  

100 ju också en annan elefant i rummet (.) Det vill säga, ska jag fråga min pappa om  

101  han fortfarande är sex[uelltaktiv 

102 Fr               [hehe ja, men hängde den och dallrade i luften ett tag  

103  [eller? 

104 Fi [ja men den hängd hängde ju där liksom, den hä hä hänger ju där fortfarande att  

105  jag är, jag blir ju också lite nyfiken på det (.) alltså 

106 Fr lustigt att säga att e e elefanten i ru rummet hänger ju väl sällan, det är en slags  

107  pinjata i sånt fall [men men- 

108 Fi        [Nä han den ja precis, men den stod ju där mitt framför TVn,   

109  jag ville ju egentligen se presskonferensen med Kobe Bryant 

110 Fr Ja 

111 Fi men då stod elefanten där så att säga så att det, men det är ju nytt, men jag antar  

112 i och med att pappa har varit med i Breaking News och så där så är det väl kanal  

113 5 som får hjälp honom [dom finns 

114 Fr                 [det finns säkert en stö- Jonas Sjögren då blom mm  

115  blomkålsörat light [få vi ju verkligen säga, eh han får väl nästan tillsätta>> 

116 Fi          [he ja 

117  >>någon slags stödgrupp nu som får kanske ta sig an Lars när Lars kommer  

118   tillbaka då 

119 Jag vill att han ska ringa honom när han har hört den här podcasten så här då hej  

120  det är Jonas Sjögren här, självklart Lars finns vi om du vill psykolog hjälp och 

121 annat [så finns vi här för din skull. Och men jag kan också känna jag det, det>> 

122 Fr           [ja 

123 Fi >>är ju också lite av en förbjuden tanke, men kan jag också känna mig lite  

124  avundsjuk på pappa 

125 Fr [Hahaha 

126 Fi [det är ju lite, du förstår vad jag menar, lite kul, alltså varken du eller jag har ju  

127  blivit sextrakasserade [och det och det är ju ingenting man kanske på daglig>> 

128 Fr               [någonsin 

129 >>basis går och drömmer om, men lite spännande är det ju också. Sen kan ju det  

130  här så klart ta en ändelse med förskräckelse det vore ju hemskt om jag sitter här  

131  när min pappa på något sett har råkat illa ut öv av [det här 

132 Fr                   [men va va, du menar att det  

133 blir någon slags David Letterman historia, en vacker dag kommer din pappa  

134  hem fr- till huset där han bor och så li- har han- har den här kvinnan då bäddad  

135  ner sig i *hans s[äng* då säger hon, jag bor här Lars med dig 

136 Fi                           [Hahaha ja det vore            Är du fortfarande 

137  sexuellt[aktiv? ha han borde slu- han bord- kanske borde säga till honom nu>> 

138 Fr             [hehe 

139 Fi  >> bara svara nej (.) Och om det då slutar  

140 Fr  ja jo fast det vore ju också [ärligt talat -  

141 Fi                    [eller om den här människan tror att den kan  

142 omvända min [farsa 

143 Fr  [ja men jag tycker att det är ju din u- det är din plikt som  

144 underhållare att i någon mån ändå kanske blåsa på det här lite grand. Att du  

145 kanske lånar din pappas telefon och lite diskret svarar: ja det beror på vem som  

146  frågar punk punkt punkt. Du vet, inleda en lite flörtig dialog med den här  

147 kvinnan bakom din pappas rygg, han skulle ju inte märka det 

148 Fi jo men det är mamma som har telefonen 



 

 

149 Fr Ajdå, men hon skulle inte heller märka det, sätt den där på ljudlös och sen  

150  liksom go nut- 

151 Fi och ta ha så här jag tar telefonen, [jag tar hand om telefonen [men erkänna 

152  bara>> 

153 Fr             [ja             [men gör så här- 

154 

155 Fi av- avslutningsvis detektiven i mig som är, eller privatspanaren i mig, det är ju  

156  rimligt att det är en människa i hans ålder ändå, eller hur, en femtonårig kille  

157  som är full och sitter med killarna [.] [som har fått tag på min farsas nummer>> 

158 Fr                   [mm 

159 Fi >>och ska skämta, de skriver ju inte den frasen 

160 Fr Nej, hade det bara varit, jag vill suga din kuk, ja då hade jag trott ja det är någon  

161  som skämtar men den här typen- 

162 Fi  ja 

163 Fr det här, det här, det här går liksom inte att hitta på det här bott- [bottnar man>> 

164 Fi                   [det här är på  

165  riktigt 

166 Fi >>i och jag hoppas nu att du tar ditt ansvar och till nästa vecka, försöker bara  

167  kommunicera någonting till den här kvinnan för att upprätta en dialog, säg så  

168 här- säg så här jag har bytt nummer, och så ger du ditt eget nummer så att du  

169 från och med nu sköter dialogen. 

170 Fi Hehe ja, ja vi får se. Jag väntar med vad jag ska göra, jag är lite, lite omskakad  

171  av det är jag och nu har jag delgett och talat ut om det i massmedia 

172 Fr     [m                      Ja 

173 Fi ehh, och det är härligt, och det är härligt att ni lyssnar på på vår eh podcast,  

174  fortsätt göra det. 

175 

176 

177 
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179 

180 
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Bilaga 3 – Transkription Gerts värld 

 

1 K Alltså jag läste tidningen här i m[orse och jag funderar på en sak     de det står>>  

2 G           [ja                 yes  

3 K >>nämligen så här: expressen granskar    då hajar man till lite grand       >> 

4 G                      ja  mm 

5 K >>så är det ehh unga tjejer som har farit illa på sådana här språkresor  

6 G ja, jag har den sidan u[pp-  

7 K               [förr i tiden var det ju väldigt eh när jag var så där 15 16     

8  då var det ju otroligt populärt att åka iväg på språkresor 

9 G Ja han har ju blivit super miljardär han eh (.) som har efs eh resorna  

10 K  Ja, vad dem nu heter jag kommer in eh eh heter det efs? 

11 G ef ef resorna [efs eh ef ej ja 

12 K                       [ja just det  ja och (.) jag tänker att om jag skulle skicka iväg  

13  Edie då hon är ju hon hon är ju inte det skulle ju inte gå nu [men nä men när >> 

14 G             [inte riktigt kanske 

15 K  >>är 16 så här som förälder så ser man ju alltså då litar man ju till att de här  

16  organisationerna verkligen verkligen eh är rädda om si si av barnen som dem  

17 liksom förvaltar eller vad man ska säga 

18 G Ja dem får ju man överlämmnar ju slags föräldraransvar       [ju mm 

19 K        ja med det gör [man,       

20 och man betalar ganska mycket pengar också Gert det är ju inte gratis det här 

21 G Nej, gissa varför han har blivit miljardär 

22 K  Ja precis       det är ju emh jag vet också vilka barn som i min klass kunde åka på 

23 G               mm 

24 K språkresor och alltså det blir väldigt tydligt em att det kostar pengar [att det >> 

25 G       [mm 

26 K >>bara är dem här lite finare familjerna men hur som helst så ser man då (.) en  

27  flicka hon var så sjuk så att hon liksom fick tas hem ifrån Malta tror jag det  

28  var      eh ungdomar berättar om alkoholiserade värdfamiljer, mögelskadade>> 

29      mm 

30  >>sovrum, brist på mat och usel undervisning      svårt magsjuka Mikaela>> 

31 G            mm 

32 K  >>Lagerkvist fly tvingades fly       från eh Malta då (.) min tanke är så här >> 

33 G          mm 

34 K  >> jag skulle vilja veta hur det ser ut för jag har liksom hamnat utanför det  

35  tjoket med människor som eh skickar sina ungdomar på språkresor är detta en  

36  tidningsanka (.) förstår du vad jag menar är detta någonting som man eh (.)  

37 överdriver eller är det så illa? 

38 G  Jag tror jag tror så här att eh jag tror att skil skild det är skillnad mellan  

39  språkresor (.) eh idag och hur det var på din [tid- 

40 K          [ja jag är väldigt nyfiken 

41  jag är [så nyfiken på det här alltså                   

42 G [ja jag tror att det därför att idag så tror jag att det är mera möjligt att man  

43  åker på partyresor åtminstånde om jag ska förstå och höra till de som har varit  

44  på de här så kallade språkresorna eh eh som som eh ja i ungdomars vad man  

45  pratar med eller hört talas om som har varit det är mera det är mera party man  

46  får komma ut och supa och knulla lite grand och det kan väl vara roligt och det  

47  tycker jag väl att man ska få göra som ung människa också men att kalla det för  

48  språkresor det vet jag inte jag tycker att man ska åka på språkresor men då ska  



 

 

49  språkresan vara på ett sådant sätt att ett (.) 

50 K ja 

51 G Du åker själv, två du kommer till en värdfamilj förutsätter att den tar hand om  

52  dig väl att det finns kanske en jämnårig där som kan hjälpa dig som du kan  

53  hänga med (.) sen ska det inte vara en massa annat löskefolk där svenskar till  

54  exempel eller finnar och norrmän (.) eh där som man ska träffa hela tiden och  

55 eh umgås med hela tiden språk ska vara eh spr nu nu ska Kim nysa ett  

56  [ögonblick få vi höra     ja 

57 K [ja jag försöker låta nä jag försöker låta bli    förlåt jag försökte låta bli för att jag  

58  eh ja 

59 G ja det bara ja de det såg ut som att du försö eh du både försökte och inte försökte 

60 K ja 

61 G eh så att (.) ja språkresor är bra men jag tror att det där har bytt liksom lite grand  

62  det har ha ha har bytt ansikte lite grand det där med med eh eh språkresor eh (.)  

63 va va om man sen vänder på tidningen här i Expressen Kim 

64 K  Ja 

65 G så är det då eh (.) en flicka som sitter och gråter på en bild hon heter (.) Hanna  

66  Svensson om jag förstår (.) vänta nu ett tag researrangören anklagar Hanna  

67  Svensson för att ha brutit mot reglerna och skickat hem henne Hanna och hennes  

68  familj menar att det är en efterhands konstruktion eftersom arrangören,  

69  Explorius hette dem, inte kunnat lösa de allvarliga problem Hanna drabbats av  

70  i sin värdfamilj, överskriften är alltså: Värdmammans vänner försökte  

71  våldta Hanna (.) 

72 K  Ja just det men jag me det kan ju det kan ju faktiskt vara så att det finns tillfällen  

73  eh när det går snett oavsett det är ju det är ju liksom inte arrangörens fel om det  

74  inte är så att man eh int om man inte tar tag i det med en gång men det måste ju  

75  finnas någon där ute som lyssnar på som faktiskt har erfarenhet av det där med  

76  språk eller sådana där (.) vad är ett språkresor eller vad man ska säga 

77 G mm 

78 K  som kan ta har du varit iväg på något sådant någon gång? 

79 G nä jag har ju inte jag har sup på min tid var det ju så kallade penpals man hade  

80  brevvänner 

81 K Ja just det 

82 G Och sen eh så åkte man eh åkte man och hälsade på dem o[ch sen bodde man>> 

83 K           [okej 

84 G >>hos deras familjer ett tag någon vecka e[ller fjorton dagar så var det >> 

85 K       [ja 

86 G >> och min son eh Erik som är i din ålder han han åkte ju iväg och var på en  

87  sådan där eh hos en penpal eller brevvän som man hade och då hade man ju  

88  brevvänner eh som man då skrev till under en lång tid innan och det där det där  

89  fixade och trixade skolan med lite grand 

90 K  Okej 

91 G Och sen så kunde man då åka iväg, då bodde man ju i den här (.) familjen 

92 K Just det 

93 G Och då var man ju tvungen om man nu i över huvud taget ville ha mat eller gå  

94  och lägga sig då fick man ju, yes mat, please food, jaha då fick man ju lära sig  

95  det lik[som och så fick man lära sig att vara lite grand på egen hand och så>>  

96 K           [mm 

97 G >>fick man (.) ja vara med en trelig familj då (.) [det det 

98 K                 [Men hur länge vara det då? 



 

 

99 G eh jag tror att Erik var där i han var nog där i (.) en vecka tror jag 

100 K  Okej 

101 G Och sen var han och jag eh på lite semesterresa runt i kring i en vecka också 

102 K Alright 

103 G I England (.) och i Wales och så där. Men har du varit på språkresa?  

104 K Nej, fanns ju inte pengar till det och det fanns ingen möjlighet  

105  över huvudtaget till det egentligen när var (.) när jag växte upp, hade gärna åkt  

106  faktiskt (.) hade gärna varit på borta ett år 

107 G Ja jasså det där är lite roligt det där eh el[ler roligt är det inte för du ju för du>> 

108 K    [att få ett språk extra 

109 G ja för du är ju lite tveksam till vi har ju haft engelsktal ehh engelskspråkiga  

110 gäster [här   ja exakt och fy och ja du får jag kommer inte att säga någonting>>  

111 K           [Ja fy 

112 G >>du får säga allting, och så med förklaringen: jag vill inte göra bort mig 

113 K Nej ja jag tycker att jag pratar så dålig engelska jag skulle fakt jag skulle  

114  faktiskt behöva åka iväg- 

115 G  Ja men du har du tänkt på en sak, det lilla du kan utav engelska det är ju iallfall  

116  en miljard gånger mer än den här personen kan av svenska 

117 K ja jo jo i och för sig men (.) med det men någonstans jag skulle vilja ha lärt mig  

118  spanska och det är fortfarande en det ska jag lära mig alltså jag ska lära mig  

119  spanska (.) 

120 G Ja men du har ju redan S:et spanska 

121 K mm s  Barce[lona     ja du ser 

122 G          haha          [hehe ja men   

123  ja du du du kommer nog ha lätt för det ja men du är ju mattematikmänniska  

124  mattemänniska du har ju lätt för matte 

125 K Ja det har jag 

126 G Då borde du ju ha lätt för språk också för det är ju lo det är ju en slags logik det  

127 där med språk matte är ju logik 

128 K Ja det är verkligen logik [det är det som är så härligt med matte just 

129 G                    [ja eh 

130  Ja det är det som är så avundsjukt med eh eller vad heter det avundsjuk  

131 avskyvärt med matte 

132 K Tycker du det 

133 G Ja jag hatar matte eh alltså jag ha jag försöker och jag försöker och ja jag alltså  

134  jag hör människor som håller på och pratar om matte och vad kul med matte och  

135  de det sätter upp mattematiska problem för varandra och sådant där [och >> 

136 K      [ja 

137 G >>tycker att och X och Y och Z och två äpplen blir fyra och så där>> 

138 K hehe 

139 G >> helt plöstligt ja och jag tycker att det är underbart 

140 K  Vet du vad jag har hemma Gert nu (.) nu har jag en gymnasiebok för andra året  

141  på gymnasiet som jag sitter och okynnesräknar i ibland (.) när jag känner att jag  

142  behöver anstr alltså använda huvudet lite grand [det kan jag göra för att det är>>  

143 G               [ja 

144 K  >>roligt [det är som gåtor-                 

145 G               [Vet du vad jag har? Ja ja absolut, vet du vad jag gör? 

146 K Nej 

147 G Jag har tagit fram Röde Orm igen och börjat läsa för 375:e gången 

148 K  Ja du ser, [man har olika sätt och 



 

 

149 G                 [så att och  

150 K ja, men du vi ska inte prata om det 
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