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1.1 Inledning 

Samtal mellan människor har jag alltid varit intresserad av, både skrivna och talade. Ämnet 

jag valt att skriva om handlar därför om samtalsanalys med inriktning på såväl det skrivna 

samtalet som det talade samtalet. Ämnet är intressant då vi lever i en tid där alternativa 

kommunikationsmedel används mycket. Jag använder MSN (ett program som laddas ner till 

datorn och där man samtalar med sina vänner) och i många fall pratar man mer med sina 

vänner här än att träffas och prata i levande livet. Kommer dessa alternativa 

kommunikationsmedel att ta över det traditionella mötet mellan människor eller kan vi stå 

emot och fortfarande träffas för att ta en fika eller kommer vi vilja ha en virtuell fika med våra 

vänner? 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att besvara frågan om det går att tillämpa de regler som finns för det 

talade samtalet även på det skrivna samtalet. Jag kommer även att undersöka om, och i så fall 

vilka skillnader som finns mellan dessa två olika typer av samtal. Syftet är även att beskriva 

en dialogs form och synliggöra deltagarnas roll, samt att se hur de skrivna samtalen anpassar 

sig efter samtalsanalysens regler. 

Följande frågor vill jag få svar på: 

• Kan man använda sig av samma mallar/regler för det talade samtalet som för det 

skrivna? 

• Kan man se likheter mellan det talade och det skrivna samtalet?  

• Kan en skriven konversation sägas vara detsamma som ett talat samtal?  

• Ser turtagandet likadant ut eller finns det skillnader? I så fall vilka? 

• Vad är mest utmärkande för respektive typ av samtal? 

• Vad finns det för förkortningar i de skrivna samtalen? 

• Hur ser ämnesövergångarna ut i respektive samtal? 

 

1.3 Metod och material 

Jag kommer att använda mig av MSN och de talade samtalen som jag samlat in. Jag har även 

valt att använda mig av Samtalsanalys- så gör vi när vi pratar med varandra skriven av 

Catrin Norrby 2004, Nationalencyklopedin samt internet. Jag har valt att jämföra skrivna 

konversationer med talade samtal. Jag har samlat in båda typer av konversation från vänner 

och bekanta. Samtalen har jag samlat och spelat in under tiden 2007 sep – dec. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att samla och spela in material från vänner och bekanta då det är svårt att få tag på 

någon annans MSN och då jag ansåg att tiden inte fanns för att gå och fråga andra personer 

om tillåtelse att spela in dessa. Jag har valt att inte se till ålder, kön eller etniskbakgrund. 

 Jag har varit begränsad när det gäller bakgrundsmaterial. Norrbys bok är den jag 

kommit över som handlar om samtalsanalys och några böcker om det skrivna samtalet på 

MSN finns tyvärr inte. Det finns böcker om språket på internet men denna bok ansåg jag vara 

fel i mitt sammanhang. 

 

2. Definitioner 
Nedan följer närmast definitioner på MSN och CA-perspektivet, vidare lämnas en kortfattad 

beskrivning av vad ett samtal egentligen är. 

 

2.1 MSN 

MSN kom till Sverige under 1990-talets slut och MSN slog ut konkurrenter som ICQ som är 

ett annat konversationsprogram på internet.1 MSN står för Messenger som betyder sändebud. 

När man använder programmet: sänder man helt enkelt bud eller meddelanden mellan vänner 

och bekanta.  MSN är ett program där man samtalar med sina vänner på ett enkelt sätt.  

 För att komma igång behöver man en internetuppkoppling och en e-postadress. Det 

första man gör är att ta sig till www.msn.se för att ladda ner programvaran som är gratis.2 En 

guide visar hur man går tillväga när man knappar in sina uppgifter och även hur man lägger 

till sina vänner. När man följt dessa steg, kan man med en enkel knapptryckning få upp en 

konversations fönster och på så sätt samtala med sina vänner.  

 I början var MSN ett program där man kunde tala med sina vänner genom att skriva 

och ha en bild på sig själv. Men nu har det utvecklats så att man kan ha videosamtal, ringa 

upp varandra och dela med sig av sina filer, såsom bilder, textdokument och även musik. Det 

finns många versioner av MSN och det är viktigt att man håller sig uppdaterad för att inte 

missa några viktiga inställningar, såsom uppdateringar av programvaran. Hemsidan har alltid 

den senaste versionen så att man enkelt kan hämta hem den.3  

 På MSN finns olika statuslägen som: online, upptagen, inte vid datorn, strax tillbaka, 

på lunch, samtal pågår. Dessa visar omgivningen om man har tid att prata eller inte. När man 

                                         
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft#MSN-gruppen 
2 http://se.msn.com 
3 http://get.live.com/messenger/features 
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inleder ett samtal med sina vänner öppnas ett fönster där man kan skriva till varandra. I detta 

fönster kan man även ha en bild på sig själv, som man själv väljer under inställningarna för 

programmet, så att vännerna kan se vem det är de pratar med och även se bilder på sina 

vänner. 450 miljoner människor runt om i världen använder sig av MSN varje månad.4 

 

2.2 CA-perspektivet 

Samtalsanalys som även kallas Conversation Analysis (CA) bygger enligt Norrby på följande 

 grundläggande antaganden: 

 

 • Att all interaktion är strukturerad. 

 • Att alla bidrag till interaktionen, t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl       

    kontextberoende som kontextförnyande. 

 • Att alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget således kan avfärdas 

    som irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 

 • Att studiet av social interaktion bäst sker genom att studera naturlig, ”äkta”  

    interaktion.5 

 

 När man talar om kontext finns det dels en yttre kontext och dels en inre kontext. Till 

den yttre kontexten räknas den samhälleliga, sociala och kulturella kontexten.  Man försöker 

förklara språkligt beteende genom att ta hänsyn till sociala, åldersmässiga och könsrelaterade 

faktorer. Den inre kontexten däremot är samtalskontexten och innefattar exempelvis på 

taltempo och pauser. När man hävdar att alla bidrag till samspelet är kontextberoende och 

kontextförnyande syftar man på den inre kontexten. Samtidigt som kontexten hela tiden 

förändras genom yttranden, är yttrandena beroende av kontexten, det vill säga av de 

föregående yttrandena. När man i ett samtal säger något, gör man det i förhållande till vad 

som sagts tidigare, men samtidigt skiftas kontexten genom det vi säger.6 

 Alla samtal har en struktur och för att upptäcka vilken struktur ett samtal har använder 

man olika enheter inom CA. Dessa enheter är närhetspar, sekvenser, turtagningsregler och 

ämnesövergångar. 

                                         
4 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.127209 
5 Norrby Catrin, Samtalsanalys- så gör vi när vi pratar med varandra. Lund studentlitteratur 2004 s 34 
6 A a s. 41-42 
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2.3 Samtal 

Ett samtal är ett muntligt utbytande av synpunkter eller upplysningar, enligt Prismas svenska 

ordbok.7 Enligt Norrby är ett samtal en konversation mellan olika parter där det sker naturligt 

turtagande och där samtalet flyter på utan att man tänker på de olika regler som finns för ett 

samtal.8  

 Enligt SAOB:s nätupplaga är ett samtal ” förhållandet att två l. flera personer tala 

med varandra: samtalande; äv. konkretare, Om enskilt fall av samtalande, sammanfattande, 

om två l. flera personers yttranden till var andra vid ett visst tillfälle l. om ett visst ämne”.9 

 Ett samtal eller en konversation mellan två parter är ungefär som att äta eller sova, det 

sker automatiskt och det är något man gör varje dag. Det finns olika typer av samtal. Det 

första är det som vi gör varje dag, spontana samtal mellan olika parter det är de samtal som 

sker i hemmet, mellan vänner på ett fik och så vidare. Det andra exemplet som Norrby tar upp 

är samtal som man måste förbereda sig för och det kan vara presentationer av olika slag.10  

             De regler som gäller i ett samtal förefaller naturliga för oss då det är något som är 

inlärt sedan länge. Det är en naturlig reflex, precis som att äta, sova och så vidare.11 Dessa 

regler kommer att redogöras för i avsnittet 3.1 samtalsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
7 Prismas svenska ordbok 2003, Språkdata s. 972 
8 Norrby 2004 s 13 
9 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
10 Norrby 2004 s 13 
11 A a s 107 
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3. Tidigare forskning 

Catrin Norrbys bok Samtalsanalys – Så gör vi när vi pratar med varandra inriktar sig på 

samtals- och diskursanalys. Samtalsanalys är ett stort ämne och den forskning som gjorts är 

inte enig. Men samtals och diskursforskningen har en sak gemensamt nämligen studiet av 

språklig interaktion.12  

 Norrbys syfte med boken är att lyfta fram begrepp såsom turtagning, uppbackning, 

överlappning, närhetspar, respekt och solidaritetsstrategier. Men hon ger även exempel på 

hur man går till väga när man gör en samtalsanalys. Tanken bakom samtalsanalysen är att allt 

material skall vara empiriskt, det vill säga det ska vara baserat på konkreta samtal och det ska 

vara tillförlitligt. Hon säger även att privata samtal och offentliga samtal har samma regler.13  

 Norrby menar att om man ska ge sig in i samtalsanalysdjungeln så måste man göra en 

samtalsanalys själv för att förstå hela innehållet av en konversation och att göra en 

samtalsanalys är nyttigt för fortsatt arbete med samtal eller diskurser. Hennes bok och 

forskning handlar i första hand om hur samtalsanalysen går till, och därför har hennes bok 

mestadels handlat om konkreta fenomen i samtalet.14 

 Norrby har även en modell som visar hur man ska gå tillväga när man gör en 

samtalsanalys som är lätt att följa och ger en bra inblick i hur man ska göra.15 

 

3.1 Samtalsanalys 

Nationalencyklopedin definierar samtalsanalys på följande sätt: ” Samtalsanalysen som 

skapades av Harvey Sacks på 1960-talet tar sin utgångspunkt i den etnometodologiska idén att 

den sociala vardagsverkligheten inte är på förhand given utan tvärtom något som människan i 

samspel med andra hela tiden skapar och upprätthåller”.16   

 Samtalsanalysen har haft ett avgörande inflytande på undersökningar av språklig 

interaktion. I en samtalsanalys måste man ta hänsyn till vissa regler och dessa redovisas 

nedan.17 

 

                                         
12 Norrby 2004 s 16 
13 A a s 17 
14 A a s 9 
15 A a s 225 
16 Nationalencyklopedin ROK-SUM 16, Bra Böcker Ab Höganäs, 1995 s 235 
17 A st  s 235 
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3.1.1 Turtagning 

Med turtagning menas att samtalet kastas mellan två eller flera personer. Det kan liknas med 

bollkastning mellan två personer. Den som har bollen talar och kastar den vidare till den 

andra. När man samtalar på detta sätt blir det lätt pauser mellan personernas meningar och 

dessa är ungefär 1 sekund långa. Skulle pausen vara längre skulle det tolkas som att personen 

ifråga är avvikande från samtalet.18 

 

3.1.2 Uppbackning 

Uppbackning är något som man gör i nästan alla samtal som vi deltar i. Uppbackningar består 

av korta småord som exempelvis: hm, ja, mm, hja. När man använder sig av dessa småord 

visar man att man lyssnar på vad som sagts och visar att man följer med i sammanhanget. 

Orden ja och nä behöver inte vara uppbackning utan kan vara direkta svar på frågor och då är 

det en samtalstur, en så kallad minirespons.19 

 

3.1.3 Grönt ljus  

Alla talar inte i mun på varandra utan väntar på sin tur. I privata samtal finns det inte någon 

bestämd talarlista utan i dessa samtal faller det mer naturligt när man talar och när man väntar. 

Men i mer formella sammanhang finns det en bestämd talarlista, till exempel på en 

föreläsning där föreläsaren har ordet och omsider kan ställa en fråga till studenterna. Svaret 

kan komma från vem som helst men bara en åt gången. Att räcka upp handen kan hjälpa i 

dessa sammanhang där man är fler än tre.  Ett samtal är som ett stoppljus, vid grönt talar du, 

vid gult börjar du lyssna och ditt tal stannar av och vid rött lyssnar du bara tills det blir grönt 

igen.20 

 

3.1.4 Icke-verbala uttryck 

Icke-verbala uttryck spelar stor roll i samtal även om dessa inte kan höras på ett inspelat 

samtal spelar det stor roll i hur turtagandet går till och hur den andra parten i ett samtal 

reagerar på det som sagts. Det som är vanligast är blickar, gester och ansiktsuttryck.  

          Genom att söka ögonkontakt med den som talar kan man med hjälp av blickar få 

uppmärksamheten och därigenom få komma till tals. Talaren kan undvika att se dessa blickar 

och på så sätt hålla kvar talarrollen längre. Man kan se tydliga exempel på detta i olika 
                                         
18 Norrby 2004 s107 
19 A a s 147-148 
20 A a s108 
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debattprogram på tv där man försöker att ta talarrollen från varandra.21 När man talar 

använder man sig av hela kroppen och detta är viktigt i ett samtal då de som deltar i samtalet 

kan läsa av personen som talar och på så sätt veta när de kan flika in eller svara på tilltal.22 

 

3.1.5 Samtalstur 

En samtalstur kan se ut på följande sätt: 

 A säger: Jag har fått en katt i julklapp. 

 B säger: Va roligt. Hur ser den ut? 

 A säger: Den är svart. 

Detta är ett exempel på en kort samtalstur men det är ett bra exempel. Vanligen är dessa turer 

betydligt mycket längre och har mer innehåll än så här. TKE är en förkortning som man 

springer på när det gäller samtalstur. TKE är en förkortning på turkonstruktionsenhet detta står 

för allt material som samlats in och detta material är i sin tur något som man byggt upp 

samtalsturen på. Materialet kan bestå av ett ord, en mening, en fras och så vidare.23 

 

3.1.6 TRP = plats för talarbyte 

TRP står för transition relevance place. Talarbytet kan ske på många olika sätt. Det finns tre 

olika sätt för att göra ett talarbyte.  

        1. Frågeställning 

Till exempel: en fråga ställs och frågeställaren letar efter ögonkontakt och ber vederbörande 

att svara. Detta kan ske under en muntlig tentamen. Pauserna mellan talarbytena kan variera 

något beroende på vad det är för slags samtal.24  

         2. Självnominering  

Man utser sig själv till talare när ordet är fritt. Om den föregående talaren inte utser någon ny 

talare kan vilken samtalsdeltagare som helst ta turen. Vissa kan känna att de aldrig blir 

självnominerade på grund av att det alltid är någon annan som hinner före.25  

         3.  Talarinnehavaren fortsätter tala 

Ett exempel på när talarinnehavaren fortsätter tala för att ingen av samtalsdeltagarna visar att 

de vill ha talar rätten, så talarinnehavaren fortsätter att tala.26 

                                         
21 Norrby 2004 s 108-109 
22 A st  
23 Norrby 2004 s 109-110 
24 A st 
25 Norrby 2004 s 112 
26 Norrby 2004 s 112-113 
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3.1.7 Paus            

I samtalsanalyser tar man upp allt som spelar roll i samtalet som pauser, längre tystnad. 

Beroende på var i samtalsturen pauserna inträffar kan man specificera vad det är för slags 

tystnad. Man kan dela in pauserna i tre olika kategorier:  

           1. Samtalsuppehåll.  

Att det blir samtalsuppehåll kan bero på att det kommit fram ett uttryck som man inte vill 

prata om. Det är ingen som har turen här, utan det är en stilla tystnad tills någon byter ämne 

och på så vis får den personen talarrätten. Denna paus måste vara flera sekunder lång för att 

den ska räknas som ett uppehåll.  

           2.  Reaktionspaus 

Reaktionspauser uppstår när det är talarbyte, alltså en kortvarig tystnad. Pausen kallas 

reaktionspaus för att den som lyssnar ska hinna uppfatta att den som talat innan har lämnat 

över talarrätten. Men tiden för pausen spelar stor roll här. Vissa reagerar fortare än andra och 

därför går det inte att sätta en specifik tid för hur lång eller kort pausen ska vara.  

           3. Paus. 

Pausbegreppet är indelat i tre delar. 

a. En tystnad som inträffar under talets gång. Dessa pauser är inte långa utan det rör       

sig om en halv sekund där talaren letar efter ett ord och så vidare. 

b. En tystnad som uppstår vid TRP eftersom ingen tar över talarrätten. Det blir paus i      

talarens tur och ingen annan tar över och då fortsätter talarinnehavaren att tala. 

c. En tystnad som inträffar när en talare har utsetts men där hans/hennes respons dröjer. Detta 

beror oftast på att den nya talaren vill ha en liten paus att samla sig innan han eller hon talar.27 

 

3.1.8 Ämnesövergångar 

Det är ämnet i samtalet vi minns och inte hur samtalsturerna går eller i vilken ordning vi 

talade. Det flesta samtal löper på och ämnena byts under samtalets gång. Ämnesbytena sker 

nästan alltid automatiskt. 28 

Det finns olika faser i ett samtal och inom dessa faser finns det även utrymme för olika 

ämnen.  

 1. Småprat. Detta är en social funktion och den skapar en lugn känsla hos deltagarna. 

     Artighetsfraser där man hälsar på varandra och här talar man om väder och vind. 
                                         
27 A a s 114-115 
28 A a s 157-158 
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 2. Därefter bjuds man till bords. Man talar om bordsdukningen, om miljön      

     runtomkring, men detta kan inte pågå hur länge som helst. 

 3. Samtalen kommer igång och det berättas om olika berättelser och det kan vara      

      skiftande från monolog till dialog mellan de olika samtalsparterna.  

 4. Avrundar samtalsämnena, tackar för sig och bestämmer eventuellt nytt möte eller en 

     ny träff. 

Dessa faser tar tid att gå igenom och detta sträcker sig över en hel dag eller kväll. Beroende på 

personer och samtalsvarianter.29 

 

3.1.9 Ämnesintroduktion och ämnesbyte 

Ämnesnominering är när en av deltagarna introducerar ett nytt ämne. Ändras ämnet av en 

annan person under samtalet är denna person ämnesnomineraren.30  

 Ämnesbyte kan ske som en steg för steg halkande övergång, ämne till ämne. Men det 

kan även vara väl markerade, ett exempel på detta kan vara att ett ämne avslutas och det råder 

en paus och ett nytt ämne introduceras av någon annan person.  

 I ett vardagssamtal kan det vara svårt att se var ämnesbytena sker, för att de går in i 

varandra de samtalen är inte lika strukturerade som i ett arbetsrelaterat samtal. Ett 

vardagssamtal flyter ut mer och ibland kan det kännas som vi kommer väldigt långt från det 

ursprungliga ämnet.31  

         Det finns två typer av ämnesbyten enligt Harvey Sacks. 

1. Stegvis. Det kan visa sig i ett vardagssamtal där man kommer in på nya ämnen 

automatiskt och då vi inte ser någon gräns mellan samtalsämnena.  

2. Gränsmarkerad. Här ser man tydligt när man byter ämne. Till exempel i ett förhör kan 

man se väldigt markerade ämnesbyten då man ställer konkreta frågor och efter svaret 

ställer man ytterligare en konkret fråga.32  

 

När är det ett bra tillfälle att flika in ett nytt ämne i ett samtal? 

Det finns fyra platser i ett samtal där det är bäst att introducera ett nytt samtal: 

1. Precis efter att samtalet inletts. Ämnesintroduktion.  

2. När ett ämne tydligt har avslutats 

3. Efter ett tillfälligt utfall från det riktiga ämnet. 
                                         
29 Norrby 2004 s 157-158 
30 A a s 162 
31 A a s 161 
32 A st  
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4. När samtalet håller på att ta slut. 

 

3.1.10 Preannonsering 

Preannonsering är en slags annons om vad personen kommer att börja prata om. Detta kan 

vissas på olika sätt. Det kan vara en hälsning från någon man talat med tidigare, till exempel: 

Jag skulle säga en sak till dig från Helge. Detta indikerar att ett nytt ämne kommer tas upp 

och att det delvis kommer från någon annan. Då är den andra personen som man talar med 

bered på att ett nytt ämne kommer tas upp.33  

 

3.1.11 Ämnesväxlare och abstrakt ämnesdigression 

Man kan annonsera ämnesväxlingar genom att säga: apropå det du sa innan. Då visar man att 

man vill gå tillbaka till ett ämne som diskuterades innan och personen ifråga känner sig inte 

riktigt klar med just det ämnet.  

 En abstrakt ämnesdigression fungerar på så sätt att man flikar in något. Det behöver 

inte ha med sammanhanget att göra utan det kan vara vad som helst.34  

 

3.1.12 Samtalsöppning/Närhetspar 

Med samtalsöppning/närhetspar menas: ett första led som följs av ett andra led, till exempel:  

 A: Hej! 

 B: Hej! 

 A: Hur är det?   

 B: Jo det är bara bra. Hur är det själv? 

Här är det en hälsningsfras och sen en fråga som bevaras med ett svar och en följdfråga. Dessa 

frågor och svar är exempel på samtalsöppning/närhetspar. 35 

                                         
33 Norrby 2004 s 168 
34 A a s 172-176 
35A a s 123 
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3.1.13 Samtalsstilar 

Det finns två stilar som man använder sig av när man talar om samtalsanalys. Dessa två är 

viktiga när man gör en transkription av ett samtal och när man ska visa vilken relation 

deltagarna i samtalet har. 

 

3.1.14 Närhet och engagemangsstil   

Här gör man allt för att skapa ”vi-känsla”. För att skapa denna ”vi-känsla” använder vi oss av 

en rad icke-språkliga drag. 

De drag som är typiska i denna stil är: 

Ämnet 

• Föredrar personliga ämnen 

• Byter ämne snabbt 

• Stort inslag av personliga berättelser 

Struktur och tempo 

• Många uppbackningar 

• Täta talarbyten, vilket ger korta samtalsturer. 

• Inga pauser, vilket ger ett stafett liknande samtal 

• Strategiska pauser för att betona något som man vill trycka extra på 

• Ökad talhastighet 

• Förkärlek till snabba frågor och snabba svar.  

Rösten 

• Ord och uttryck kan framhävas med extra kraft 

• Röstföreställning 

• Stora variationer i röststyrka 

• Man använder sig av frågeintonation i påståenden som: eller hur? och va? 

I närhet och engagemangsstilen skrattas det en hel del då denna stil är vanligast i det 

vardagliga samtalet. Här används också en hel del gester och miner. 36 

 

                                         
36 Norrby 2004 s 124 
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3.1.15 Respekt och hänsynsstilen 

I respekt och hänsynsstilen använder man sig av artighetsmarkörer, graderingar och indirekta 

uttryckssätt för att inte vara för påflugen. Här låter man andra tala till punkt, pauserna blir 

längre och samtalstempot blir lägre. Denna stil använder man sig av i mer formella 

sammanhang.37  

Det finns även skillnader i stil mellan kvinnor och män. Dessa stilar skiljer sig en del från 

varandra och här nedan beskrivs de mer ingående. Jag börjar med att beskriva kvinnornas stil 

vid ett vardagligt samtal efter Norrby. 

 

Ämne: de talar om människor, relationer så kallat rapport-talk. 

Genrer: skvaller, personliga berättelser, dela personliga problem. 

Organisation av samtalsrummet: icke-hierarkiskt, samarbete, mer dialog, samtidiga tal, ej 

turövertagande, simultanstöd, fler uppbackningar, eventuellt med funktionen ”jag lyssnar”. 

Hur förhållandet mellan deltagarna organiseras: tydligt jämlikt, mer indirekt stil, mer 

artigt.38 

 

Så här kan mäns stil se ut vid ett vardagligt samtal. 

Ämne: talar om saker och händelser, så kallat report-talk. 

Genrer: skarpt kritisk stil (polemisk), skryt, skämt, förnedringar, problemlösning. 

Organisation av samtalsrummet: hierarkiskt, konkurrens, mer monolog, ”tala en i taget”, 

turövertagande, avbrott, färre uppbackningar eventuellt med funktionen ”jag håller med”. 

Hur förhållandet mellan deltagarna organiseras: statusorienterat, mer direktstil.39 

 

Man ser tydligt att skillnaden mellan kvinnor och män är stor och att det skiljer sig mycket 

mellan deras samtal. Kvinnor har mer uppbackningar och män skryter mer om sig själva. I 

männens samtal är det status som gäller, medan i kvinnornas samtal är det mer jämlikt och 

alla få tala, oftast samtidigt när det gäller kvinnor.  

                                         
37 Norrby 2004 s 125 
38 A a s 214-215 
39 A a s 215 
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4. Materialredovisning 
Här kommer materialredovisningen på det talade samtalet samt MSN-konversationer. 

 

4.1 Talade samtal 

De samtal som spelats in är tre stycken, A och S, M1 och M2 och M1, M2 och M3. Dessa tre 

samtal är vardagssamtal. Dessa samtal är inspelade under sep - nov 2007.  

 

 4.1.1 Samtalsöppning/Närhetspar 

När man lyssnar på ett samtal som man har spelat in är det svårt att hitta en samtalsöppning. 

Det ser inte likadant ut som när man hälsar på en gammal vän. Här kan öppningen vara ett 

ämnesbyte eller helt enkelt att man inleder med att säga: ”Nu kommer vi spelas in”. Ett 

exempel kan vi se i samtalet mellan M1 och M2.  

  

 M1 säger: Det kommer ju bara bli en massa siffror 6,7,8,2,4,6,1,0,1,2. Gör en  

       samtalsanalys på det om du vill. 

 M2 säger: 28. 40 

 

På detta sätt startar man inte ett vardagligt samtal. Men när man är förbered, på att man ska 

spelas in ger man ifrån sig ett skämtsamt sätt att börja konversationen på.  Efter detta flyter 

samtalet på och man glömmer gradvis bort bandspelaren. Det visar sig under samtalets gång. 

  

4.1.2 Turtagning 

Turtagandet i de talade samtalen kan som nämnts tidigare beskrivas som bollkastning. Två 

eller fler personer sitter i ett rum och kastar ”bollen” mellan varandra. Ett exempel på detta 

kan vi se här: 

  

 S säger: De va en från Falkenberg som hette Jennie-Ann. 

 A säger: Jennie-Ann det känner jag igen. 

 S säger: Det låter ju så jävla knäppt. 

 A säger: Hur gammal var hon? 

 S säger: Från Falkenberg. 

                                         
40 Bilaga 1 samtal 1 
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 A säger: I min ålder. 

 S säger: Nä äldre. 

 A säger: Jaså? 

 S säger: I min ålder? 

 A säger: I din ålder, för Jennie-Ann är ju är ju inte vanligt, men vem fasen va hon?  

 (SUCK) 

 S säger: Han med skägget du vet, som du träffat en gång. 

 A säger: Ja Bengt Mm. 

 S säger: Han hade en, det var han jag va i, när jag sa jag (OHÖRBART) kommer du 

   ihåg det? 

 A säger: Mm. 

 S säger: Han hade någon som han umgicks med … och där var ett par som kom från 

   Falkenberg. Och vi träffades genom han och hette Jennie-Ann. 

 A säger: Ja men vem känner jag som heter Jennie-Ann? 

 S säger: Jag tror hon hette Andersson i efternamn men jag är inte säker.41  

  

Här kan man se turtagningen tydligt och att de turas om att tala. Båda tar lika mycket plats 

även om S är huvudtalare här. 

 

4.1.3 Pauser 

I talade samtal är det lättare att veta när det är paus, dels för att man kan höra det på bandet 

och dels för att man kan mäta det lättare. Samtalet mellan A och S är fyllt med pauser medan 

samtalet mellan M1 och M2 inte innehåller många pauser. Det som är väsentligt här är att A 

och S samtal är betydligt längre. M1 och M2s samtal är 2 minuter långt och A och S samtal är 

över 15 minuter långt. Men pauserna i båda samtalen är olika långa och det beror på 

ämnesbyte, funderingar och så vidare.42  

 

 

 

 

 

 
                                         
41 Bilaga 1 samtal 2 
42 Bilaga 1 samtal 1,2 och 3 
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4.1.4 Ämnesbyte 

I talade samtal är ämnesbytena tydliga och klara. Det sker mellan olika pauser eller när man 

vill ha något.   

  

 A säger: Jag har haft telefonterror med J denna omgången. 

 S säger: Jaså? 

 A säger: Nu är det med där ju (FNISS) Hennes dator hade havererat igen, men nu var 

               den lagad. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Hittade en snubbe som kunde fixa den, så nu fungerar den igen. Hon fick ju 

    panik c-uppsatsen låg ju där. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Och alla bilder. 

 S säger: Skulle du kunna tänka dig att vända dig om o ta en sked? 

 A säger: Till syltmarmeladen, jag hade ju en, kan ta tillbaka den.43 

  

Här ändras samtalet då S ber om en sked och efter detta fortsätter de med ett annat ämne.  

 

4.1.5 TRP 

Här kan vi se när talaren byts, vid exempelvis en fråga som vi kan se här:  

  

 M2 säger: 28. 

 M1 säger: Va. (skratt). Var är du någonstans? Har du redan gjort C? 

 M2 säger: Mm. 

 M1säger: Har du räknat? Då kunde du det i huvudet? 

 M2 säger: ja. 

 M1 säger: det va bra gjort. 

 M2 säger: mmm.44 

 

Här ställs en fråga och den besvaras kort men det kommer ändå ett svar på frågan. Även på 

den andra frågan kommer det ett svar. Detta visar att talaren byts även om det är för ett kort 

slag. Ett längre och tydligare exempel kan vi se här:   
                                         
43 Bilaga 1 samtal 2 
44 Bilaga 1 samtal 1 



17 
 

  

 S säger: Jag ska inte klippa på torsdag. 

 A säger: Jaså varför inte det? 

 S säger: Vi ska ta ett sista ryck på förmiddan på torsdag. 

 A säger: Jaha. 

 S säger: I Boarp. 

 A säger: Mm. 

 S säger: Åsså har jag lovat Anna-Britta Henning och jag måste göra det på torsdag 

    eftermidda. 

 A säger: Klippa ner. 

 S säger: Rensa och klippa hennes jävla oxel, det är ju för fan två månader sen jag 

   lovade att åka dit. Och jag måste göra det på torsdag eftermidda.45 

 

Frågan ställs av A och svaret kommer av S och svaret fortsätter samtidigt som A ger 

uppbackning på svaret som S gett. 

 

4.1.6 Uppbackning  

I ett samtal ger man många uppbackningar för att visa att man följer med och håller med 

under samtalets gång. Detta är enkelt att se i en samtalsanalys och det ger en översikt på vem 

som talar och vem som lyssnar. Ett exempel på detta är:   

  

 A säger: Ja det körde ihop sig lite, vi ska ju äta julbord. 

 S säger: Ja. 

 A säger: Och då är jag ju inte i säng före halv fyra. 

 S säger: Nä. 

 A säger: Och sen är det medlemsmöte klockan sex. Och det är ju om utfallet av  

     röstningen, budjet och allt vad det nu var och det kan ju vara intressant. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Och det är redan klockan sex. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Varför nu dom skulle lägga det klockan sex.46 

 
                                         
45 Bilaga 1 samtal 2 
46 A st 
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I exemplet kan man se att S ger A mycket uppbackning när det är A som talar. Detta visar att S 

är med i samtalets gång och lyssnar på det som sägs av A. 

 

4.1.7 Icke-verbala uttryck 

I och med att dessa samtal är inspelade och inte filmade är det svårt att hitta icke-verbala 

uttryck. Det som man kan se som icke-verbala uttryck är skratt.  

Ett exempel: 

 M1 säger: Bara dricka glögg, varm glögg på midsommarafton, 40 grader varmt ute. 

 M2 säger: 150 spänn skulle folk betala. 

 M1 säger: Nä. 

 M2 säger: Jo. (knackning i bordet) 

 M2 säger: Folk, inte du Marcus (skratt) folk i allmänhet. 

 M1 säger: det är inte min kategori riktigt. (skratt)47 

Knackningen i bordet här stör inte samtalet utan det flyter på. 

 

4.2 MSN  

Jag har samlat in konversationer från vänner och bekanta. Dessa konversationer kommer från 

MSN och de är insamlade under hösten 2007.  

 

4.2.1 Samtalsöppning/Närhetspar 

Hur inleder man en konversation med någon? Hur man startar en konversation på MSN är 

ungefär detsamma som när man träffar någon man inte har sett på länge. Här följer några 

exempel:  

  

 2007-09-25 20:32:21 M säger: hallåja 

 2007-09-25 20:54:25 J säger: tjenamoss48  

 

Här följer ytterligare ett: 

  

 2007-09-08 13:13 B1säger: tjena!  

 2007-09-08 13:14 B2säger: hello  

 2007-09-08 13:14 B1säger: vad görs? 
                                         
47 Bilaga 1 samtal 3 
48 Bilaga 2 konversation 1 
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 2007-09-08 13:14 B2säger: ska till bolaget om 5 minuter...  

 2007-09-08 13:14 B2säger: du då?  

 2007-09-08 13:14 B1säger: haha okej  

 2007-09-08 13:15 B1säger: du är i halmstad lr?  

 2007-09-08 13:15 B2säger: ja det är jag.49 

 

Detta är ett bra exempel på samtalsöppning/närhetspar då konversationen löper på med 

hälsningsfraser och frågor som leder till svar. 

 

4.2.2 Turtagning 

Hur en typisk turtagning i det skrivna samtalet kan se ut framgår här: 

 M säger: hej mamma 

 A säger: hej 

 M säger: hur är deT 

 A säger: bra, var är ni nånstans 

 M säger: i pnom penh, kambodja 

 M säger: varit a kollat pa de varsta jag nogsonsin sett idag 

 M säger: s21 museet och killing fields 

 M säger: de far du lasa pa lite om sa forstar du vad jag menar 

 A säger: ja det ska ja gör har väl med kriget att göra 

 A säger: gick resan bra? 

 M säger: ja 

 M säger: ja de gjorde dn50 

 

Man behöver inte vänta på varandra här utan här överlappar svaren varandra. Vilket 

nedanstående exempel visar:  

 M säger: de far du lasa pa lite om sa forstar du vad jag menar 

 A säger: ja det ska ja gör har väl med kriget att göra 

 A säger: gick resan bra?  

 M säger: ja 

 M säger: ja de gjorde dn51 

                                         
49 Bilaga 2 konversation 2 
50 Bilaga 2 konversation 3 
51 Bilaga 2 konversation 3 
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Här kan vi studera de överlappande svaren. A svarar först att hon ska läsa på lite, och ställer 

sedan frågan: gick resan bra?  M svarar ja på frågan om att det har med kriget att göra och 

sedan på om resan gick bra. 

 

4.2.3 Pauser 

Pauser och tystnad går inte riktigt att mäta här. Men på klockslagen kan man se hur fort den 

andra parten har svarat. 

 [3/9-07 10:05:56] P2 säger: trött som fan 

 [3/9-07 10:06:06] P1 säger: hehe jaså? 

 [3/9-07 10:06:08] P1 säger: inte sovit inatt? 

 [3/9-07 10:06:45] P2 säger: gick upp vid 5 skulle köra fassan till Lund 

 [3/9-07 10:06:56] P1 säger: aha52 

 

Här ser vi att pauserna inte är så långa och att personerna svarar snabbt. Det finns även längre 

pauser i dessa samtal. Vi kan se en tydlig paus här: P1 frågar P2 ”inte sovit inatt?” och det tar 

P2 37 sekunder att svara. Vad detta beror på är svårt att säga, men en anledning kan vara att 

man samtalar med fler vänner samtidigt, eller att man inte skriver lika snabbt.  

Ytterligare ett exempel: 

  

 2007-11-08 12:16:19 G säger: haha jag har fattat det trög älg! 

 2007-11-08 12:21:47 K säger: men ska vi fika?53 

 

En lång paus här mellan G och K. 5 minuters paus är ganska vanligt i de skrivna samtalen. 

Det kan bero på att man gör andra saker samtidigt som man talar med sina vänner.  

 

4.2.4 Ämnesbyte  

Ämnesbytet kan ske på olika sätt men det vanligaste sättet är att man glider in i ett nytt ämne 

efter en längre paus.  

 2007-09-25 19:31:59 E säger: kommer upp senare då.. ska bara äta lite.. :) 

 2007-09-25 19:32:23 J säger: okej muffisarna e klara  

 2007-09-25 19:33:00 E säger: .. I'm impressed.. mumsigt 
                                         
52 Bilaga 2 konversation 4 
53 Bilaga 2 konversation 5 
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 2007-09-25 19:35:43 J säger: säg inget förrään du smakat 

 2007-09-25 19:41:16 J säger: rööv jag tacka ja till å jobba 

 2007-09-25 19:42:21 E säger: really? var det så dåligt med folk eller? 

 2007-09-25 19:43:05 J säger: ja dom hade jätte lite 

 2007-09-25 19:43:10 J säger: lotta hade sagt kanske 

 2007-09-25 19:44:08 E: säger: ok.. fan man kanske skulle ställa upp, men pallar inte 

       denna veckan alltså.. 

 2007-09-25 19:45:00 J säger: nä jag vet men han lät så ledsen 

 2007-09-25 19:45:09 J säger: att dom va jätte lite folk :( 

 2007-09-25 19:45:27 E säger: vad hette han? ronny? 

 2007-09-25 19:45:42 J säger: nej jag tror han hette johannes 

 2007-09-25 19:45:45 J säger: ronny??? 

 2007-09-25 19:46:05 E säger: det var ngn ronny som hade ringt mig innan.. hmm 

 2007-09-25 19:46:45 J säger: jo du måste jobba!!!! 

 2007-09-25 19:47:10 J säger: vill ju inte gå dit helt själv!!54 

 

Här ser vi när E och J samtalar om muffins och jobb. Det är en lång paus mellan dessa ämnen 

men man kan då se tydligt när de byter ämne. Det är en enkel övergång och det är enkelt att 

följa med när ämnet byts.  

 

4.2.5 TRP 

I de skrivna samtalen är det inte en och samma talare hela tiden om man inte ska berätta 

någon längre historia. Här är ett exempel på när samma talare talar under längre tid: 

 2007-11-08 12:15:14 G säger: men ja stänger dom 18 kan vi kanske fika? 

 2007-11-08 12:15:39 K säger: ja!! 

 2007-11-08 12:15:51 K säger: men mitt tåg går kl 19 

 2007-11-08 12:16:04 K säger: fatta det då55 

 

4.2.6 Stavning  

När man pratar med någon på MSN är det lätt att stava fel. Detta kan bero på olika saker: man 

skriver för fort och hinner skicka iväg det man skrivit innan man upptäckt felet, eller att man 

inte vet hur ett ord stavas. När det gäller stavning i konversationsexempel i 
                                         
54 Bilaga 2 konversation 6 
55 Bilaga 2 konversation 5 
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turtagningsavsnittet kan vi se att M inte har å ä ö och detta beror på att M inte är i Sverige. 

När man skriver utan å ä ö så är det svårare att läsa och det tar lite längre tid att förstå vad 

personen menar. Ett annat exempel på stavning är: 

 2007-11-08 12:21:47 K: vad ska vi köpa til han? 

 2007-11-08 12:22:00 G: jag vet ine har ingen fantasi!! 

 2007-11-08 12:22:08 G: ja vi kan fiika56 

 

Stavningen på ”till” är fel här och det förekommer bara en gång i samtalet och det är samma 

sak med ordet ”inte”. Fika stavas här med två i och om man läser hela samtalet57, så ser man 

att det inte är något som är genomgående utan bara vid detta enstaka tillfälle. Dessa fel 

förkommer bara en eller två gånger i samtalet och ses som slarvfel. Stavfel är vanliga i 

konversationerna och här kommer fler exempel:  

 2007-11-08 12:06:18 G säger: eller kan du hjälpa mig p htta present till henke?58 

Dessa fel kan vara slarvfel eller felslag. Tyvärr finns inga tydligare exempel på stavfel.  

 

4.2.7 Förkortningar 

I konversationerna förekommer en hel del förkortningar. Detta är till för att spara tid och 

oftast förstår den man skriver till vad man menar. Man förkortar ordet mycket med mkt som i 

detta exempel:  

 R säger: oj d låter mkt spännande.59 

 

Ytterligare ett exempel på olika förkortningar:  

 10:09:07 P2 säger: funderar på om jag skall dra ner nu i fm lr om jag skall ge fan i 

          det idag!60 

 

Fm och lr dessa två förkortningar förekommer endast en gång i samtalet. Fm står för 

förmiddag och lr står för eller. 

 Även egenkomponerade förkortningar är vanligt i dessa sammanhang. Istället för att 

skriva ut ordet ”det” skriver man ett enkelt d istället. Samma sak gäller med ordet ”är” skriver 

man ett enkelt e istället. Ett exempel på detta följer nedan: 

                                         
56 Bilaga 2 konversation 5 
57 A st 
58 A st 
59 Bilaga 2 konversation 7   
60 Bilaga 2 konversation 4 
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 2007-11-07 09:39:31 G: okej.. e d på riktigt nu då?61 

Detta gör man för att det underlättar skrivningen och medför att man kan skriva fortare. 

 I dessa samtal kan man även se att man skriver ut många vokaler för att man saknar 

intonationen på orden som man kan förstärka i ett vanligt samtal. De ord man gör det på kan 

vara: okeej, myysiga, djuupa, jaa, jadåå, förrään, rööv, jääätte, tjöööt, aaastråkig, iingen och 

aniing. Dessa ord har dubbla eller fler vokaler på rad för att uttrycka längden på ordet. 

 

4.2.8 Icke-verbala uttryck 

Icke-verbala uttryck är vanligt i konversationerna. De uttryck som förekommer är oftast haha. 

Dessa uttryck används ofta i de konversationerna som samlats. Ett exempel är:  

 2007-09-25 19:47:33 J säger: hahaha62 

Även smilisar är vanliga. De vanligaste smilisarna som förekommer i de 10 konversationer 

som jag har är: , , ;), :P, :D. De två första är glad och ledsen, den tredje är flirtig, den 

fjärde är att man räcker ut tungan mot någon och den sista är väldigt glad. Man kan använda 

sig av både haha och smilisar i samtalet som i det här exemplet:  

 2007-09-25 20:58:56 J: haha.. alltid :D63 

 

4.3 Jämförelse av samtalen och MSN 

Här jämförs de två olika typer av samtal likheter och skillnader kommer att påvisas och 

frågorna som ställdes i inledningen kommer att besvaras. 

 Samtalsöppning/ närhetsparen ser inte likadana ut i båda samtalen. I de skrivna 

samtalen är det hälsningsfraser först och man frågar hur den andra mår och så vidare. I de 

talade samtalen behövs det en skämtsam början för att komma igång och tid för att glömma 

bort bandspelaren. Det som är gemensamt i de båda samtalen är att man använder sig av 

frågor och svar i öppningen. I en MSN konversation kan det se ut på följande sätt:  

 R säger (15:52): hej 

 U säger (15:52): Hej hej! 

 R säger (15:52): läget? 

 U säger (15:52): trött o seg... själv då? 

 R säger (15:52): samma här... satt å spelade till två i natt 

 

                                         
61 Bilaga 2 konversation 8 
62 Bilaga 2 konversation 6 
63 A st 
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I ett talat samtal kan det se ut såhär:  

 M2 säger: (skrattar)  

 M1 säger: det kommer ju bara bli en massa siffror 6,7,8,2,4,1,0,1,2. Gör en  

       samtalsanalys på det om du vill. 

 M2 säger: 28. 

 M1säger: va (skratt) Var är du någonstans? Har du redan gjort C? 

 M2 säger: Mm. 

 

Turtagandet är olika i de respektive samtalen. I MSN-konversationerna behöver man inte ta 

samma hänsyn i turtagandet som i ett talat samtal. Det skrivna samtalet är mer fritt när det 

gäller turtagningen. Här tas ingen hänsyn till de regler som gäller för det talade samtalet, där 

man väntar på att få tala. I de skrivna samtalen kan båda parter skriva till varandra samtidigt 

och ställa olika frågor. Detta gör att de skrivna samtalen kan upplevas som något rörigare än 

de talade. I de talade samtalen turas man om att tala och talaren får tala till punkt här. Dessa 

skillnader kan vi se tydligt i följande exempel:  

 S säger: De va en från Falkenberg som hette Jennie-Ann. 

 A säger: Jennie-Ann det känner jag igen. 

 S säger: Det låter ju så jävla knäppt. 

 A säger: Hur gammal var hon? 

 S säger: Från Falkenberg. 

 A säger: I min ålder? 

 S säger: Nä äldre. 

 A säger: Jaså? 

 S säger: I min ålder. 

 A säger: I din ålder, för Jennie ann är ju är ju inte vanligt, men vem fasen va hon?  

 (SUCK) 

 S säger: Han med skägget du vet, som du träffat en gång. 

 A säger: Ja Bengt Mm. 

 S säger: Han hade en, det var han jag va i, när jag sa jag (OHÖRBART) kommer du 

   ihåg det? 

 A säger: Mm. 

 S säger: Han hade någon som han umgicks med … och där var ett par som kom från 

   Falkenberg. Och vi träffades genom han och hette Jennie-Ann. 

 A säger: Ja men vem känner jag som heter Jennie-Ann? 
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 S säger: Jag tror hon hette Andersson i efternamn men jag är inte säker.  

 A säger: Uh. 

 S säger: Men det är för fan 30 år sedan. (OHÖRBART) 

 A säger: Nä. (PAUS) Men jag kan inte komma ihåg vem i skjuttsiken, vad har hon för 

   anknytning till nån. Men jag vet att jag känner nån som heter Jennie-Ann men 

   vem vete fan. 

 

I det talade samtalet kan man se turtagningen tydligt och att deltagarna turas om att tala. Det 

är som en boll som kastas mellan de två talarna. Båda tar lika mycket plats även om S är 

huvudtalare här. 

 I en MSN-konversation är det inte lika tydligt som i de talade samtalen och det kan vi 

se här:  

 M säger: hej mamma 

 A säger: hej 

 M säger: hur är deT 

 A säger: bra, var är ni nånstans 

 M säger: i pnom penh, kambodja 

 M säger: varit a kollat pa de varsta jag nogsonsin sett idag 

 M säger: s21 museet och killing fields 

 M säger: de far du lasa pa lite om sa forstar du vad jag menar 

 A säger: ja det ska ja gör har väl med kriget att göra 

 A säger: gick resan bra? 

 M säger: ja 

 M säger: ja de gjorde dn 

 

Här väntar man inte på att den andra personen ska svara utan ställer alla sina frågor på en 

gång och så får man svara så gott det går. Detta kan medföra att samtalen blir röriga men efter 

ett tag så vänjer man sig vid detta i MSN samtalen. 

 Pauserna är varierande i de talade samtalen och här handlar det om 2-9 sekunders 

pauser. I de skrivna samtalen kan det dröja en bra stund innan den andra parten svarar på 

frågan. Med tanke på att de skrivna samtalen är friare, kan man tillfälligt avbryta det aktiva 

inslaget och göra andra saker under tiden som man fortfarande i någon mening samtalar med 

sina vänner. I ett talat samtal kan man inte göra detta på grund av att det skulle vara oartigt att 

bara gå ifrån ett samtal med en fråga eller annan replik kvarstående att respondera på.  
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 Icke-verbala uttryck finns det många av i de skrivna samtalen. Här yttrar det sig 

genom olika uttryck för ordet skratta så som: haha, hehe och hihi. I de talade samtalen är det 

just skratt som hörs på inspelningarna. Gester och blickar är lite svårt att uppfatta  när man har 

ett inspelat material. Men även i de talade samtalen förekommer skratt. 

I MSN-konversationerna kan det se ut på följande vis: 

 2007-09-25 19:47:33 J säger: hahaha 

Även smilisar förekommer i dessa samtal. I de talade samtalen är det inte vanligt att man talar 

om när man skrattar, utan det hörs när man gör det. Men på MSN är det viktigt att skriva ut att 

man skrattar annars kan det bli fel i kommunikationen.  

 Ämnesbytena jämförbara i de båda typerna av samtal. De sker vid frågor, pauser eller 

under en längre tystnad. När någon introducerar ett nytt ämne spinner man vidare på detta. I 

de skrivna samtalen kan det bli något rörigt om man tar upp många olika teman på samma 

gång. I talade samtal är ämnesbytena tydliga och klara. Det sker mellan olika pauser eller när 

man vill ha något:  

 A säger: Jag har haft telefonterror med J denna omgången. 

 S säger: Jaså? 

 A säger: Nu är det med där ju (FNISS) Hennes dator hade havererat igen, men nu var 

               den lagad. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Hittade en snubbe som kunde fixa den, så nu fungerar den igen. Hon fick ju 

    panik c-uppsatsen låg ju där. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Och alla bilder. 

 S säger: Skulle du kunna tänka dig att vända dig om o ta en sked? 

 A säger: Till syltmarmeladen, jag hade ju en, kan ta tillbaka den. 

 

Här ändras samtalet då S ber om en sked och efter detta tar ett annat ämne vid. Ämnesbytet 

här sker via en fråga om något helt annat än vad de pratar om. 

 I denna MSN-konversation byts ämnet efter en stunds paus som man kan se nedan. 

Här är parterna med på ämnesbytet och har bara ett ämne åt gången. 

 2007-09-25 19:31:59 E säger: kommer upp senare då.. ska bara äta lite.. :) 

 2007-09-25 19:32:23 J säger: okej muffisarna e klara  

 2007-09-25 19:33:00 E säger: .. I'm impressed.. mumsigt 

 2007-09-25 19:35:43 J säger: säg inget förrään du smakat 
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 2007-09-25 19:41:16 J säger: rööv jag tacka ja till å jobba 

 2007-09-25 19:42:21 E säger: really? var det så dåligt med folk eller? 

 2007-09-25 19:43:05 J säger: ja dom hade jätte lite 

 2007-09-25 19:43:10 J säger: lotta hade sagt kanske 

 2007-09-25 19:44:08 E: säger: ok.. fan man kanske skulle ställa upp, men pallar inte 

                            denna veckan alltså.. 

 2007-09-25 19:45:00 J säger: nä jag vet men han lät så ledsen 

 2007-09-25 19:45:09 J säger: att dom va jätte lite folk :( 

 2007-09-25 19:45:27 E säger: vad hette han? ronny? 

 2007-09-25 19:45:42 J säger: nej jag tror han hette johannes 

 2007-09-25 19:45:45 J säger: ronny??? 

 2007-09-25 19:46:05 E säger: det var ngn ronny som hade ringt mig innan.. hmm 

I MSN kan ämnesbytet se annorlunda ut eftersom man kan ha flera ämnen igång samtidigt.  
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5. Sammanfattande analys 
Om man ska följa de regler som Catrin Norrby tar upp i sin bok ska man ta hänsyn till 

turtagning, grönt ljus, närhetspar, pauser, uppbackning, samtalstur, icke-verbala uttryck och 

även ämnesövergångar. Dessa regler tar man automatiskt och omedvetet hänsyn till i ett 

samtal och det är inte något som man tänker på; det är som att äta och sova, vi gör det på ren 

rutin. Man vet när man ska äta och när man ska sova, och på samma sätt vet man vilka regler 

som gäller när man talar. 
 I de vardagliga samtal som har spelats in under den här tiden har reglerna följts på ett 

genomskinligt sätt och det är vardagliga samtal som har spelats in. De samtalen är 

avslappnade och enkla till sättet. Ett arbetsrelaterat samtal hade varit mer formellt och stelt. 

 Men när man ser till MSN-konversationerna kan man inte riktigt följa de regler som är 

så viktiga i tal, utan i dessa konversationer är det mer fritt och öppet när det gäller turtagning 

och pauser. Man ger inte uppbackningar på samma sätt som man gör i ett talat samtal här kan 

ett Mm vara ett svar på en fråga som ställts. I ett talat samtal är det oftast en uppbackning som 

visar att man lyssnar och faktiskt följer med i samtalets gång.  

 Man kan i MSN inte se en samtalstur på samma sätt som man gör i ett talat samtal, 

eftersom det skrivna samtalet är mer överlappande. Här kan en person skriva 4 olika frågor 

samtidigt och detta kan ge ett rörigt intryck för den ovane. En samtalstur består av frågor och 

svar som följer varandra och på så sätt kan man inte säga att MSN har en klar samtalstur, 

eftersom flera frågor kan ställas och besvaras samtidigt.  

 MSN-konversationerna är ännu mer avslappnade än vad de talade samtalen är just tack 

vare att man inte behöver svara den andra personen på en gång, utan man gör det när man 

själv har tid och lust. Man kan alltså inte följa Norrbys mall till punkt och pricka i dessa 

skrivna samtal. Men i de talade samtalen är det enkelt att följa den röda tråden genom hela 

samtalet. 

  MSN-konversationer och talade samtal använder sig av samma regler/mallar, men 

med vissa undantag. Det har av undersökningen framkommit att i de skrivna samtalen tar man 

inte hänsyn till de regler som gäller i ett talat samtal. Det behöver inte betyda inte att MSN är 

ett dåligt sätt att kommunicera på, men det finns inga skrivna regler för hur en sådan 

konversation ska gå till. Med MSN är man mer fri och man kan svara personerna när man har 

tid och lust. I ett samtal har man inte samma frihet. Sitter man och samtalar med någon kan 

man inte gå iväg och låta frågor hänga kvar i luften.  
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 Kan man använda sig av samma mallar/regler för det talade samtalet som för det 

skrivna? Ja, till viss del, men reglerna och mallarna är inte lika användbara på det skrivna 

samtalet som på det talade 

 Kan man se likheter mellan det talade samtalet och det skriva samtalet? Ja det kan 

man, turtagningen är i stort sett likadan i det skrivna samtalet som i det talade, med undantag 

för de samtal som har flera ämnen igång samtidigt 

 Kan en skriven konversation fungera på samma sätt som ett talat samtal? Ja, till viss 

del, men det finns några skillnader. Det som skiljer samtalen mest åt är turtagningen och de 

icke-verbala uttrycken. Turtagningen är annorlunda på så sätt att i de skrivna samtalen 

överlappar man varandra med frågor och turtagningen är rörig. I ett talat samtal är det mer 

som en boll som kastas mellan två parter. Man turas om att tala och samtalet flyter på utan 

besvär.  

 De icke-verbala uttrycken är mer påtagliga i de skrivna samtalen och de varieras i 

större omfattning med hjälp av olika slags smilisar. I de talade samtalen är dessa icke-verbala 

uttryck svårare att hitta, då samtalet är inspelat på band.  

 Vad finns det för förkortningar i det skrivna samtalet? De förkortningar somhar kunnat 

beläggas är em, lr och mkt, likasom d (det) och e (är). 

 Hur ser ämnesövergångarna ut i de respektive samtalen? I de talade samtalen inträffa 

de vid frågor, längre pauser eller tystnad. I följande exempel kan vi se hur det sker vid en 

fråga:  

 A säger: Jag har haft telefonterror med J denna omgången. 

 S säger: Jaså? 

 A säger: Nu är det med där ju (FNISS) Hennes dator hade havererat igen, men  

   nu va den lagad. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Hittade en snubbe som kunde fixa den, så nu fungerar den igen. Hon  

    fick ju panik c-uppsatsen låg ju där. 

 S säger: Jaha. 

 A säger: Och alla bilder. 

 S säger: Skulle du kunna tänka dig att vända dig om o ta en sked? 

 A säger: Till syltmarmeladen, jag hade ju en, kan ta tillbaka den. 

 Här ändras samtalet då S ber om en sked.  
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I MSN-konversationerna ser det ut på följande vis:   

 2007-09-25 19:31:59 E säger: kommer upp senare då.. ska bara äta lite.. :) 

 2007-09-25 19:32:23 J säger: okej muffisarna e klara  

 2007-09-25 19:33:00 E säger: .. I'm impressed.. mumsigt 

 2007-09-25 19:35:43 J säger: säg inget förrään du smakat 

 2007-09-25 19:41:16 J säger: rööv jag tacka ja till å jobba 

 2007-09-25 19:42:21 E säger: really? var det så dåligt med folk eller? 

 2007-09-25 19:43:05 J säger: ja dom hade jätte lite 

 2007-09-25 19:43:10 J säger: lotta hade sagt kanske 

 2007-09-25 19:44:08 E: säger: ok.. fan man kanske skulle ställa upp, men pallar inte 

       denna veckan alltså.. 

 2007-09-25 19:45:00 J säger: nä jag vet men han lät så ledsen 

 2007-09-25 19:45:09 J säger: att dom va jätte lite folk :( 

 2007-09-25 19:45:27 E säger: vad hette han? ronny? 

 2007-09-25 19:45:42 J säger: nej jag tror han hette johannes 

 2007-09-25 19:45:45 J säger: ronny??? 

 2007-09-25 19:46:05 E säger: det var ngn ronny som hade ringt mig innan.. hmm 

 2007-09-25 19:46:45 J säger: jo du måste jobba!!!! 

 2007-09-25 19:47:10 J säger: vill ju inte gå dit helt själv!!  

 

Här sker ett ämnesbyte vid en längre paus som man ser mellan: 

 2007-09-25 19:35:43 J säger: säg inget förrään du smakat 

 2007-09-25 19:41:16 J säger: rööv jag tacka ja till å jobba 

 

Här kommer det ett nytt ämne och det båda parterna spinner vidare på detta ämne. 

 De talade samtalen och de skrivna samtalen har skillnader och likheter man kan dra 

slutsatsen av att MSN-konversationerna är mer fria och att det inte finns några direkta regler 

utan man gör som man vill. I de talade samtalen flyter samtalet på och man tänker inte på de 

regler som finns. Men man vet att man inte talar i mun på varandra och att man inte går ifrån 

samtalet utan att säga ifrån att man ska gå. Dessa saker är inte viktiga i en MSN konversation 

då man kan skriva när man vill och vad man vill. 
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6. Avslutning 
Detta arbete har visat att det skrivna samtalet inte är detsamma som det talade. Det skrivna 

samtalet fungerar i många sammanhang men någon gång måste man möta sina vänner och 

prata på riktigt. Vissa saker kan vara svåra att beskriva på MSN och jag vet att många med 

mig hellre ringer upp en person eller föredrar att man träffas på riktigt och då pratar om det 

man inte kunnat beskriva över en datorskärm.  

 De talade samtalen kommer inte att dö ut på grund av att vi behöver den personliga 

kontakten för att göra ett mera bestående intryck. Tänk på hur det skulle vara att ha 

anställningsintervju via MSN, det skulle bli opersonligt på det viset att man inte träffar 

personen som man ska intervjua, och det skulle inte fungera lika bra som vid ett personligt 

möte. 

 Jag har kommit till insikt om att MSN inte alltid är det bästa konversationsmedlet utan 

att det personliga mötet mellan två personer är väldigt viktigt. MSN är på något vis 

opersonligt; även om man har sin bild på en skärm är det inte samma sak. Man ger inget 

riktigt intryck på sin samtalspartner och det gör det svårt att bilda sig en uppfattning om vilket 

humör eller personlighet som han eller hon egentligen har. 

 Som avslutning skulle jag vilja säga: Ta en fika nere på stan med dina vänner, istället 

för en ensamfika framför MSN!
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Bilagor 
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MSN konversationer 

 



Bilaga 1 

 

Samtal 1 

Samtal mellan M1 och M2 och detta samtal utspelar sig vid köksbordet när de pluggar till en 

tenta. 

 

M2 säger: Skrattar 

M1 säger: Det kommer ju bara bli en massa siffror, 6 ,7 8, 2,4,1,0,1,2 gör en samtalsanalys på 

det om du vill. 

M2 säger: 28. 

M1 säger: Va. (skratt). Var är du någonstans? Har du redan gjort C. 

M2 säger: Mm 

M1 säger: Har du räknar? Då kunde du det i huvudet. 

M2säger: ja 

M1säger: det va bra gjort 

M2 säger: mmm 

Paus 

M1säger: Decimal deciamal decimal, det blir det inte alls det blir sju. 7+2+16+. Villar alltid 

bort mig i tabellen. Den blir. Det borde bli också jämt. 

M2 säger: vad gör jag 

M1säger: det blir tolv,  

M2 säger: var fock du tolv ifrån 

M1 säger: jag ljög lite det + 40 

Prassel 

Ohörbart 

M1 säger: för jävligt. 

 Paus 

M1 säger: ja just det där ja, aha det var till och med fråga på det. 

M2 säger: samtida tal med M1 

M1 säger: det märker vi när vi ska rita sen. 
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Samtal 2 

Vardagssamtal. 

A säger: Nä. 

S säger: Åsså ringde jag till knäred igår 

A säger: Jaha, ja just det, julfesten det var den femte… nä  

S säger: (OHÖRBART) så det är snabbt hem och byta om. 

A säger: Vilken tid ska ni vara där(?) 

S säger: Vi ska vara i församlingshemmet klockan halv sex 

A säger: Halv sex (?) 

S säger: Sen ska vi vara på nya gästgivargården i Hishult klockan halv sju men vi skulle 

samlas halv sex. 

A säger: Jaha, då är jag ensam hemma på kvällen, hur ska det gå. Det är jag ju inte van vid.  

S säger: Nä här har du inte varit ensam hemma tror jag en enda gång. 

  PRASSEL 

A säger: Nä, nä. 

S säger: Nä (OHÖRBART) men jag… (OHÖRBART) 

A säger: Jaså 

  Slag med sked i marmeladburk. 

A säger: Ja jag vet inte om jag hinner sova på torsdag. 

S säger: Jaså 

A+ S säger: (SAMTIDATAL) 

A säger: Ja det körde ihop sig lite, vi ska ju äta julbord. 

S säger: Ja 

A säger: Och då är jag ju inte i säng före halv fyra. 

S säger: Nä 

A säger: Och sen är det medlemsmöte klockan sex. Och det är ju om utfallet av röstningen, 

budjet och allt vad det nu var och det kan ju vara intressant 

S säger: Jaha 

A säger: Och det är redan klockan sex. 

S: Jaha 

A säger: Varför nu dom skulle lägga det klockan sex. 

PAUS OCH ÄMNESBYTE. 

S säger: Jag ska inte klippa på torsdag 

A säger: Jaså varför inte det? 
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S säger: Vi ska ta ett sista ryck på förmiddan på torsdag 

A säger: Jaha 

S säger: I Boarp 

A säger: Mm 

S säger: Åsså har jag lovat Anna-Britta Henning och jag måste göra det på torsdag eftermidda 

A säger: Klippa ner 

S säger: Rensa och klippa hennes jävla oxel, det är ju för fan två månader sen jag lovade att 

åka dit. Och jag måste göra det på torsdag eftermidda. 

A säger: (OHÖRBART) 

S säger: (OHÖRBART) 

PAUS 

S säger: Det är ju mittemot vinodlarn 

A säger: Ja visst 

S säger: Så det måste jag ta, och för vi har lita att ta (OHÖRBART) jag kör upp och börjar 

själv åsså kommer han sen.  

A säger: Mm 

S säger: sen om vi kan få rensat den sista hörnan i Boarp, sen är där lite utmed väggarna men 

eeh det sa vi att vi skulle köra ner och (OHÖRBART). Det är så vi kan samla skrotet 

(OHÖRBART) där är lita grejer. 

A säger: Mm 

S säger: Och sen ska vi ju besluta vad vi ska göra med sängen och skåpet.  

A säger: Mm 

S säger: Sen är det lita där uppe som ska hit, en låda med verktyg och en ficklampa å 

A säger: Matterna har du tagit dom 

S säger: Matterna ska jag ta ner till Småryd åsså och sen är där en vattenslang åsså som ska 

hit. 

A säger: Men behöver vi den 

S säger: Nej det vet jag inte men tar den ändå 

A säger: (OHÖRBART) Ta den till Småryd. 

S säger: Jag bara tänkte att det hade varit bra så vi kan komma åt ordentligt runt om 

A säger: Men det kan vi ju 

S säger: Va inte etter häcken 

A säger: Jo det är klart 

S säger: Kunne vi det 
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A säger: Ja jag tvättade ju hela altanen 

S säger: Mm 

A säger: Jag gjorde ju om slangarna 

S säger: Ja det gjorde du 

A säger: Ja visst gjorde jag det, den ena slangen var ju trasig men den fixade jag ju. 

S säger: Mm det vet jag 

PAUS! 

S säger: Det är ju den som hängt i källaren som jag hade behövt att (OHÖRBART) 

A säger: Mm    

SAMTIDA TAL 

Omrörning i kaffet. 

S säger: Och sen  

SAMTIDA TAL 

A säger: Tvättmaskinen då 

S säger: Förlängningssladd och lite sånt som ska hit. 

A säger: Tvättmaskinen då 

S säger: Ja den åsså 

PAUS 

S säger: Och så är där klockan 

A säger: Mm 

S säger: Väggklockan men den ställer vi i förrådet 

A säger: Ja här ja 

S säger: Mm sen ska dom (OHÖRBART) 

PAUS 

A säger: Men det kan man inte komma åt. 

S säger: Nej (OHÖRBART) 

A säger: Va fan, ja där ja 

S säger: Är där inget … smör 

A säger: Jo det var det (OHÖRBART) 

PRASSEL. 

A säger: Chokoladen 

S säger: (OHÖRBART) Glöggen 

A säger: Den hm hjortronglöggen? 

S säger: Ja, ja 
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A säger: Godisglöggen 

S säger: (OHÖRBART) 

A säger: Nej (SKRATT) 

PAUS 

A säger: Jag har haft telefonterror med J denna omgången 

S säger: Jaså 

A säger: Nu är det med där ju (FNISS) Hennes dator hade havererat igen, men nu var den 

lagad 

S säger: Jaha 

A säger: Hittade en snubbe som kunde fixa den, så nu fungerar den igen. Hon fick ju panik c-

uppsatsen låg ju där 

S säger: Jaha 

A säger: Och alla bilder 

S säger: Skulle du kunna tänka dig att vända dig om o ta en sked 

A säger: Till syltmarmeladen, jag hade ju en, kan ta tillbaka den 

PAUS 2,9 sek 

A säger: Varsågod 

S säger: Tack 

PAUS 11,0 sek. 

S säger: (OHÖRBART) 

A säger: Va(?) 

S säger: (OHÖRBART) 

A säger: Var det va(?) 

S säger: Ja 

A säger: Nä, nu var det duret 

PAUS 9,2 sek 

Ohörbart från båda och buller i köket. 

A säger: Men jag tänkte på det den tolfte, om jag skulle ändra så vi kan gå på Vipå-kören.  

PAUS 8,3 sek 

S säger: När kan du ta det då? 

A säger: Jag kan kanske ta det imorgon på onsdag istället, hade passat bättre, denna onsdagen.  

S säger: (OHÖRBART) 

Här har de inspelade parterna bett mig att ta bort en mitten sektion då ämnet blir för personligt 

och de vill att jag ska stryka detta.  
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11.40 Kommer samtalet igång igen. 

A säger: Den var farligt god, ska du ha mer? 

S säger: Nä. 

A säger: Den blir för gammal. 

S säger: De va en från Falkenberg som hette Jennie-Ann. 

A säger: Jennie-Ann det känner jag igen 

S säger: Det låter ju så jävla knäppt 

A säger: Hur gammal var hon 

S säger: Från Falkenberg 

A säger: I min ålder 

S säger: Nä äldre 

A säger: Jaså 

S säger: I min ålder 

A säger: I din ålder, för Jennie ann är ju är ju inte vanligt, men vem fasen va hon (SUCK) 

S säger: Han med skägget du vet, som du träffat en gång 

A säger: Ja Bengt Mm 

S säger: Han hade en, det var han jag va i, när jag sa jag (OHÖRBART) kommer du ihåg det 

A säger: Mm 

S säger: Han hade någon som han umgicks med … och där var ett par som kom från 

Falkenberg. Och vi träffades genom han och hette Jennie-Ann. 

A säger: Ja men vem känner jag som heter Jennie-Ann 

S säger: Jag tror hon hette Andersson i efternamn men jag är inte säker.  

A säger: Uh 

S säger: Men det är för fan 30 år sedan (OHÖRBART) 

A säger: Nä. (PAUS) Men jag kan inte komma ihåg vem i skjuttsiken, vad har hon för 

anknytning till nån. Men jag vet att jag känner nån som heter Jennie-Ann men vem vete fan. 

S säger: Rosi-Ann också 

A säger: Ja och Ros-Marie 

PAUS 

S säger: Fast hemvärnsmannen från Ängelholm 

A säger: ja 

S säger: Hans fru hette Ulla-Kristina också dubbelnamn 

A säger: Ulla-Kristina 

S säger: Och det heter ju kyrkvaktmästarens frun Ulla-Kristin 
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A säger: Men det kan man ju inte heta 

S säger: Jo tydligen. Som dubbelnamn kan man ju nästan kombinera vad fan som helst. Och 

det är ju från ja … början på 30-talet och i nästan 30 år framåt 

A säger: Mm 

S säger: Med kulmen på 40 

A säger: Amen det var ju många som är födda samtidigt som jag som har dubbelnamn. 

S säger: Ja det är det, var rätt så vanligt i slutet av 50-talet. Men åsså det var ju ändå mest 

under 40. 

A säger: 40-talister 

S säger: Andra halvan av 40-talet. Jörn-Henrik 

A säger: Sven-Olof 

S säger: Ja 

A säger: Lars-Bertil då 

S säger: Ja, Sven-Bertil, Stig-Bertil 

Ohörbart från båda och skratt från båda. 

 

Samtal 3. 

Samtal mellan M1, M2 och M3. Det är ett vardagligt samtal. 

 

M1 säger: Bara dricka glögg, varm glögg på midsommarafton, 40 grader varmt ute. 

M2säger: 150 spänn skulle folk betala 

M1 säger: Nä 

M2 säger: Jo. (knackning i bordet) 

M2 säger: Folk inte du Marcus (skratt) folk i allmänhet. 

M1säger: det är inte min kategori riktigt (skratt) 

M1, M2 och M3 samtida tal. 

M3 säger: Ohörbart 

M1 säger: Åhh, har ni skridskor här 

M3 säger: ja 

M2 säger: nej 

M1 säger: hade vi inte kunnat åka skridskor en dag, det hade varit skoj 

M2 säger: ja det vore jävligt kul 

M3 säger: vad gör man det någonstans 

M2 säger: skratt. Kanske i en ishall 
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M1 skrattar 

M3 säger: ja du menar så 

M3 säger: men dom hade ju sån…. 

M1 säger: kan man göra på stan också faktiskt. 

M3 säger: dom hade ju sån fet bana där på stortorget. 

M1 säger: ska du med, du kan ju ha ballerina skridskor, ramla och bryta 40 ben. Undra vad 

rekordet är om nån som har ramlat och brutit flest ben samtidigt? 

M2 säger: ja det är ju spännande. 

M1säger: kan man inte undra det? 

M2 säger: hur många ben har vi i kroppen 

M1 säger: 206 

M2 säger: hur fan vet du det? 

M1 säger: helt meningslöst vetande skratt 

M2 säger: ja det är det faktiskt. 
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Bilaga 2 

Alla namn har tagits bort för att skydda personernas identitet. 

 

Konversation 1 

2007-09-25 20:32:21 M: hallåja 

2007-09-25 20:54:25 J: tjenamoss 

2007-09-25 20:54:29 J: allt väl? 

2007-09-25 20:54:42 M: det funkar 

2007-09-25 20:54:44 M: hostig 

2007-09-25 20:54:47 M: sj? 

2007-09-25 20:54:56 J: jo.. det funkar väl 

2007-09-25 20:55:06 J: kollar du inte på idol? 

2007-09-25 20:56:29 M: mög program 

2007-09-25 20:57:01 J: haha.. de e veckans höjdpunkt här :P 

2007-09-25 20:57:47 M: omg 

2007-09-25 20:58:03 Jr: haha.. vad hittar du på då?  

2007-09-25 20:58:41 M: säker du vill veta?;) 

2007-09-25 20:58:56 J: haha.. alltid :D 

2007-09-25 20:59:04 M: sitter å dricker te 

2007-09-25 20:59:13 M: nyduschad å luktar gott 

2007-09-25 20:59:29 J: tisdagsmys :) 

2007-09-25 20:59:40 M: haha det vill jag inte kalla det 

2007-09-25 21:00:07 J: hihi.. vad skulle du kalla det då? 

2007-09-25 21:00:28 M: en tisdag kväll? 

2007-09-25 21:01:13 J: haha.. då har du väldigtmyysiga tisdagkvällar 

2007-09-25 21:01:41 M: inte ett dugg 

2007-09-25 21:01:42 M: hatar tisdagar 

2007-09-25 21:02:57 J: de gäller ju göra de bästa av de 

2007-09-25 21:03:16 M: sova bort dom? 

2007-09-25 21:04:25 J: ja sova e skönt 

2007-09-25 21:04:55 M: e det? 

2007-09-25 21:04:55 M: lr e det skönt å vakna utvilad? 

2007-09-25 21:05:12 J: ojoj djuupa frågor 

2007-09-25 21:05:20 M: klart 
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2007-09-25 21:05:23 M: :P 

2007-09-25 22:17:01 J: ska du göra i helgen då? 

2007-09-25 22:17:15 M: vet inte riktigt 

2007-09-25 22:17:15 M: supa tror jag 

2007-09-25 22:17:30 M: har iofs tvättid på söndag, men det kan jag nog skita i 

2007-09-25 22:17:30 M: du då? 

2007-09-25 22:17:52 J: vet inte riktigt.. ska köra hem på fredag.. mest ta det lugnt I guess  

2007-09-25 22:18:29 M: afan 

2007-09-25 22:18:29 M: vi ska ev till krogsvängen 

2007-09-25 22:18:34 M: men vi ska ialf spela tv spel hela helgen 

2007-09-25 22:18:51 J: aha e de krogsväng.. kul kul 

2007-09-25 22:19:13 J: xbox eller? :) 

2007-09-25 22:19:29 M: japp 

2007-09-25 22:19:35 M: å wie 

2007-09-25 22:20:00 J: haha de ko-spelet?? de va kul :) 

2007-09-25 22:20:24 M: haha vet inte vad det blir för spel 

2007-09-25 22:20:46 J: :P 

2007-09-25 22:21:19 J: ska du kolla hurva-löberöd? 

2007-09-25 22:21:34 M: tror inte det 

2007-09-25 22:22:12 J: vet du om de e a eller b-lag? 

2007-09-25 22:22:40 M: a 

2007-09-25 22:22:48 J: kei 

2007-09-25 22:23:27 M: b-laget ahr harlösa på måndag tror jag 

2007-09-25 22:24:02 J: aha.. men du spelar inte alls nu? 

2007-09-25 22:24:19 M: noep 

2007-09-25 22:24:30 M: blir nog inga fler matcher i år 

2007-09-25 22:25:21 J: tränar du ngt? 

2007-09-25 22:26:12 M: bara cykling å sjukgymnastik 

2007-09-25 22:26:38 J: kanske skönt å göra annat ett tag?  

2007-09-25 22:26:53 M: njaa vill spela fotboll 

2007-09-25 22:27:00 M: Var i rätt bra form:S 

2007-09-25 22:27:13 J: trist :( 

2007-09-25 22:27:25 M: skit händer tyvärr 

2007-09-25 22:27:47 J: mm de kan man säga 
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2007-09-25 22:28:38 M: Bara till komma igen nästa år 

2007-09-25 22:29:14 J: JA! 

2007-09-25 22:29:52 M: tappa massa extra kilon 

2007-09-25 22:30:14 J: gå i vinter ide 

2007-09-25 22:30:19 J: de hade varit naajs 

2007-09-25 22:30:33 M: njaa  

2007-09-25 22:30:43 M: har 94 typ fram till jul  

2007-09-25 22:30:45 M: å msk å skit 

2007-09-25 22:31:03 J: ja hur fan går de med det? 

2007-09-25 22:31:08 J: vilken vecka e de 

2007-09-25 22:31:13 J: jaghar tentavecka 43 

2007-09-25 22:31:15 M: 39 tror jag 

2007-09-25 22:31:18 M: nu alltså 

2007-09-25 22:31:25 M: det e första å andra helgen i november 

2007-09-25 22:31:54 J: de e jätte bra då e de nog 44 45 

2007-09-25 22:32:33 M: Jaa det e det nog 

2007-09-25 22:32:38 J: iofs flyttar mor då så jag har ingen stans å bo.. men de lööser sej 

2007-09-25 22:33:20 M: vart flyttar hon? 

2007-09-25 22:33:28 J: ut ovanför lindahls 

2007-09-25 22:33:41 M: har hon sålt huset då? 

2007-09-25 22:33:58 J: japp dom skrev apperna förra veckan... 

2007-09-25 22:34:11 M: gött 

2007-09-25 22:34:14 M: blev hon rik lr? 

2007-09-25 22:34:59 J: jadåå..lagom tror vi fick nånstans mellan 1 400000 och 1 500000 

2007-09-25 22:35:06 J: eller ja hon fick 

2007-09-25 22:35:14 M: det e fan bra ju 

2007-09-25 22:35:42 J: jag har ingen aning. men de va ju högre än utropspriset ialf 

2007-09-25 22:36:11 M: mer än jag trodde oxå faktistk 

2007-09-25 22:37:59 J: mm men hon har fixat väldigt mycket med det nu i sommar.. målat 

som en galning bytat fönster å sånt.. 

2007-09-25 22:38:51 M: jo men hon gör väl ändå en hyfsad vinst 

2007-09-25 22:39:17 J: ja och där ute e de gratis värme å sånt så de tjänar hon ju på ocks  

2007-09-25 22:39:18 J: å 

2007-09-25 22:39:59 M: jo men sen får hon belata 50% skatt på vinsten från husförsäljningen 
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2007-09-25 22:41:37 J: ahaa. sånt har jag ingen koll på 

2007-09-25 22:42:01 M: tror det 50% 

2007-09-25 22:42:09 M: om du inte investerar dom i ny bostad 

2007-09-25 22:43:04 J: nu när du säger så ringer de en liten klockisch 

2007-09-25 22:43:38 M: haha 

2007-09-25 22:45:55 J: haha du vet han b? 

2007-09-25 22:46:08 M: ja tyvärr 

2007-09-25 22:46:34 J: haha han har varit inne på min sida på porrigt!! Skandal 

2007-09-25 22:46:44 M: haha jaa lite faktiskt 

2007-09-25 22:47:14 J: |HAN e verkligen McNAsty!! 

2007-09-25 22:47:29 M: jaså? 

2007-09-25 22:48:23 J: ja!!! 

2007-09-25 22:48:39 M: VAd har han skrivit då? 

2007-09-25 22:49:15 J:| nä han hade inte skrivit ngt han e bara äcklig tycker jag 

2007-09-25 22:49:23 M: haha 

 

Konversation 2 

Konversationen ägde rum 2007-09-08 

(13:13) B1: tjena!  

(13:14) B2: hello  

(13:14) B1: vad görs?  

(13:14) B2: ska till bolaget om 5 minuter...  

(13:14) B2: du då? 

 (13:14) B1: haha okej  

(13:15) B1: du är i halmstad lr?  

(13:15) B2: ja det är jag  

(13:15) B2: var håller du hus?  

(13:15) B2: match imon? 

(13:16) B2: pratade med erik i din klass förresten...ha ha  

(13:16) B1: nybro nu!  

(13:16) B1: haha jaa match imon 

(13:17) B1: idag avgiftning  

 (13:17) B1: mm hörde det  

(13:17) B1: vad sa ni då? =)  
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(13:19) B2: hehe nej han ville veta några skandaler om dig 

 (13:19) B2: men jag sa inte så mycket  

(13:19) B2: tyckte han skulle börja diskutera heroes med dig =)  

(13:19) B2: ska dra nu 

 (13:19) B2: hörs sen  

(13:21) B1: hahaha  

(13:21) B1: erik är  superskön  

(13:21) B1: okeeej  

(13:21) B1: hörs  

(13:21) B1: puss =) 

 

Konversation 3 

Konversationen ägde rum den 14/11 07 kl 13:06 

M säger: hej mamma 

A säger: hej 

M säger: hur ar de? 

A säger: bra, var är ni nånstans 

M säger: i pnom penh, kambodja 

M säger: varit a kollat pa de varsta jag nogsonsin sett idag 

M säger: s21 museet och killing fields 

M säger: de far du lasa pa lite om sa forstar du vad jag menar 

A säger: ja det ska ja gör har väl med kriget att göra 

A säger: gick resan bra? 

M säger: ja 

M säger: ja de gjorde dn 

A säger: har du läst mailet? 

M säger: skaffat lite nya kompisar vi hanger med har, kul 

M säger: nope, ska 

A säger: lite var trasigt 

M säger: vad? 

A säger: en skål, en tallrik och tanten 

A säger: foten på tanten går att limma 

M säger: oj, masta lasa vad du menar, forstar ingenting 

M säger: jaha, i paketet 
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M säger: damnthem 

M säger: va tyckde du om kladerna? 

A säger: dom var jättefina, synd att man inte kan låna!! 

M säger: haha! ja verkligen 

M säger: j kjol? 

M säger: passar den dig? 

A säger: en liten fråga, har du köpt greys anatomy till mig? 

A säger: den passar mig 

M säger: hahah 

M säger: javisst 

M säger: =) 

M säger: bara jag far lana den nar jag kommer hem 

A säger: ja det blir bra, den funkar fint i min dvd, får ju lära mig lite engelska på köpet 

M säger: harligt! de kommer du gilla 

M säger: fast du har ju klart tjuvkikat lite 

A säger: ja det klart, men bara på den 

M säger: haha 

M säger: du far kolla pa vad du vill 

M säger: men grays ar din 

A säger: det var ju fint, man tackar 

A säger: ska ja gömma dom för j? 

M säger: haha 

M säger: ja, kanske lite sa 

M säger: hon har sa hon klarar sig 

M säger: och hon far vanta till jag ar hemma 

M säger: testat kjolen? 

A säger: det har jag men det är inte min stil att ha den på höfterna 

M säger: na de ar klart, har j testat den? 

A säger: nä, har inte träffat henne 

M säger: ok 

M säger: hoppas hon blir nojd, tror du de? visst var den fin? 

A säger: ja det tror jag, förklarade för henne hur den såg ut, det lät bra tyckte hon 

A säger: den var fin 

M säger: jag har en likadan klanning, fast den ar brun 
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A säger: ok, har hängt in det i klädkammarn, men dina klänninga går ju inte att hänga 

M säger: kommen en liten liten present pa mandag med 

M säger: hann inte fa ivag de i tid=( 

M säger: na de ar klart 

A säger: låter ju trevligt 

M säger: va gor du idag? 

A säger: väldigt snygga kostymer, dina klänningar var jättefina 

A säger: håller på med tävlingen, sorterat tavlor o sånt 

M säger: kan jag tro 

M säger: de gar inte laga skalen och tallriken tror du? 

A säger: sven är hemma ont i skallen, kom em vid middag 

M säger: trakigt att han alltid ska va krasslig... 

M säger: vi har legat och sovit nu en svang, krille sover an 

A säger: ja det är inte bra,skulle tro att det går att limma dom med 

M säger: va bra. kommer ju anda inte ata sa mycke i dom, fin dekoration 

A säger: vad är dom gjorda av? 

M säger: tra 

M säger: antar jag 

M säger: bara i tva delar eller mer? 

A säger: verkar nästan som skal av nånting? 

M säger: jassa 

M säger: jag vet inte riktigt 

A säger: det är bara sprickor i dom 

M säger: ahha 

A säger: bor ni bra? 

A säger: var tog du vägen? 

M säger: jag ar har 

M säger: ja, mycke bra.  pa ett nordiskt guesthouse 

M säger: dock bara kambodja folk som jobbar dar 

M säger: kostar 15 dollar for oss bada, lite f\dyrt kanske for kambodja, men de ar rikitgt fint 

A säger: pratar dom engelsk? 

M säger: man betalar med dollar har, bara de som finns i uttagsattomaterna 

M säger: jopp, dom ar duktiga har med 
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M säger: sa sjukt mcyke barn som tigger och saljer bocker, mar daligt av det bara man gar ut 

pa gatan 

M säger: fin natur.. 

M säger: men jag vill bara stanna har och ta hand om hela landet, tycker allt som hant har ar 

sa forfaligt 

M säger: mar verkligen daligt for hela landet och dess barn 

A säger: värrre är i weitnam? 

M säger: mycke mycke 

M säger: sa fort man stannar nagonstans kommer det franm tion jatte sma barn och ber om 

pengar 

M säger: vi ater pa ett stalle dar pengarna gar till foraldra losa barn hela tiden 

M säger: dom ar tokigt skitiga och knappt nagra klader 

M säger: sma barn bar pa sina annu mindra syskon 

M säger: verkligen hemskt 

A säger: ja det låter ju inte bra 

M säger: na de ar verkligen hemskt 

M säger: de enda jag tanker pa ar hur man skulle kunna hjalpa de har landet och folket. 

M säger: regeringen skiter visst mest i vilket ochsa, vilket gor en forbannad nar man ser hur 

det ar har 

M säger: sa trakigt 

M säger: idag pa s21 museet var jag riktigt nara pa att grata, sa farfarligt. plus att var guide 

forlorade all sin familj dar och sina vanner 

M säger: knappt att hon sjalv overlevde 

M säger: 20000 som togs in pa det fangelset och 7 som kom darifran levande 

M säger: alla blev totarade tills de dog, antingen av svalt eller tortyren 

M säger: dom sju som overlevde fick jobba (nastan som slavar) och fick darfor overleva 

A säger: fy så hemskt det låter, mycke historia som man inte känner till 

M säger: ja verkligen 

M säger: hela landet var forstort framtill 85 

M säger: de var ju alldeles nyss 

M säger: inte konstigt att dom ar fattiga och 40% av befolkningen ar under 15 

M säger: alla andra ar ju doda 

M säger: jag ska ta a lasa pa lite om detta 

M säger: tycker det ar tokigt intressant och jag blir galet engagerad 
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M säger: som du marker 

A säger: ja det gör jag  

A säger: turisterna som börjar komma kan väl göra så det blir bättre kanske 

M säger: ja de blir ju de, de ar bra! 

M säger: nu ska jag ga till hotellet och duscha, klockan atta ska vi traffa vara nya 

bekantskaper 

M säger: tva fran australien och en fran usa 

M säger: alla killar 

A säger: ojoj 

M säger: roliga att hanga med 

A säger: kan tro det 

M säger: saknar dig mamma 

M säger: ville att du skulle varit med idag...sa rorande 

A säger: saknar dig med mycket 

M säger: ta hand om dig! 

M säger: njut av grays anatomi! 

A säger: jag blir rörd ja med när ja vet hur du känner 

M säger: och ha en trevlig fodelsedag 

A säger: det ska ja  

M säger: du kommer inte vara hemma pa hela dagen va? 

M säger: far prata med dig pa sondag kanske om vi har tillgang till internet da 

A säger: åker redan vid halv nio, sen kalas på kvällen 

M säger: annars hors vi snart 

A säger: ja gärna 

A säger: va rädd om dig 

M säger: det ar jag!! 

M säger: pussar och kramar i massor 

A säger: tänker på dig hela tidne, puss o kram flera gånger 

 

Konversation 4 

Konversationen ägde rum den 3/9 07. 

[10:04:14] P1: tjenare 

[10:04:52] P2: tjena allt väl? 

[10:05:14] P1: jo, d e ok 
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[10:05:17] P2: själv? 

[10:05:50] P1: fett ös... eller nä 

[10:05:54] P1: jag ska gå å nana nu 

[10:05:56] P1: trött som fan 

[10:06:06] P2 : hehe jaså? 

[10:06:08] P2 : inte sovit inatt? 

[10:06:45] P1: gick upp vid 5 skulle köra fassan till Lund 

[10:06:56] P2 : aha 

[10:07:17] P2 : tror jag tar o sätter mig o skiter jag 

[10:07:19] P2 : =) 

[10:07:41] P1: låter skönt! 

[10:08:10] P2 : får hoppas på det bästa 

[10:08:27] P1: hehe 

[10:08:36] P2: träning i em sen lr? 

[10:08:43] P1: japp vid 2 cirkz< 

[10:08:48] P2: Oki 

[10:09:07] P2: funderar på om jag skall dra ner nu i fm lr om jag skall ge fan i det idag! 

[10:09:40] P1: att träna eller att inte träna.... det är frågan 

[10:09:49] P2: japp...som han den store sade 

 

Konversation 5 

2007-11-08 11:03:02 G: där? 

2007-11-08 12:02:16 K: hej bejbi 

2007-11-08 12:02:31 G: jag höll precis å skriva meddelande till dej 

2007-11-08 12:03:06 G: ska du åka hem i eftermiddag? 

2007-11-08 12:06:18 G: eller kan du hjälpa mig p htta present till henke? 

2007-11-08 12:10:09 K: ja klart 

2007-11-08 12:10:09 K: när? 

2007-11-08 12:10:09 K: jag ska fixa mina naglar 16.15 och är klar vid halv sex sen gåt mitt 

tåg kl 19 

2007-11-08 12:10:45 G: ska du fixa dina nagla ere i stan? 

2007-11-08 12:12:08 K: aa på madonna vid sibylla 

2007-11-08 12:12:22 G: då kan vi kanske träffas nere i stan?2 

2007-11-08 12:14:10 K: aa de kan vi göra1! 
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2007-11-08 12:14:15 G: strålande 

2007-11-08 12:14:28 G: men hur länge har dom öppet i stan? 

2007-11-08 12:14:31 G: 19? 

2007-11-08 12:14:33 G: 18? 

2007-11-08 12:14:40 K: vret inte 

2007-11-08 12:14:53 K: men mitt tåg går 19 

2007-11-08 12:15:14 G: men ja stänger dom 18 kan vi kanske fika? 

2007-11-08 12:15:39 K: ja!! 

2007-11-08 12:15:51 K: men mitt tåg går kl 19 

2007-11-08 12:16:04 K: fatta det då 

2007-11-08 12:16:04 K: nä men vi kan ta en fika bejbi 

2007-11-08 12:16:19 G: haha jag har fattat det trög älg! 

2007-11-08 12:21:47 K: men ska vi fika? 

2007-11-08 12:21:47 K: vi kan ju ses nere i stan vid 17.30 

2007-11-08 12:21:47 K: vad ska vi köpa til han? 

2007-11-08 12:22:00 G: jag vet ine har ingen fantasi!! 

2007-11-08 12:22:08 G: ja vi kan fiika 

2007-11-08 12:23:35 K: en dildo 

2007-11-08 12:24:10 G: vi kan ju inte ge han det om hans släkt e där :P 

2007-11-08 12:51:15 K: nä men jag vet inte 

2007-11-08 12:51:15 K: något som han kan ha när han ska flytta 

2007-11-08 12:51:43 G: men han ska ju in i lumpen nu så han kommer ju inte flytta på ett år?  

2007-11-08 12:51:52 G: jag vet inte fan skitvårt! 

2007-11-08 12:55:30 K: vart ska lumpen göras ?  

2007-11-08 12:55:45 G: tror de va enköping 

2007-11-08 13:01:16 K: okej 



20 
 

 

Konversation 6 

2007-09-25 18:35:15 J: komma över på lite muffinss å idol later kanske maybe? 

2007-09-25 18:41:10 E: är inte omöjligt.. får se hur långt jag kommer med boken först 

dårå..:P  

2007-09-25 18:41:34 J: låter bra!! 

2007-09-25 18:46:01 E: om du har läst en bit maybe perhaps vi kan gå igenom en eller två 

frågor maybe..? 

2007-09-25 18:46:38 J: jag har läst två sidor 

2007-09-25 18:47:01 J: men vi kan ju kolla på det ändå 

2007-09-25 18:47:46 J: de e väl såna pre-questions så att säga 

2007-09-25 18:47:46 E: okaj  

2007-09-25 18:47:59 E: jomenvisst 

2007-09-25 19:31:59 E: kommer upp senare då.. ska bara äta lite.. :) 

2007-09-25 19:32:23 J: okej muffisarna e klara 

2007-09-25 19:33:00 E: wow.. I'm impressed.. mumsigt 

2007-09-25 19:35:43 J: säg inget förrään du smakat 

2007-09-25 19:41:16 J: rööv jag tacka ja till å jobba 

2007-09-25 19:42:21 E: really? var det så dåligt med folk eller? 

2007-09-25 19:43:05 J: ja dom hade jätte lite 

2007-09-25 19:43:10 J: lotta hade sagt kanske 

2007-09-25 19:44:08 E: ok.. fan man kanske skulle ställa upp, men pallar inte denna veckan 

alltså.. 

2007-09-25 19:45:00 J: nä jag vet men han lät så ledsen 

2007-09-25 19:45:09 J: att dom va jätte lite folk :( 

2007-09-25 19:45:27 E: vad hette han? ronny? 

2007-09-25 19:45:42 J: nej jag tror han hette johannes 

2007-09-25 19:45:45 J: ronny??? 

2007-09-25 19:46:05 E: det var ngn ronny som hade ringt mig innan.. hmm 

2007-09-25 19:46:45 J: jo du måste jobba!!!! 

2007-09-25 19:47:10 J: vill ju inte gå dit helt själv!! 

2007-09-25 19:47:24 E: jag har en VAGEL! 

2007-09-25 19:47:33 J: hahaha 

2007-09-25 19:47:37 J: cp-öga 
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2007-09-25 19:47:52 E: om jag jobbar kommer jag inte gå på lektonen och jag borde 

verkligen gå,, 

2007-09-25 19:47:57 E: cp...tttt 

2007-09-25 19:48:07 E: stackars stackars mig..:P 

2007-09-25 19:48:22 J: jäääätte. *NOT* 

2007-09-25 19:48:43 J: Masa dej hit nu tjockis 

2007-09-25 19:48:53 J: de e ju snart idol!! 

2007-09-25 19:48:57 E: jaaaa.. äter juh!! 

2007-09-25 19:49:00 E: tjöööt 

2007-09-25 19:49:27 J: :P* 

2007-09-25 19:49:35 J: boken e aaaastråkig!!!!!!!!!! 

2007-09-25 19:49:57 E: eehh jo tack 
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Konversation 7 

Denna konversation ägde rum den 29/11 07. 

R säger (15:52): hej 

U säger (15:52): Hej hej! 

R säger (15:52): läget? 

U säger (15:52): trött o seg...själv då? 

R säger (15:52): samma här...satt å spelade till två i natt 

R säger (15:53): ulrika nu är det så här...att den 21:e februari ska du förhoppningsvis gå på 

kent 

U säger (15:53): Gött  

U säger (15:53): ja  

R säger (15:53): dom kommer till halmstad då 

U säger (15:53): Hur kommer detta säg nu+ 

U säger (15:53): Gör de  

R säger (15:53): biljetterna släpps på måndag så ska boka då...å jag är ju skyldig dig en biljett 

U säger (15:53): Vad kul  

R säger (15:54): ja d ska bli skitskoj 

U säger (15:54): Det piggade upp min dag  

R säger (15:54): hoppas bara jag får bokat skiten bara 

U säger (15:54): Ja de hoppas jag med 

R säger (15:54): men d brukar alltid lösa sig 

U säger (15:54): Absolut... 

R säger (15:54): så får bjuda igen dig, tobbe å sven 

U säger (15:54): händer de något kul ihelgen? 

R säger (15:54): tenta på lördag 

U säger (15:55): usch då... är de i verksamhetsstyrningen eller 

R säger (15:55): verksamhetsplanering 

U säger (15:56): så heter de kanske ja :9 

U säger (15:57): Jag har hemtena tills imorgon men fattar nada så jag ska lämna in den efter 

helgen, tänkte att jag skulle lyssna på vad de säger under redovisningen imorgon... för jag 

fattar inte detta alls 

R säger (15:57): d kan ju vara smart att göra 

R säger (15:58): annars tror jag inte d händer så mkt i helgen...korpmatch imorgon 

U säger (15:58): nice...  
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U säger (15:58): Jag fick en jobb tid imorgon men de är ju bara mellan 14-118 

U säger (15:58): 14-18.10 

R säger (15:58): aha ok 

R säger (15:58): hur är det att jobba då? 

U säger (15:59): Jo, de går men egentligen fattar jag inte hur jag ska hinna med de 

R säger (15:59): nej d kan ju bli lite knivigt kanske 

R säger (15:59): man du har ju klarat dig grymtbra förr 

U säger (16:01): men inte nu... de börjar rasa nu... 

R säger (16:02): låter inte bra...du får försöka stoppa raset så fort d går 

U säger (16:03): Ja, jag vet... De vardärför jag inte gjorde något efter jobbet igår utan kollade 

på film 

R säger (16:03): man måste ta d lugnt ibland 

R säger (16:04): kroppen behöver det 

U säger (16:05): Ja, jag vet de är helt sjukt... läste i den där tidingen studentliv... om 

studenter som blir utbrända och allt stämmde och de heter utmattningsdepresion. usch 

R säger (16:05): har oxå läst det...va rätt mkt som stämde på mig oxå 

U säger (16:08): Vi får fixa detta nu!!  

R säger (16:09): jag har lite panik nu över att jag inte får pengar 

U säger (16:10): Förstår de... men hur mycket poäng fattas nu då? 

R säger (16:11): fortfaraden 19...har inte klarat något 

U säger (16:13): Okej... 

U säger (16:13): Är de en 15p kurs du måste klara då? 

R säger (16:14): ja å nått till 

R säger (16:14): hoppas att jag klarar jöken..den är 15 

R säger (16:14): sen måste ju vi få vårat it-projekt klart nångång oxå 

U säger (16:14): De hoppas jag med  

R säger (16:15): annars vet i fan om jag pluggar i vår 

U säger (16:15): Är de så illa alltså... 

R säger (16:15): känns så 

R säger (16:15): måste fan klara detta 

U säger (16:15): men hur går verksamhetsplaneringen då? 

R säger (16:16): hade varit skönt att klara tentan på lördag 

U säger (16:16): Jag vet att du klarar detta!  

R säger (16:16): hänger mkt på hur tentan kommer att bli..har gått igenom en idag..kommer 
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det en liknanden till den så kan det gå vägen...är hur mkt dumma teori frågor han tar med 

U säger (16:17): Ja, men vet aldrig med soca... han är skum 

R säger (16:17): haha verkligen 

R säger (16:17): han är speciell den gubben kan man säga 

U säger (16:17): Absolut! 

U säger (16:18): mycket knepig människa 

R säger (16:18): verkligen...men dom måste ju finnas dom oxå 

U säger (16:19): haha tydligen... 

R säger (16:19): börjar bli bra hungrig nu 

U säger (16:19): Du får du laga något  

R säger (16:20): blir väl makaroner å euroshoppers äckliga köttbullar 

U säger (16:21): hehe... jag har faktiskt kycklingköttbullar i kylen 

R säger (16:21): är d gott? 

U säger (16:22): de smakar ungefär desamma de är ju nyttigare  

R säger (16:22): kanske jag får testa nångång då 

U säger (16:22): Absolut... kan laga de en dag  

R säger (16:22): oj d låter mkt spännande  

U säger (16:23): Verkligen  

R säger (16:23): men måste laga till något nu tror jag 

R säger (16:23): så jag orkar plugga lite mer ikväll sen 

U säger (16:23): Okej... gör du så. Vore kul att ses snart   

U säger (16:24): Lycka till med pluggandet! 

U säger (16:24): Kram kram 

R säger (16:24): ja d måste vi verkligen göra 

R säger (16:24): tack så mkt 

R säger (16:24): kram kram 

 

Konversation 8  

2007-11-07 09:36:09 G: tell me 

2007-11-07 09:36:28 G: :P 

2007-11-07 09:37:13 C: heh 

2007-11-07 09:38:00 C: it was good 

2007-11-07 09:38:19 C: ska ej jobba idag  

2007-11-07 09:38:20 G: :) 
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2007-11-07 09:38:24 G: okej why? 

2007-11-07 09:39:09 C: pallar ej , ska börja skriva min uppsats nu sen är jag kanske upptagen 

ikväll hahaha, tragiska L hh 

2007-11-07 09:39:31 G: okej.. e de på riktigt nu då? 

2007-11-07 09:40:24 C: ingen aning om vad det är men det tror jag inte....vet inte .. men men 

får vara som det är . men kommer väll antagligen sluta med att jag blir ledsen igen 

2007-11-07 09:40:58 C: u know the story 

 2007-11-07 09:41:08 G: joo 
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