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Tankarna som har lett till den här uppsatsen är sprungna ur många långa och sena 

datorspelsessioner över internet. Man kunde ana att personer pratade olika beroende på om de 

var tvungna att trycka ner en knapp (Push-To-Talk) när de pratade med varandra eller om de 

bara kunde tala rakt ut (Voice Activation/Activated). För att undersöka frågeställningarna 

valdes en kvalitativ metod inspirerad av Hutchins tankar på hur kognition bör studeras i dess 

naturliga kontext (”���������������	�
���”). Således användes den naturliga miljön av en 

realistisk soldatsimulator och undersökningsdeltagarna rekryterades från ett community som 

ofta spelar sagda spel. På så sätt eftersträvades det att studien genomfördes i sin ”vilda” 

kontext där röstchattandet blir en kombination av uppstyrt problemlösande och socialt 

småprat. För att sedan analysera skillnaderna valdes teorier om kommunikationsanalys 

formulerade av psykolingvisten Herbert Clark (1996). Spelet som användes var ”Armed 

Assault” som är en realistisk soldatsimulator där spelaren agerar i en stor öppen värld med 

komplex problemlösning och krävande stridssituationer. Det är mer realistiskt och sofistikerat 

än vanliga datorspel. Under försöket användes även en mjukvaruklient för röstkommunikation 

som kallas ”Teamspeak”. Den användes dels för att programmet medför enkel inspelning av 

alla kommunikation och att det enkelt går att välja vilken av sändmetoderna Push-to-Talk 

eller Voice Activation/Activatet som man vill använda.�

 

För att kort sammanfatta uppsatsen så framkommer det i analysarbetet att ett förmodat val 

mellan de olika metoderna beror i stor grad på vilken kontext de skall användas i. I det här 

fallet med realistiska soldatsimulatorer så finns det indikationer på att Push-To-Talk är att 

föredra då det medför en större tydlighet än Voice Activation/Activated. 
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Den här uppsatsen syftar till att undersöka och beskriva likheter samt skillnader i 

kommunikation beroende på om undersökningsdeltagarna använder olika sändmetoder när de 

pratar med varandra via en röstchattklient. Uppsatsen är även explorativ och strävar efter att 

belysa upplägg och avgränsningar inför eventuella framtida studier i ämnet. 
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Som teoretisk utgångspunkt för analysarbetet valdes teorier om konversationsanalys 

formulerade av Herbert Clark. Ett centralt begrepp som Clark (1996) använder sig av är 

�����������. Clark beskriver ����������� som informationen om hela vår omvärld, 

våra känslor och tankar som vi sedan använder som en trampolin för hoppa ut och agera i 

världen. Allting som vi gör är rotat i information som ligger i common ground och allting som 

vi gör tillsammans med någon annan person ligger även rotat i common ground. Men enbart 

de delar som vi tror oss att vi delar med dem. Det finns givetvis de som argumenterar emot 

Clark. Edwards (1996) argumenterar för att Clarks teorier är starkt influerade av John Locke 

och Shannon-Weaver modellen för kommunikation. ������������������������������	�����

��������������������������������������
���������������	���������	��������������������	�������

�	�	���������	����������������	�����������������	������	������	�������������	������ �!��

��	������������
�������������������	������	��	�����"	����������	������#$�
��	�
����

��������	����������������������������	��	������������������������������	�����	��	�������
���������

������������	������ (Edwards. 1996:138). Edwards erkänner Clark som framstående 

psykolingvist samtidigt som han anmärker på att Clark baserar mycket av sin 

kommunikationsanalys på fel metaforer eller på metaforer över huvud taget.  

 

I arbetet med transkriptionerna så valdes en transkriptionsnivå som efterliknar den som Clark 

själv använder. Till skillnad från andra transkriptionsmetoder (Linell. 1994) så är Clarks nivå 

odetaljerad. Den använder inga specialtecken förutom punkter som representerar pauser på 

ungefär 0.25 sekunder. Ohörbart tal skrivs ut som stora X och överlappande tal märks upp 

med asterisker (*) och skrivs ut parallellt i transkriptionsmaterialet. Utdragna ord markeras 

istället med flera bokstäver och i de fall det förekommer frågor med tillräcklig intonation så 

markeras dessa med ett frågetecken. 

 

I Lindgren et. al. (2007) undersöks rökdykares effektivitet under ett övningsmoment i relation 

till hur de pratar med varandra. Det ena paret känner varandra väl sen tidigare och pratar med 

varandra i något som vi kallar trestegsbekräftelse. Det andra paret känner inte varandra lika 

bra och det går även väsentligt sämre för dem i övningen då de inte använder 

trestegsbekräftelse i samma utsträckning. Termen trestegsbekräftelse bygger mycket på det 

som Clark (1996) har döpt till ��������	����%�����������	 och �������	���������������. 

Lindgren et. al. (2007) kommer fram till att de inte med säkerhet kan sluta sig till huruvida 
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trestegsbekräftelsen påverkar rökdykarnas förmåga att lösa sina uppgifter men att de antar det 

har någon form av påverkan på uppgiftens lösande.  

���������

Sven  I  har du eh den där brandsläckaren där nånstans? 

Tor II jaha, den är här 

Sven  III  ah, va bra 

 Exempel på trestegsbekräftelse (Lindgren et. al. 2007:1496) 

 

&'�������	����%�����������	 �(�	�������������������%�������������������	�����������	��������	��	��

�������	�����	�����		�	��
	���	��������������	���������	� ��(Clark 1996:226). Clark 

resonerar att man alltid är i behov av feedback. I interaktionen med andra människor måste vi 

alltid veta huruvida de handlingar som vi genomfört har lyckats eller inte. Man måste 

exempelvis veta om man lyckades hjälpa någon med deras kappa eller om man lyckats öppna 

en dörr när man vill gå in i ett rum. På samma sätt behöver man konversationell feedback på 

att den man pratar med förstår det man pratar om. Om man inte får de bevis man behöver så 

försöker man oftast genomföra handlingen igen eller reparera den misslyckade handlingen 

och sedan försöka igen. Exempelvis om personen man försöker prata med inte förstår en fråga 

kan man anta att personen inte uppfattat frågan och ställer den igen. Om man då inte får 

någon feedback på att personen inte förstått eller överhuvudtaget behagar besvara frågan kan 

man försöka reparera sin fråga genom att omformulera den.�

 

&)���������	�����������������#���	�	������������������*����	���������	����������

���	����������+�����������������	��	,��������������������	���	��	�	�����#��������������� ��

(Clark 1996). �������	��������������� konkretiserar eller beskriver hur ��������	����%�����

������	 kan appliceras eller fungerar i ett samtal.  

�������	�

 
� vad pluggar du då? 

 �� jag pluggar kognitionsvetenskap 

 
� eeeh… ok 

 

Genom att B i det här läget svarar rakt av på As fråga så implicerar detta att B inte behöver 

mera information om vad A frågar utan tror att han vet precis vad A menar och kan således 

svara. B bidrar med information till diskursen genom att som nästa steg komma med ett svar 
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på frågan samtidigt som B kvitterar att A har bidragit till diskursen genom att ställa en fråga. 

När B sen besvarar frågan med relevant information så visar B att B även förstått innehållet i 

As fråga. Detta get A möjligheten att utröna huruvida B har förstått frågan och om A är i 

behov av att reparera eller trunkera sin fråga. I det här fallet har B svarat på As fråga men 

tyvärr så förstår inte A, Bs svar och måste förmodligen ställa flera följdfrågor till B. 

 

Det finns även utöver trestegsbekräftelsen även en enklare variant som kort och gott kallas 

tvåstegsbekräftelse. Då uteblir det sista bekräftande steget från den första talaren och den 

andra talarens bekräftelse eller svar bemöts aldrig. Lindgren et. al (2007) kan i sin studie inte 

styrka att trestegsbekräftelse skulle vara bättre än tvåstegsbekräftelse men man argumenterar 

för att en tydligare och mer strukturerad kommunikation (trestegsbekräftelse) medför ett 

tydligare samarbete mellan flera parter.�

 

Informationen som skall etableras i ����������� måste givetvis behandlas och godkännas 

av alla parter. Därav kan trestegsbekräftelsen sträcka sig över flera repliker och talare innan 

alla når %�����������	. 

 

Hutchins (1995) argumenterar starkt för etnografiska och kvalitativa metoder. Han pratar om 

vikten av att studera kognition i det vilda (”���������������	�
���” – etnografiska/kvalitativa 

studier) och inte enbart studera kognition i fångenskap (”����������������������” – 

laboratoriestudier). Ett annat illustrativt exempel är skillnaden mellan att studera djurs 

beteende i fångenskap på ett zoo och deras beteende i deras naturliga miljö. Anledningen till 

att det är viktigt att även genomföra kvalitativa och etnografiska undersökningar är att många 

av de kontrollåtgärder som genomförs för att få fram ett destillerat beteende hos 

undersökningsdeltagarna även släcker ut andra beteenden och effekter. Således argumenterar 

man för att ”studier i det vilda” ger en större inblick i det man studerar men samtidigt gör den 

ökande datamängden det avsevärt svårare att på resonabla sätt kvantifiera resultaten på större 

populationer.  

 

För att analysera undersökningsdeltagarnas uppgift och skapa en större förståelse för de olika 

deluppgifterna som uppgiften vilar på användes delar av ramverket ��������	�-���	��

.����		�����(Hollnagel & Woods, 2005). Den hierarkiska uppgiftsanalysen låter oss göra 

precis detta. (�	��	����������������$�����	�����	����������������������	��	��������

����	,�����	����	/���	����	�
�������	�	���������
����������������������������	�
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���������	�����������	���(�������������	/���	����	�
��������	���������
���������������

������������	��		�	��������	�����	����������������������������	�����������������	�	���������	��

����� �0�)����	����	������1�-�����	��		���������	���	���	�������������������������	���������	�

�	,	����������1�-�����������������������
���������	� �0�2�	������������������������

	,	�����	�����	�����	����	
��
���������������������	�������������������������	�0�

�2������	��3�4������5667895:�. Genom att bryta ner undersökningsdeltagarnas 

huvuduppgift i flera steg kan man med ens fastställa vilka vitala delmoment som misslyckats 

och på så sätt ge en större insikt i processen kring uppgiftens lösande. 

����� ����	
�	
�����

��

Push-To-Talk (hädanefter PTT) fungerar precis så som det låter. Användaren måste trycka ner 

en knapp för att sända tal. Metoden är så kallad halv duplex vilket betyder att enbart en part 

kan skicka information åt gången. Om två personer försöker prata samtidigt kommer detta 

enbart resultera i att ingen hör någonting överhuvudtaget då det inte är möjligt att ta emot den 

andra partens tal när den första personen talar. PTT används ofta på många olika former av 

tvåvägs radioapparater som exempelvis walkie-talkies. Något som bör poängteras är att PTT 

lider av en total avsaknad av naturlig återkoppling då de andra parterna måste göra en 

medveten aktiv handling (trycka ner knappen och prata) för att ge feedback.  

 

P1    P2 

 

P1    P2 

 

Eller 

P1    P2 

 

P1    P2 

������������������������������������������
.�����	������������;�	����������$����	,������������;�	��;���������	����

����� ����������������������

Istället för att trycka ner en knapp för att sända tal så finns det en annan metod som istället 

reagerar på ljud eller på rösten – därav namnet Voice Activation/Activated (hädanefter VA). 

                                                   
1 Joint Cognitive System 
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När det inkommande ljudet från användarens mikrofon överstiger ett fördefinierat 

tröskelvärde börjar man sända ljudet. Däremot så görs det ingen skillnad på huruvida det är 

något faktiskt tal som sänds eller om det är andra inkommande ljud. Detta kräver att 

användaren justerar tröskelvärdet för sändning så att ovidkommande ljud från omgivningen 

eller användaren själv inte sänds. Till skillnad från PTT så medför VA naturligare eller mera 

spontan verbal feedback som återfinnes i naturlig ansikte-mot-ansikte kommunikation. Dock 

medför detta att mera tal eventuellt överlappar och blir ohörbart. 



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

8 

���������

Som omnämnts i introduktionen så eftersträvades det att genomförda studien ”i det vilda” 

(Hutchins 1995). Således valdes en kvalitativ metod där undersökningsdeltagarna samt 

experimentmiljön var hämtade från densamma kontext med datorspelande som 

frågeställningarna först dykt upp i.  

����� ���������

Anrop.se är en hemsida (www.anrop.se) och ett community för personer som har ett stort 

intresse av diverse realistiska militära simulatorer och spel. Ett community är ett låneord från 

engelskan och översatt betyder det ”samhälle, församling eller gemenskap”. När man väljer 

att använda just ordet community syftar det oftast till en internetbaserad kontext där 

människor samlas kring en hemsida och bildar ett socialt nätverk online. Communities har 

oftast flera former av interaktion mellan dess medlemmar. Eftersom detta community kretsar 

kring datorspel så är även det en stor del av den sociala interaktionen. På hemsidan finns det 

diskussionsforum med flera olika underkategorier där man diskuterar allt ”mellan himmel och 

jord”. Det finns även ett klotterplank som fungerar ungefär på samma sätt som anslagstavlor i 

köpcentran där man sätter upp små notiser i stil med ”Vem vill spela på fredag?”. I anslutning 

till communityt finns även en chattkanal som kan liknas vid en vanlig social sammankomst 

fast där allt tal är utbytt mot text. 

 

Många av medlemmarna har även genomfört militärtjänstgöring eller arbetat inom försvaret. 

Communityt har i skrivande stund (2009-05-07) 273 medlemmar men långt ifrån alla är 

aktiva. Eftersom hemsidan och allt ikring den är på svenska så kan man sluta sig till att en 

klar majoritet av medlemmarna förstår skriven svenska.  

����� ����������� ����� �����

Undersökningsdeltagarna rekryterades dels genom communityts forum och dels genom dess 

chattkanal. Undersökningsdeltagarna var män i åldrarna 18 till 50 år och var alla bekanta med 

det aktuella spelet och dess upplägg. De var även vana vid att använda det aktuella 

programmet för röstkommunikation. De flesta deltagarna kände varandra väl eller hade spelat 

tillsammans tidigare. Anledningen till att just den här kontexten valdes till att bedriva försök 

på är att författaren själv är medlem i det aktuella communityt och att densamme känner flera 



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

9 

av deltagarna. Det antas ha bidragit till att avdramatisera försöket då det var en bekant person 

som agerade undersökningsledare. 

 

Försöket delades in i de två betingelserna PTT och VA med tre undersökningsdeltagare i varje 

grupp. Deltagarantalet bestämdes till tre eftersom det misstänktes att två personer inte skulle 

generera tillräckligt med tal och fyra personer eller fler förmodligen skulle skapa inombördes 

smågrupper samt att det förmodades att för många personer helt enkelt skulle generera för 

mycket data. 

 

För att anonymisera datan byttes alla undersökningsdeltagarnamnen ut till A,B och C (oavsett 

vilken betingelse de deltog i). I några instanser refererar undersökningsdeltagarna till 

undersökningsledaren. I de fallen omnämns undersökningsledaren som D. 

 

Eftersom deltagarna är bekanta med varandra, miljön som försöket genomfördes i samt 

grundläggande terminologi för den aktuella kontexten kan vi sluta oss till att samtliga 

deltagare har en stor ����������� (Clark 1996). 

����� ��!�������������!���

Armed Assault är det spel som försöket genomfördes i. Det är en soldatsimulator som är 

utvecklad av det Tjeckiska spelföretag Bohemia Interactive. Spelet fokuserar främst på att 

simulera upplevelserna ur ett soldatperspektiv men har även stöd för en mängd olika typer av 

markfordon (bilar, lastbilar, stridsvagnar osv.), flygfordon (flygplan och helikoptrar) samt 

fartyg. Ur soldatperspektivet ter sig spelet tämligen realistiskt men när det gäller exempelvis 

flygfordonen så avtar realismen markant. Detta är förmodligen en balanseringsåtgärd från 

spelutvecklarna då det dels tar alldeles för långt tid att producera en produkt som är rakt 

igenom realistisk och dels för att det gör spelet otillgängligt för oinsatta nya spelare. Dock så 

anses spelplattformen vara så pass realistisk att specialiserade militära versioner har 

utvecklats som används av flertalet försvarsmakter (även Sverige) för simulering och 

utbildning (Rosenlund 2008). Spelet skiljer sig således markant från mera traditionella 

datorspel och förstapersonsskjutarspel (FPS) och medför att mera komplexa och sofistikerade 

typer av uppgifter och situationer kan uppstå än i ett vanligt datorspel. 
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Teamspeak är programvara för röstkommunikation. Det är gratis för icke-kommersiellt bruk 

och används av många som kommunikationsplattform för bland annat datorspel. Teamspeak 

har även goda inspelningsmöjligheter samt används redan av medlemmarna i den kontext som 

försöket genomfördes i. I Teamspeak är det även väldigt enkelt att välja vilken av 

sändmetoderna PTT eller VA som man vill använda. Därför valdes Teamspeak som plattform 

för kommunikationen i försöket. Som tidigare nämnts i teoridelen (avsnitt 2.1) fungerar PTT 

enligt halv-duplex principen att enbart en person kan sända tal åt gången. Detta är inte fallet i 

Teamspeak som har full-duplexitet oavsett om användaren har PTT eller VA. Det är alltså 

fullt möjligt för samtliga deltagare att sända tal samtidigt (som i ett telefonsamtal eller i en 

telefonkonferens). Dock så är det fortfarande svårt och i många fall totalt omöjligt att höra 

vad som sägs när alla personer pratar i munnen på varandra.  

��"�� #�����������$��!��� �

För att undersöka frågeställningarna konstruerades ett uppdrag i spelet ArmA. Uppdraget gick 

ut på att tre personer skulle luftlandsättas medelst fallskärm i mörker över fientligt territorium. 

Deras uppgift bestod i att lokalisera en ZSU-23-4 ”Shilka” som är en rysktillverkad 

bandgående luftvärnspjäs som används till att bekämpa fientliga helikoptrar och lågflygande 

flygplan (Perrett 1987). Efter att gruppen lokaliserat Shilkan skulle de ”måla” den med en 

lasermarkör för att ett flygplan skulle kunna flyga in och släppa en laserstyrd bomb på den. 

För att begränsa mängden data som genererades av försöket så infördes det en 

tidsbegränsning på 15 minuter. Det vill säga att efter 15 minuter så kom planet och gjorde en 

inflygning mot Shilkan, oavsett om gruppen ”målade” den eller inte. Om gruppen hade 

”målat” Shilkan så släppte planen bomben och nedkämpade Shilkan. Problemet som 

undersökningsdeltagana ställdes inför var det att en av de tre fick en lasermarkör och en annan 

person fick batterierna till densamma. Huruvida gruppen löste uppgiften eller inte ansågs 

inledningsvis inte spela någon roll eftersom det inte var det egentliga syftet med försöket.   

Eftersom uppdraget inte fick bli för svårt (så att undersökningsdeltagarna dog) så placerades 

det inte ut några ytterligare fientliga enheter annat än målet som de skulle slå ut. Dock för att 

skapa mera atmosfär och trovärdighet så placerades åtskilliga civila enheter i området samt 

flera civila bilar som körde omkring. Tomma fordon placerades ut som 

undersökningsdeltagarna kunde använda som transportmedel. 

Undersökningsdeltagarna startade som tidigare nämnts i fallskärm. Deras position slumpades 

utifrån tre stycken fördefinierade punkter med en spridning på 800 hundra meter. Även 
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Shilkans position slumpades utifrån en central position med 800 meters spridning (se figur 3). 

Undersökningsdeltagarna fick en skriven instruktion som beskrev deras uppgift. Instruktionen 

nämnde även att de var högst frivilliga, fick avbryta när de ville och att alla data var anonyma 

samt att försöket inte fokuserade på någon individuell prestation utan att det var gruppens 

prestation och förmåga att lösa uppgiften som var intressant. Deltagarna delgavs även en 

muntlig uppmaning om att använda det aktuella sändmetoden (PTT/VA) och som anledning 

till detta angavs att det var en annan studie som replikerades och att sändmetoden tvunget 

måste vara det samma. För att inte skrämma undersökningsdeltagarna från att prata genom att 

instruera dem om att det var en lingvistisk studie så blev undersökningsdeltagarna istället 

informerade om att det var en gruppsykologisk studie inriktad på gruppdynamik. 

Instruktionen avslutades med en uppmaning att ställa frågor då eftersom 

undersökningsledaren inte kunde svara på några frågor under försökets gång samt att 

undersökningsdeltagarna ombads att kvarstanna efter genomförandet för en debriefing. Efter 

att försöket avslutas hölls en kort debriefing där de egentliga frågeställningarna och syftet 

med experimentet förklarades för undersökningsdeltagarna.  

 

Hela sessionen från att deltagarna anslöt till Teamspeak till att alla deltagare hade kopplat ner 

sig spelades in. Dock så transkriberades enbart det avsnitt där försöket faktiskt genomfördes. 

För säkerhets skull så filmades även deltagarnas rörelser på en översiktskarta men den data 

användes enbart som förstärkning till de minnesanteckningar som genomfördes under 

försöket. Det inspelade ljudmaterialet transkriberades och analyserades.  

 

Som diskuterats i teoridelen så ser vi nedan (Figur 2) en hierarkisk skiss över vilka steg som 

först måste avklaras för att kunna lösa gruppens uppgift. Man kan inte gå vidare till nästa steg 

om man inte har löst deluppgiften. Alla steg mot att lösa uppgiften kräver att gruppens 

medlemmar kommunicerar med varandra. 

�

Slå ut målet 

Utbyta utrustning med de andra i gruppen så vi har 

en fungerande lasermarkör  

Sammanstråla med gruppen 

Veta var gruppen ska samlas 

Veta var jag är 

�����	�������������������������



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

12 

��

 

 
������������� �� �����
 
<	��������������������������	��;�������	��������������=�	������������������=�	� �<	�

�%����=���������������������	��;�������	�������������������������	��	�	��	�����������������

	��	������	����� �<	�������������	���������=�	���������������=�	������	��	�	��	�������

=�������� �<	���������	��;�	���������������	��;�������	���	��	�	�����	������������	����

�����=������� �'=�����������	������������	��������������	��;�������	���������>�	�������=���

������	���>������������	��������������	�������	���>���������	����	������	�����	��+��	�

	������������������������7 5��

 



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

13 

 ��!������

Här följer analysarbetet som genomförts på datamaterialet. Inledningsvis ska vi titta på lite 
övergripande trestegsbekräftelse. 
���������

!����"� #$ A: jag har iiingenting sånt 

(1s) 

!����""� #% B: du har ingenting av nått? 

(1s) 

!����"""� &' A: *nej* 

 

Här ser vi ett exempel från Voice Activation transkriptionen som illustrerar en 

trestegsbekräftelse. I det här fallet har undersökningsdeltagarna precis upptäckt att de saknar 

ett batteri som de behöver. B frågar då A om han verkligen inte hade ett batteri. Steg ett 

kommer när A svarar att han inte har något batteri. B kvitterar sen i steg två (rad 69) att A inte 

har någon speciell utrustning. A avslutar med steg tre med att svara ”nej” som kvittens på att 

B har förstått att A inte har ett batteri. Således har de nu kommit fram till en %�����������	. 

 

Tidigare nämnd trestegsbekräftelse (se Teoriavsnittet) är således en enkel modell för hur 

samtalande parter kan sluta sig till att de har en delad ����������� eller att ett nytt stycke 

information är eller blir en etablerad del av deras �����������. I tidigare verk har 

trestegsbekräftelse enbart hanterat två personer (Lindgren et. al. 2007). I den här kontexten 

kommer vi istället att se trestegsbekräftelse som kan innefatta även tre personer. Således ser 

vi trestegsbekräftelse som ett lyckat försök att bekräfta eller etablera ett stycke information i 

kontextens �����������. Här följer ett konstruerad exempel. 

�������(�

 )�� [vill etablera faktum A] 

 )	� [bekräftar faktum A och att det är en del av �����������] 

 )�� [bekräftar faktum A och att det är en del av �����������] 

 )�� [bekräftar att P2 och P3 bekräftat faktum A] 

 

Det är dock inte alltid som bekräftelsen går de hela tre stegen. Ibland räcker det att personerna 

enbart går två steg och en bekräftelse inte behövs eller att den första personen av en eller flera 

anledningar inte yttrar det tredje steget. Det går inte att med säkerhet sluta sig till att 
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tvåstegsbekräftelse skulle vara sämre än trestegsbekräftelse men så är dock det implicerade 

fallet (Lindgren et. al. 2007). Kommunikationen behöver heller inte vara bunden till just tre 

yttranden. Trestegsbekräftelsen kan vara utspritt över flera repliker och beröra flera talare som 

synes i exemplet här nedan (ett utdrag från PTT transkriptionen). 

�������*�

!����" �*+ B: skaa vi mötas vid louis. C du som har.... laser  
(2s) 

�#+ C: aa. Tänk om louis e nått farligt då? Ska vi mötas vid den där eh. Byn?... 

nordväst om louise. Eller ja vad man ska säga (XX XX) 

!����""� �&+ B: gärna för mig den e nära... vi går dit så länge då 

!����"""� �$+ C: aa. Jag börjar jogga 

(6s) 

!����"� �%+ A: aa ja rör mig däråt också. Du menar inte bagagno va? utan den här lilla 

vid höjd förtiosju ungefär eller? 

(7s) 

!����""� 	'+ B: höjd trettinio siktar nog jag på 

!����""� 	�+ C: aa. Jag tänkte också höjd trettinio men A du kan ju bara ta dig eeh. 

Sydväst så att säga. Mot oss så länge så kan vi möta upp dig sen 

(10s) 

!����"""� 		+ A: aha där nu ser jag. Okej... ja. springer åt den också 

 
Här har två exempel på trestegsbekräftelse efter varandra. Först försöker B etablera ny 

information till ������������– en samlingspunkt. Här kan man säga att det första steget 

först föreslås. Däremot har C invändningar mot samlingspunkten, den kan vara farlig och vill 

istället samlas på ett annat ställe. När B svarar sen i steg två så håller han implicit med om att 

den förmodligen är farlig och bekräftar att det är samlingsplatsen. I steg tre så bekräftar C var 

samlingsplatsen är (”aa”) och säger sen att han börjar röra på sig dit.  

Person A som inte har varit delaktig i diskussionen har förmodligen inte en lika tydlig bild av 

var samlingsplatsen är någonstans således frågar han. Detta blir då steg ett. B och Cs repliker 

blir sedan steg två när de dementerar As uttalande och preciserar det till en specifik plats 

(”höjd trettinio”). As sista svar blir då steg tre när han bekräftar att förstått var 

samlingsplatsen är och att han springer dit.  
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"���� ������������%������������������&� ����!��!���&� ���

Genom att mäta längderna på undersökningsdeltagarnas yttranden och repliker kan vi se i 

tabell 1 att det förefaller vara en skillnad mellan VA och PTT. 

Genom att dividera undersökningsdeltagarnas totala ”prattid” (se tabell 1) med antalet repliker 

som de yttrar (se tabell 2) kan man se att i betingelsen PTT pratar undersökningsdeltagarna 

genomsnittligen längre (se tabell 3) över ett färre antal repliker. Förmodligen så beror detta på 

det faktum att undersökningsdeltagarna måste trycka ner en knapp för att prata i PTT. 

Handlingen att trycka ner knappen kanske ses som en typ av investering hos talaren och 

denne kan då tänkas lägga ner mera energi i sin replik.  

,�-������
���������� ���

���������� ���     

  VA PTT 

A 65 33 

B 84 48 

C 31 40 

 

I betingelsen PTT har deltagarna färre antal repliker. 

�

,�-����	�,�������������
,�������������     

  VA PTT 

A 141,6s  88,2s  

B 178s 119,8s  

C 44s 128,2s 

�

I betingelsen VA pratar undersökningsdeltagarna mera. 

,�-������,������������.
���������� ���
������"
�����#!�����
�"���
�  

  ����������	 
�	 �	

$���
�	������������
��       

!�   5�9?��� 5�@A���

%�   5�95��� 5�76���

&�   9�B5�� C�5��
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I PTT omgången pratar försökspersonerna mer per replik än i VA. 

Som vi ser i tabell 2 så pratas det totalt sett mer i VA förutom i fallet med C, som väldigt tyst 

person. Det kan tänkas bero på att han inte har spelat speciellt mycket med de andra 

personerna och inte känner dem så bra. Det är även svårt att höra vad person C säger vilket 

kan bero på samma sak – att han inte känner de andra så bra och är blyg – eller så har han inte 

skruvat upp volymen på sin mikrofon tillräckligt.  

Det har observerats att mönster där två personer pratar mest och styr upp mera saker och den 

tredje personen pratar mindre och hänger bara på. Detta skapar också en slags hierarkisk 

ordning i vem som pratar mest. Det förefaller även som om personen som pratar mest 

sammanfaller med den person som indirekt tar befälet över gruppen.  Detta mönster  kan man 

se i båda betingelserna. 

I VA omgången så sprang B runt och letade på flera olika ställen och rapporterade att han inte 

hittade något (gruppen fick problem med sin utrustning på grund av en bugg i spelet). A 

vandrade mest omkring och kom med kreativa lösningsförslag samt blev skjuten. C letade 

också men var tyst och delande inte med sig av speciellt mycket information. När väl C delar  

information vid ett tillfälle så visar den sig vara felaktig och skapade en del förvirring (se VA 

transkriptionen i bilagorna rad 143-154). Han påstod att han hittat två stycken ammotruckar 

(lastbilar lastade med ammunition som även innehåller sprängämnen som gruppen skulle 

kunna lösa sin uppgift med). Men det var istället två vanliga lastbilar (som också i vanliga fall 

är lastade med en mindre mängd ammunition). Det tog ett tag för gruppen att reda ut att tyvärr 

så var det vanliga lastbilar, det krävdes att person A springer fram till där person C står och 

dementerade att de var ammotruckar. 

 

I PTT omgången så hade B och C de viktiga komponenterna så de sammanstrålar. C tog 

sedan och la sig och målade på målet. A har ingen avgörande roll i sammanhanget och pratar 

heller inte så mycket. Han bekräftade målets position men eftersom det redan existerade på 

kartan så spelade det egentligen ingen roll.  

 

När man studerar vilken av undersökningsdeltagarna som har uttalat flest repliker och 

samtidigt studerar transkriptionerna så ser man ett mönster mellan vem som pratar mest och 

vem i uppdraget som bestämmer (eller kan antas bestämma). Vad man även kan se här är att 

den person som fått den viktigaste prylen (lasermarkören) att bära runt på automatiskt kliver 

in i rollen som chef (person C i PTT och person A/B i VA). Förvisso sammanfaller även dessa 

personer med så kallade ”regulars” (personer som ofta är med och spelar samt har erfarenhet 
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av att vara chefer) och av den anledningen kan de tänkas vara mer bekväma i situationen och 

på så sätt tar de större plats. Dock ligger dylika spekulationer utanför avgränsningarna för den 

här uppsatsen.  

�

"���� 
�'	����������� �(���&$�����

Det förekommer mera trestegsbekräftelse och tvåstegsbekräftelse i PTT än vad det gör i VA 

(se tabell 4). Det behöver inte nödvändigtvis vara ett uttalande som är direkt relevant för 

uppdragets lösande utan kan även vara saker som behandlar helt irrelevanta ämnen. Men det 

mer frekventa förekomsten av trestegsbekräftelse i PTT sessionen förefaller medför mer 

tydlighet och struktur på kommunikationen.  

 

����������),,������ �����������

�������#�

!����"� 	'+ A: aa ja rör mig däråt också. Du menar inte bagagno va? utan den här lilla 

vid höjd förtiosju ungefär eller? 

(7s) 

!����""� 	�+ B: höjd trettinio siktar nog jag på 

!����""� 		+ C: aa. Jag tänkte också höjd trettinio men A du kan ju bara ta dig eeh. 

Sydväst så att säga. Mot oss så länge så kan vi möta upp dig sen 

(10s) 

!����"""� 	�+ A: aha där nu ser jag. Okej... ja. springer åt den också 

 

Som vi ser är detta samma avsnitt som behandlats i inledningen till kapitlet. Detta utdrag 

behandlar som tidigare nämnts hur undersökningsdeltagarna bestämmer på vilken plats de ska 

återsamlas på. 

 

����������/
������ �����������

�������&�

!����"0
� #'+ B: då tjuvtittar man... Nämän där står han ju... hit mä batterit pojkar.... lägg 

de i nån bil 

(5s) 

!����""0
� #�+ C: jag har inget batteri 

(5s) 
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!����""0
� #	+ B: har du laserkanon du å? 

(1s) 

!����""0
� #�+ C: ja... jaa *(XX XX)* 

!����""0
� #(+ A:             *damn* 

(7s) 

!����""0
� #*+ A: eeh. Åkej. Så.. finns två laserdesignators. Å inga batteri? 

(4s) 

!����""0
� ##+ C: aah. Eeh. (skratt) 

(3s) 

!����""0
� #&+ B: men hade inte du batteri A? 

!����"0�� #$+ A: jag har iiingenting sånt 

(1s) 

!����""0�� #%+ B: du har ingenting av nått? 

(1s) 

!����"""0�� &'+ A: *nej* 

!����"""0
� &�+ B: då *försöker* vi hitta nå batteri nån annan stans 

 

Det börjar med att B av en slump springer på målet. Han beordrar då de andra att omgående 

fixa fram batteriet. C svarar då att han inte har något batteri. Uppenbarligen är B inte nöjd 

med detta svar utan ställer följdfrågan om C då har en lasermarkör (”laserkanon”) vilket han 

svarar jakande på. A flikar här in för att säkerställa det exakta läget att gruppen har två 

lasermarkörer och inga batteri. Förmodligen gör han detta för att han inte har varit delaktig i 

konversationen eller i direkt närhet till någon av de andra deltagarna. C kvitterar As hypotes 

med något som kan uppfattas som ett genererat eller besvärat skratt. B återkommer sen för att 

säkerställa bortom allt tvivel att ingen i gruppen verkligen har ett batteri genom att fråga A 

om han inte har ett. A har inget batteri och förstärker detta med ett utdraget ”iiingenting”. Det 

kan tänkas vara så att B inte uppfattat As tidigare konstaterade och att A anstränger sig 

ytterligare för att göra B uppmärksam på att han faktiskt inte har ett batteri. B verkar dock 

fortfarande inte greppa det utan ställer ytterligare en följdfråga ”du har ingenting av nått?” 

vilket A svarar bestämt ”nej” på. Till slut konstaterar B att grupper får försöka hitta ett batteri 

någon annan stans.  

 

Här kan vi se att det tar avsevärt flera repliker och mera tid från det att man behöver etablera 

ett faktum till dess att samtliga inblandade personer är införstådda med vad som man behöver 
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förmedla. Sen kan vi här se att även om undersökningsdeltagarna förefaller eftersträva någon 

form av trestegsbekräftelse så blir det fortfarande väldigt utdraget och komplicerat när man i 

gruppen försöker komma fram till om man har ett batteri eller inte. Som vi ser här så har vi 

dessutom två stycken trestegsbekräftelser nästlade i varandra vilket ytterligare spär på 

förvirringen. I utdraget från PTT sessionen så etablerar man snabbt var man ska samlas. Det 

tar fyra repliker sen vet alla precis vad de ska göra för någonting. I VA omgången ser vi att 

det tar flera repliker och längre tid innan man lyckas etablera faktumen att gruppen dels inte 

har något batteri och att person A inte har någon typ av speciell utrustning alls.  

 

Överlag så kan man se att det förekommer mera två och trestegsbekräftelse i PTT än vad det 

gör i VA (se tabell 4). Som vi ser i exemplen här ovan så är även trestegsbekräftelserna i PTT 

mera strukturerade och avsevärt mindre förvirrade än de som förekommer i VA.  

�

,�-����(�,�10��23���������-� �4�������
�'�(������
��������
)�������*��'���
���"��������
�"���
+�

  VA (184 repliker) PTT (128 repliker) 

Tvåstegsbekräftelse 13 (7,065%) 15 (11,781%) 

Trestegsbekräftelse 22 (11,956% ) 17 (13,281% ) 

�

"���� )(�!�����*���������
I VA så förekommer det oftare att en persons yttranden inte blir bemött av de andra 

deltagarna. Det förekommer även i PTT men inte alls i samma utsträckning (se tabell 5). Det 

är förmodligen vanligt småprat som inte alltid behöver bemötas med ett svar från de andra 

deltagarna utan som fyller andra sociala funktioner. Men det kan likväl vara så att de andra 

undersökningsdeltagarna ignorerar flera repliker för att de helt enkelt är irrelevanta. 

Anledningen till att man yttrat repliken från första början kan vara en spontan reaktion på 

något som händer i spelvärlden. Om samma reaktion skett i verkligheten kunde en dylik 

spontan replik vara passande. Men i spelet kan man tänka sig att den uppfattas som onödig 

och överflödig. Således ignoreras den. Anledningen till att den spontana repliken yttrades kan 

dels kopplas till tekniken i VA som skickar alla ljud över det inställda tröskelvärdet. Man kan 

också koppla det till att VA inger en illusion av att delta i ett samtal med fysiskt närvarande 

personer. I ett sådant sammanhang kan en spontan reaktion vara helt befogad och en del av 

det sociala småpratet. Men det förefaller som om tekniken kan tänkas lura 

undersökningsdeltagaren och dennes kommentar förblir obemött. 
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����������/
������ �����������

�������$�

*$+ B: va snätt du kör 

 

Utdrag 9 

$'+ B: *måste finnas* någe i byhålan då? 

(1s) 

$�+ B: random D har säkert lagt in någe. Speciall här 

(8s) 

$	+ B: byhåla fården 

(10s) 

$�+ B: inga tänkbara fiiii2 så långt ögat når 

(5s) 

$(+ B: (XX) shilkor 

 

  

Här kan vi se hur B sitter och pratar för sig själv utan att någon av de andra 

undersökningsdeltagarna svarar. Detta kan kanske vara någon form av mental avlastning då B 

möjligen kan vara stressad över att leta efter ett batteri. Genom att prata högt för sig själv kan 

det tänkas att B försöker hantera läget och uppnå bättre kontroll. 

 

����������),,������ �����������

��������'�

	#+�B: varför har vi ingen kompas 

�

����������

�	'+ C: nu hör ja nånting 

(3s) 

�	�+�C: brummar lite i fjärran 

 

Här ser vi även typiska obemötta yttranden som inte alls har samma stressade drag som de i 

                                                   
2 ”fiiii” refererar till det militära uttrycket ”fi” som är en förkortning för ”fiende”/”fienden” 
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VA omgången. Man kan tolka det som att person C i det här läget inte alls är stressad på 

samma sätt som person B är i det föregående utdraget från VA transkriptionen. Detta dels för 

att C i det här läget har löst sin uppgift och väntar på att planet ska komma och släppa 

bomben på målet som de ligger och målar. Dels så är det enbart två repliker jämfört med 

undersökningsdeltagare Bs fem repliker. 

 
,�-����*�5-�����������������
,��-	�������
������

VA PTT 

16 7 

 

"���� #�' ��%��������!���(���������$�' ���
Efter att ha räknat antalet frågor och svar kan vi se att det tydligt framgår att man ställt flera 

frågor i PTT betingelsen än i VA betingelsen (se tabell 6). Man bör även beakta att PTT 

omgången enbart omfattar 128 rader tal och att VA omgången är på 184 rader. Således går det 

att definitivt sluta sig till den ökade förekomsten av frågor och svar i PTT omgången. Det går 

inte med säkerhet att sluta sig till varför det förekommer flera frågor i PTT betingelsen. En 

anledning skulle kunna vara att i VA så får konversationen en mer alldaglig framtoning och 

att informationsutvinning då får en mera implicit roll i samtalen och inte uttrycks lika explicit. 

Det kan även vara fallet att i PTT som blir en mer upphackad kommunikationsform och att 

undersökningsdeltagarna då måste markera tydligare att ett yttrande är en fråga. Exempelvis 

genom att överdriva intonationen i sina frågor. Om man då jämför dessa frågor med många av 

uttalanden i VA så sticker dessa eventuella frågeyttranden inte ut lika mycket och kan därför 

under transkriberings och analysarbetet undgått att definieras som frågor.  

�
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Här ser vi ett tydligt exempel på hur frågor förekommer mera explicit i kommunikationen. 

��������	�

#'+ C: la du batteriet i-i bagaget? 

#�+ B: aa. I den blå boxen 

(5s) 

#	+ C: vicken box? 

(5s) 

#�+ B: säg inte att batteriet har trillat ur (skratt) 

#(+ C: aeeh. Näe. De hade ju varit roligt om de bisbuggat3 bort 

 

Här kan vi se hur deltagarna diskuterar var de lagt batteriet samtidigt som de klämmer in en 

del småprat och humor i sina diskussioner.  

����������

 %#+ B: to du me dig pilnser? 

(3s) 

%&+ A: de va du som hade pilnser saru 

(1.5s) 

%$+ B: haru kakor då? (skratt) 

%%+�A: (skratt) aa 

 

Här ser vi flera frågor och svar. Dock hanterar de mest saker som småpratande och humor.  

�

���������1��/
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Här ser vi hur frågor förekommer implicit i kommunikationen. 

��������(�

���+B: inge godis i den heller? 

(6s) 

��	. B: något så litet som en a-t fyra4 skulle ja bli glad över 

(3s) 

���+ B: man e ju ingen krävande människa liksom 

 

                                                   
3 ”bis” refererar här till spelets utvecklare som är notoriska för att deras spel innehåller konstiga buggar och fel 
4 ”a-t fyra” (AT4) är den amerikanska benämningen på ett pansarskott (m136 AT-4) 
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Här springer B runt och letar efter vapen eller utrustning. Som tidigare antagits (analys om 

obemötta yttranden sektion 5.3) så kan man anta att även detta är någon form av 

stresshantering att prata för sig själv. 

��������*�

��$+A: *vem e de som?* 

��%+ B: *springer som en gnu?*... måste ju hinna 

(2s) 

�('+ A: eller tutade 

 

Här ställer A en fråga som ingen svarar på. Anledningen kan tänkas vara att det är svårt att 

höra vad undersökningsdeltagare A faktiskt säger för någonting. Man kan också anta att ingen 

besvarar As repliker beroende på att i det här läget springer alla undersökningsdeltagare runt 

som yra höns och letar efter ett sätt att lösa sin uppgift. 

�
,�-����#��1���6������������-�����������1����
  Antal frågor och svar Obesvarade frågor Ratio (Obesvarade frågor / frågor-svar) 

VA 13 10 0,769 

PTT 14 7 0,5 

 

"�"�� +�$������������� ��,&�%� ���������������,���������
I PTT är det mera förekommande att man refererar till personers namn och refererar till sig 

själv i tredje person. Det förefaller inte som om att referenser som åsyftar till tredje person (ni, 

vi, du) eller till den egna personen (jag) skiljer sig mellan betingelserna. Man kunde även 

notera att inledningsvis användes namnreferenser till personer som man inte etablerat någon 

kontakt med eller som inte befann sig i närheten. Sen övergick man till att referera till andra 

personer med ”du”. Detta observerades främst i PTT och inte alls i samma utsträckning i VA.  

 

I betingelsen VA var 8 stycken namnreferenser borttagna eftersom de inte refererade till en 

person som deltog i försöket (de refererade till undersökningsledaren).  
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��������#�

&+�B: B har batteri 

 

Här förtydligar B att det är just han som har batteriet. 

��������&�

��+ C: där landande jag. i en hallonbuske 

 

�	+ B: B has landed 

 

��+ A: aaa. A är nere också 

 

Här har undersökningsdeltagarna precis landat med sina fallskärmar och sprider denna 

information till de andra deltagarna. 

��������$�

�%+�C: ja och B har hittat en bil 

 

��������%�

(�+�C: frågan e varför B satte sig i baksätet å inte har framme me mej 

�

Det här kan ses som en form av småpratande eller som en form av informationsspridning av 

vad personerna håller på med. Eller så är det en form av socialt småprat som även diskuterats 

i avsnitt 5.3. 

�

����������/
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�������	'�

	(+�A: aaaeee. Jag fick ingenting den här gången heller. Tsk tsk 

(6s) 

	*+ B: jag har. B har laser  

(3s) 

	#+ C: mmm samma här 

 

Här kan vi däremot se hur deltagarna inte använder självreferenser i samma utsträckning som 

i PTT. Men det är enbart i inledningen som de gör det. Man kan tänka sig att alla etablerat 
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”vem som är vem” och kanske inte känner av ett behov av att referera till sig själv i 

tredjeperson. Vi ser också här hur undersökningsdeltagarna berättar för varandra vad de fått 

för utrustning. Dock får det antas inte vara explicit nog då det senare (se inleding kapitel 5 

och avsnitt 5.5) ställs många frågor kring ”vem som har vad”. Detta kan dels bero på att C i 

det här läget inte explicit uttrycker att han också fått en lasermarkör eller så kan det bero på 

att B glömmer bort vad C har sagt. 

�������	��

%%+ A: asså vi har juuuu..... eeh... grenejd launchers5 

(2s) 

�''+ B: icke ja 

(3s) 

�'�+ B: kan skjuta ihjälan me en em nia6 om ja känner fört 

 

Här ser vi hur deltagarna diskuterar sin utrustning och uppenbarligen råder det viss tvekan om 

vad det är för vapen som de faktiskt har fått med sig. Det kan bero på att det helt enkelt är natt 

eller att undersökningsdeltagarna förväntar sig att om de är luftlandsatta specialtrupper så 

borde de också fått granattillsatser på sina vapen. 

Allteftersom uppdragen fortlöper ser man hur användandet av tredjepersonsreferenser avtar. 

Detta kan man anta beror på att undersökningsdeltagarna blir mer familjära och bekväma med 

varandra och känner igen varandras röster. Således övergå de till att använda referenser såsom 

”jag”, ”du”, ”vi” osv. 

�
,�-����&�7��������������������84����23����������������
!�����
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  Namnreferens Självreferens Referens till tredje person Självreferens i tredjeperson 

VA 3 (1,63%) 29 (15,76%) 30 (16,3 %) 1 (0,54%) 

PTT 8 (6,25%) 19 (14,843%) 24 (18,75%) 3 (2,343%) 

 

                                                   
5 ”grenejd launchers” (grenade launcher) är en granattillsats på spelarnas vapen 
6 ”em nia” (M9) är en pistol 
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Som nämnts i teorikapitlet ska vi använda en hierarkisk uppgiftsanalys för att dissekera 

undersökningsdeltagarnas uppgift. Först följer dock en översiktlig beskrivning av vad 

undersökningsdeltagarna håller på med och pratar om vid de specificerade radnumren.  

 

�

),,��

1-13 Hänger i fallskärmarna och småpratar 

14-25 De orienterar sig och börjar planera lite vad de ska göra. Uppgifter distribueras och de 

två personerna med lasermarkör och batteri sammanstrålar samt diskuterar utrustningsdetaljer 

26-49 Man letar efter målet och småpratar 

50-70 Man hittar målet och diskuterar en lämplig belysningspunkt. När inget mera händer så 

fortsätter man småprata 

70-128 I väntan på att tiden ska ta slut gör man inte så mycket utan ligger mest och småpratar 

 

/
��

1-4 En kort diskussion om vem som fått vilken utrusning utbryter 

5-22 Man hänger i fallskärmarna och försöker orientera sig hjälpligt samt att man småpratar 

23-59 Nu diskuteras det utrusningsdetaljer och orientering. När det etablerats var alla befinner 

sig sluter man upp i bilar och börjar leta efter målet. Parallellt småpratas det även  

60 Mitt i allting så snubblar man bokstavligen över målet 

61-70 De diskuterar hur de ska lösa uppgiften då de inte har den nödvändiga utrustningen som 

krävs  

71-184 Gruppen letar efter alternativa sätt att lösa sin uppgift men hinner inte innan tiden tar 

slut 

�

Slå ut målet (64 – 128) 

Utbyta utrustning med de andra i gruppen så vi har 

en fungerande lasermarkör  (rad 59-63) 

Sammanstråla med gruppen (rad 26-65) 

Veta var gruppen ska samlas (rad 15-25) 

Veta var jag är (rad 11-14) 

�����(��������������������),,�
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I den här omgången hittar gruppen målet väldigt snabbt och sitter och väntar länge på att 

planet ska dyka upp. Därav ägnas mycket tid åt att ”slå ut målet”. Men eftersom detta inte är 

en aktiv uppgift så ligger undersökningsdeltagarna mest i buskarna och småpratar. De driver 

även friskt med varandra och skämtar om ”vem som skulle tagit med sig ölen”. Detta kan 

tolkas som en form av avslappning eller eventuell bearbetning om ifall någonting skulle gå fel 

och uppgiften inte går att lösa. 

 

Slå ut målet 

Utbyta utrustning med de andra i gruppen så vi har 

en fungerande lasermarkör (rad 60-184) 

Sammanstråla med gruppen (rad 50-59) 

Veta var gruppen ska samlas (rad 23-49) 

Veta var jag är (rad 1-22) 

�����*��������������������/
�
�

Eftersom den här undersökningsomgången drabbades av en bugg (de fick två stycken 

lasermarkörer och inget batteri) så hade gruppen en väldigt liten chans att faktiskt slutföra sitt 

uppdrag. Således ägnades ingen tid åt att faktiskt slå ut målet utan att snarare leta efter ett 

batteri till deras lasermarkör eller hitta något annat att förstöra målet med. Detta har definitivt 

förändrat gruppens uppgift och förmodligen även deras kommunikation. Istället för att ligga i 

buskarna och småprata som PTT gruppen så springer VA gruppen runt på landsbygden och 

letar efter alternativa sätt att lösa sin uppgift. Kommunikationen kretsar kring var 

undersökningsdeltagarna har letat och var de befinner sig. De försöker hantera situationen 

med att diskuterar olika former av humoristiska alternativa lösningar på problemet. Det är 

olyckligt att inte båda betingelserna får exakt samma uppgift att lösa men det är fortfarande 

gruppens kommunikation som studeras och således anses det inte spela alltför stor roll. 

"�.�� /�������������������(�������

Man kan tydligt se att det förekommer mera ohörbart och överlappande tal i betingelsen VA 

än om man jämför med PTT. Anledningen är förmodligen den att PTT medför en fördröjning 

innan repliken tar sin början i och med att personen måste trycka ner en knapp för att just 

prata. Detta skapar större utrymme mellan replikerna och minimerar risken för att nästa talare 

ska avbryta. Man kan också anta att det är en outtalad norm att vara mer alert på när de andra 

personerna pratar när man handskas med PTT eller motsvarande (exempelvis en walkie-



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

28 

talkie). Den här normen kan mycket väl försvinna då man använder VA och då istället 

använder normer som är mera sammankopplade med vanligt tal där det ibland är vanligt eller 

rent av normativt att avbryta eller börja prata i nära anslutning till föregående talare och på så 

sätt genereras det mera överlappande tal.  

 

Med PTT får man också tänka på att personerna som talar själva i mycket större utsträckning 

kan kontrollera exakt vilka ljud och yttranden som de skickar ut till de andra personerna. Med 

VA så frångår man denna möjlighet totalt då den börjar sända ljud så fort ett arbiträrt 

tröskelvärde i mikrofonen uppmätts. Detta medför att man av misstag kan skicka tal som inte 

är menat till alla personer eller andra typer av ljud som exempelvis skrapande stolar, 

öppnandet av läskburkar och andra typer av mer eller mindre frivilliga kroppsljud (hostningar 

och harklingar exempelvis).  

�

����������),,������ �����������

�������		�

*'+ A: *aa ser shilkan nu..* de e den markören som e den 

*�+�B: *(XX XX XX XX)* 

 

�������	��

*(+ C: aarå. Ja har *(XX XX XX)* 

**+ B:                    *sextiosjuan ser bra ut* 

*#+ A: aa. Ja tror höjd sextiosju där å sen... a ni ser ju kraftledningen så kan ni följa den dit 

�

Även om överlappande tal inte är speciellt förekommande i PTT så inträffar det ändå. 

Undersökningsdeltagarna blir ivriga att svara och tänker sig kanske inte för med att vänta på 

att det blir deras tur. 

 

����������/
������ �����������

�������	(�

&+ C: (skratt) 

$+ B: (XX) cool 

%+�A: (XX) hundra meter bort 
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�#+�C: (XX XX) lampa nedanför mig 

 

�������	#�

�	+�A: jaa. Spelar ingen roll (XX XX XX) 

 

�������	&�

�%+ A: nån jävla *(XX XX XX)* 

('+�C:                 *(XX XX)* 

 

Här kan vi se hur det blir mycket ohörbart tal i VA som förmodligen beror på att personerna 

inte förefaller anstränga sig tillräckligt för att göra sig hörda.  

�
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Överlapp 

 

Ohörbart 

 

Både överlappande och ohörbart tal 

(procent är ohörbart tal som beror på 

överlapp) 

VA 30 (16,30%) 15 (8,15%) 10 (66%) 

PTT 6 (4,70%) 8 (6,50%) 4 (50%) 

 

"�0�� ���*���!!��$������ �

Som vi kan se i kapitel 5.1 så är snittet för replikerna längre i PTT än vad de är i VA. Man 

pratar längre men mer sällan vilket antas bero på att knapptryckningen blir en investering i 

konversationen och undersökningsdeltagarna lägger då ner mera tid på att skicka sitt budskap. 

I kapitel 5.2 kan vi också se att förekomsten av två- och trestegsbekräftelse är högre i PTT. 

Detta antas medföra en tydligare struktur i kommunikationen och till viss del minska 

mängden förvirring mellan undersökningsdeltagarna. 

I PTT refererar undersökningsdeltagarna i större utsträckning till andra personer med deras 

namn än vad de gör i VA. Referenserna till sig själv i tredje person är också mer 

förekommande i PTT.  
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I VA ser vi att det förekommer flera obesvarade eller ignorerade frågor och yttranden. Man 

kan även se att mängden överlappande och ohörbart tal är högre i VA.  
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Här följer en sammanfattande diskussion kring de viktigaste punkterna som uppkommit i 

uppsatsen. 

-���� +�����������������

Utifrån de analyser som genomförts på datamaterialet kan man anta att när man måste 

mediera sitt tal genom att först trycka på en knapp och sedan tala så medför detta att 

kommunikationen som helhet med andra personer blir tydligare. Tydlighet är ett väldigt brett 

begrepp och för att illustrera olika argument kring tydlighet underlättar det om man gör 

skillnad på struktur och mängden oljud. Strukturen i kommunikationen kan ses som 

enkelheten i att tolka ett yttrande, grader av osäkerhet som uppstår i kommunikationen och i 

vilken grad det är möjligt att lägga till eller revidera information till den ����������� som 

hör till den kommunikativa kontexten. I betingelsen PTT kan man se kommunikationen både 

har tydlgiare struktur och ljudkvalité än betingelsen VA. 

 

Det tydligaste argumentet för att det är mindre oljud i PTT ligger i mängden ohörbart och 

överlappande tal som skiljer de två grupperna åt. Den automatiska paus som uppstår när man 

måste trycka ner en knapp för att prata ger mera utrymme i etern och således kan man sluta 

sig till att det minskar det överlappande talet. Man kan även anta att knapptryckningen ses 

som en investering i kommunikationen och att personen då anstränger sig mera för att 

överhuvudtaget göra sig hörd. Men även andra ljud filtreras bort när man använder PTT. De 

tekniska principerna bakom VA medför att det ibland slinker med ljud som de andra 

personerna inte behöver höra såsom harklingar, hostningar, mobiltelefoner och andra personer 

i rummet. När man då istället använder PTT väljer användaren själv exakt vad de andra får 

höra och kan på så sätt hålla etern fri från tänkbara ovidkommande ljud. 

 

När det däremot gäller skillnaderna i kommunikationens struktur finns det två argument som 

talar för att PTT har en tydligare struktur. Det första argumentet är att det är en skillnad i 

antalet repliker och den totala längden som undersökningsdeltagarna pratar vilket ger att 

medellängden för en replik blir längre i PTT. De längre replikerna medför således att 

replikerna innehåller mera information. Mera information som talaren först måste koda in i 

sitt uttalande och som sedan mottagaren måste avkoda för att förstå. Det implicerar en högre 

kognitiv belastning samtidigt som talet tar upp mindre plats i etern och ger utrymme åt 
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exempelvis en chef att ge ytterligare en instruktion. Även om det för den enskilda personen 

kan bli mer information att avkoda och hantera så medför det en struktur som implicerar en 

förmodad effektivare ström av kommunikation. Alternativet blir då att dela upp informationen 

på flera uttalanden. Då kan man fråga sig om den kognitiva belastningen skulle vara högre då 

en person först måste sammanfoga flera stycken information för att sedan avkoda och tolka 

dem. Då har även flera repliker yttrats som tar upp större plats för andra talare som också har 

viktiga saker att säga. Således kan man tänka sig att VA medföra en mer utdragen och 

belastande kommunikationsform samt blockerar etern för andra talare. För att illustrera detta 

kan man titta på transkriptionen som reciteras i avsnitt 4.2 där ett faktum snabbt avhandlas i 

PTT men tar upp långt många fler repliker i VA. 

 

I PTT förekommer två- och trestegsbekräftelse oftare i jämförelse med VA (se avsnitt 4.2). 

Även om det inte finns konkreta bevis i mitt datamaterial för att trestegsbekräftelse har någon 

faktisk inverkan på uppgifternas lösande finns det flera argument (Lindgren et. al.  2007) för 

att det mycket väl kan spela roll. 

 

Det andra argumentet för att PTT kan anses ge en tydligare kommunikation är antalet 

obesvarade frågor och antalet obemötta yttranden. PTT har både färre obemötta yttranden än 

jämfört med VA (se avsnitt 4.2). Likväl som Lindgren et. al (2007) kommer fram till så går 

det inte att med säkerhet sluta sig till någonting utifrån dessa siffror men de räcker för att ge 

en fingervisning åt att det faktiskt kan uppstå en skillnad i kommunikationens tydlighet 

beroende på om man måste trycka ner en knapp för att prata eller inte. 

 

Slutligen så gör Lindgren et. al. (2007) i deras studie om rökdykares kommunikation en poäng 

i att kontextlös kommunikation utan direkt fysisk återkoppling förefaller kräva en mer 

strukturerad form av kommunikation (trestegsbekräftelse). Man kan likväl argumentera för att 

personer som sitter fysiskt åtskilda vid olika datorer och enbart kommunicerar via en 

röstchattklient i stor utsträckning har likvärdiga begränsningar på sin förmåga att lösa 

uppgifter såsom rökdykarna har. Man kan argumentera för att samma principer av mer 

strukturerad kommunikation gagnar uppgiftens lösande. Utefter de explorativa studier och 

analyser som här genomförts på skillnader mellan VA och PTT kan man anta att PTT 

förmodligen medför att kommunikationen i en miljö som är avskärmad från all fysisk 

återkoppling blir mera strukturerad. Personerna som opererar i den här avskärmade kontexten 
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har ett begränsat synfält samt mycket av den naturliga feedbacken saknas. På dess grunder 

kan man för den här kontexten föreslå att använda PTT istället för VA.�

-���� 1���������������

På grund av en del tekniska missar inträffade ett missöde under försöken. Det var inte 

meningen att undersökningsdeltagarna skulle ha tillgång till samtliga kartmarkörer utan de 

skulle enbart se en blank karta med byggnader och vägnät. Istället fick de en kartvy med 

markörer som visade exakt var de andra deltagarna fanns samt exakt var deras mål befann sig. 

Det var tanken att undersökningsdeltagarna skulle ägna mera tid åt att orientera sig och 

bestämma mötespunkter och etablera olika former av referenspunkter. Detta inträffade dock 

ändå men man kan anta att det skulle inträffat i större utsträckning om personerna inte haft 

tillgång till alla kartmarkörer. Om uppdraget hade genomgått en rigorösare testomgång med 

flera deltagare hade förmodligen felet påträffats och åtgärdats. Den enklaste lösningen vore att 

begränsa alla markörerna till att synas på enbart den civila sidan som observatören 

(undersökningsledaren) befann sig på.  

�

Ett annat mindre missöde var att det krävdes en omstart av VA omgången. Detta berodde på 

att en av undersökningsdeltagarnas mikrofon inte var inkopplad. Omgången avbröts och 

startades om en timme senare. Detta problem kunde lätt åtgärdats genom att 

undersökningsledaren i inlednings- och instruktionsfasen säkerställde att samtliga 

undersökningsdeltagre både hörde vad alla sade samt kunde kommunicera med de andra med 

mikrofonerna. Omstarten antas dock inte haft speciellt stor påverkan på försöket. 

�

Under VA omgången inträffade en så kallad ”bugg” (mjukvaru ”bugg”). Detta berodde inte 

på uppdraget eller på något som någon av undersökningsdeltagarna gjorde utan berodde helt 

och hållet på att spelet som försöket genomfördes i ”buggade”. Det som inträffade var att 

batteriet som behövdes för att aktivera lasermarkören byttes ut till en ytterligare lasermarkör. 

Undersökningsdeltagarna fick således två stycken oanvändbara lasermarkörer och spenderade 

större delen av uppdraget åt att leta efter ett nytt batteri eller ett alternativt sätt att slå ut målet. 

Detta har förmodligen påverkat experimentomgången och det har i efterhand framkommit 

som ett alternativt scenario för uppdraget. Det hade förmodligen genererat mera aktivitet i 

försöket om det ursprungligen varit designat som så att gruppen fått med sig två stycken 

lasermarkörer. Man kunde dock placerat ut ett par batterier som undersökningsdeltagarna 

kunde tänkas hitta och på så sätt lösa uppdraget, men det skulle samtidigt heller inte vara 
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nödvändigt. Förmodligen så har det här problemet påverkat undersökningsgruppen i den mån 

att de ansträngt sig mera i att försöka lösa sin uppgift jämfört med PTT omgången som inte 

alls fick det här problemet. Dock så är det egentligen ointressant att uppgifterna skiljer sig åt 

då det är kommunikationen och inte uppgiften som studerats. Om testet ska replikeras är det 

en väldigt bra idé att använda denna metod som ett sätt att skapa problem för gruppen och 

tvinga dem till att arbeta på ett naturligt sätt. Dock måste i det fallet beaktas huruvida 

experimentgruppen försöker hitta en alternativ lösning eller om de helt enkelt ger upp. 

Personer som inte är vana vid att lösa öppna problem i en dylik kontext kanske inte är lika 

benägna att söka alternativa lösningar på problem som den testade populationen av inbitna 

datorspelare. Anledningen kan då tänkas vara att en oerfaren person inte har en klar 

representation av de möjligheter och begränsning som existerar inom den simulerade världen 

och då blir passiv eller ger upp. Detta skulle dock gå att lösa med en extensiv träningsomgång 

där man lär undersökningsdeltagarna att ett mål kan bekämpas på många olika sätt om man 

väljer att använda ett annat undersökningsdeltagarunderlag - exempelvis studenter. 

�

Spelet som användes för försöket är en realistisk soldatsimulator. Man kan fråga sig huruvida 

liknande resultat uppnåtts om man använt sig av ett annat spel. Man får dock se till att olika 

former av spel medger olika former av uppgifter som kan lösas. Den uppgift som 

presenterades i den här studien skulle exempelvis inte kunnat genomföras i en bilsimulator 

eller flygsimulator på samma sätt. Däremot kan man anta att resultaten vore likvärdiga om 

man utgått från spel med samma soldat-utgångspunkt eller spel med samma typ av 

förstapersonsperspektiv. Skillnaderna beroende på spelen skulle förmodligen bero på vilka 

former av belastningar, problem, kontexter och uppgifter som undersökningsdeltagarna utsätts 

för under försökens gång.  

�

I analyserna av experimentdatan har det framkommit att i båda betingelserna har en person 

tydligt tagit befälet över resten av gruppen. Det var ursprungligen tanken att det inte skulle 

finnas en designerad chef. Man kan anta att detta dock är en naturlig gruppsykologisk process. 

Vad som dock är intressant att nämna är att personen som fick sig lasermarkören tilldelad 

nästan ögonblickligen utnämnde sig själv till chef (dock aldrig uttryckligen men de tog 

implicit an sig rollen som chef). Detta skulle man kunna undvika genom att helt utesluta 

momentet med lasermarkören och enbart instruera gruppen till att lokalisera målet eller att 

lösa en vanlig stridsuppgift. Dock kan man då fråga sig vad som istället skulle hända och om 

det skulle generera lika mycket kommunikation att studera. Man får ställa sig frågan vilken 



Push to Talk or Speak to Talk  Mattias Lindgren 

35 

grupp som förmodas prata mest. Den som är uppdelad och springer runt på landsbygden mitt i 

mörka natten och letar efter något arbiträrt föremål eller den grupp som tvingas kämpa för 

sina liv. I varje fall så kan man konstatera att den person som tagit befälet över gruppen pratat 

mest och det kan på så sätt vara en positivt aspekt för studien att någon tvingas bli chef och 

fatta beslut. Således kanske man även tvingar fram kommunikation hos 

undersökningsdeltagarna. Kommunikationen samt hela studien kan mycket väl ha blivigt 

lidande om man inte tvingar någon att bli chef. Men återigen så ligger dylika spekulationer 

utanför avgränsningarna för den här uppsatsen. 

 

Utefter frågeställningarna i introduktionen om att undersöka skillnader och likheter mellan 

PTT och VA så kan vi slutligen säga två saker. Det första är att applicerandet av dylika 

röstkommunikationssystem förmodligen måste genomgå en noggrann uppgiftsanalys och att 

operatörens behov måste klargöras. Således går det inte att med säkerhet generalisera vilken 

metod som är mest lämpad. För att utreda vilken typ av teknik som är att föredra så är 

Hollnagel & Woods ��������	�-���	�.����		���� ett lämpligt ramverk för en dylik uppgift 

då det erbjuder en uppsättning olika verktyg för att förstå och analysera hur människor 

interagerar med teknik i en arbetssituation samt vilka behov som uppstår i den. 

Inför en eventuell vidareapplicering av arbetet som genomförts i den här uppsatsen så måste 

det konstateras att de teorier av Clark (1996) som använts varit till stor nytta. Blott ett axplock 

av alla Clarks begrepp har använts och det är författarens uppfattning att det definitivt finns 

mer utrymme att använda Clarks teorier på den här kontexten. Det skall även nämnas att 

fortsatta studier även bör fortsätta på samma linje och använda sig av de principer från 

Hutchins ���������������	�
��� (1995) om att studera kognition i dess naturliga miljö. Ett 

tänkbart område för framtida forskning kan dels vara att fortsätta på samma spår och 

genomföra mera inriktade studier på datorspel och exempelvis fokusera på enbart 

trestegsbekräftelse och undersöka enbart skillnaderna i den som uppstår beroende på 

sändmetoden. En annan ingång på framtida forskning kan vara att studera andra typer av 

radiokommunikation och där undersöka vilka skillnader och likheter man kan observera om 

man ändrar sändmetoden.  

Det andra som man kan säga utifrån den här explorativa undersökningen är att utifrån de 

analyser som genomförts här så kan man delvis sluta sig till att PTT medför en välbehövlig 

struktur till den fysiskt frånkopplade kontext som kommunikation i datorspelande medför. 

Således är det för den här kontexten en fördel att välja PTT istället för VA.  
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Slutligen måste det dock påpekas att valet mellan VA och PTT alltid måste göras med dess 

applicerade kontext i åtanke. Som bland annat Hutchins poängterar med ���������������	�
��� 

(1995) så beror allting på vilka uppgifter som ska lösas i vilken kontext, vilka begränsningar 

och möjligheter som förekommer i miljön samt vilken belastning man har på individerna som 

ska använda systemet. 
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[PTT Börjar 07:15] 
Deltagare A, B och C. Personen som omnämns som D är undersökningsledare 
 

��� C: Aaah. B kaan du peka uuteeh lilla björnen, ååh orion nu? 
(2 s) 
��� B: Orion e där till vänster 
(7s) 
��� B: lilla björn sitter i skogen. Hahaha vad jag är rolig 
��� A: heh. Ee de riktiga stjärnor asså? 
(2s) 
��� C: de ska ju va de men härifrån ser de mest ut som (XX) 
(10s) 
��� C: åkej ja har en lasermarkör i alla fall 
(9s) 
��� B: B har batteri 
(3s) 
��� C: trevligt 
(5s) 
	�� A: har ni landat redan eller? 
(3s) 
�
�� B: nee 
(58s) 
���� C: där landade jag. i en hallonbuske 
(2s) 
���� B: B has landed 
(2s) 
���� A: aaa. A är nere också 
(9s) 
���� C: åkej jag ser att vi har landat eh.... ganska långt ifrån varandra 
(2s) 
���� B: skaa vi mötas vid louis. C du som har.... laser  
(2s) 
���� C: aa. Tänk om louis e nått farligt då? Ska vi mötas vid den där eh. 

Byn?... nordväst om louise.  
���� Eller ja vad man ska säga (XX XX) 
���� B: gärna för mig den e nära... vi går dit så länge då 
�	�� C: aa. Jag börjar jogga 
(6s) 
�
�� A: aa ja rör mig däråt också. Du menar inte bagagno va? utan den här 

lilla vid höjd förtiosju  
���� ungefär eller? 
(7s) 
���� B: höjd trettinio siktar nog jag på 
���� C: aa. Jag tänkte också höjd trettinio men A du kan ju bara ta dig eeh. 

Sydväst så att säga. Mot  
���� oss så länge så kan vi möta upp dig sen 
(10s) 
���� A: aha där nu ser jag. Okej... ja. springer åt den också 
(1s) 
���� B: varför har vi ingen kompas 
(4s) 
���� C: eeh. Jag kom på att man kan sätta ut markers. Så jag satte ut en 

marker 
(5s) 
���� B: äsch nu har du förstört hela uppdraget 
 
[12:06] (lång paus) 
 
�	�� C: eeh A du e rätt högt upp du ser inga ljus från nån shilka eller så? 
�
�� A: naae. De e mycket andra ljus här De e hus å grejer så kan. De e lite 

svårt å se 
(2s) 
���� B: får nästan ta en bil och åka å hämta den där gamel gubben där borta 
(2s) 
���� A: aa gör de. Ja har lite ont i fötterna så 
���� B: alla redan? (skratt) 
(10s) 
���� A: aaee. Inge shilka här vad jag kan se. De e bara byggnader.... lite 

lyktstolpar å grejer 
���� B: A kan du glida förbi blå markör?.. Fontuara eller vad han nu heter. Å 

kolla på avstånd om de ä  
���� nått. Intressant*...* de lär ju inte va en markör för skoj skull 
���� A:  *(XX XX)* 
(2s) 

���� A: aa ja tar den vägen så får vi se vad de e för nått 
(5s) 
�	�� C: ja och B har hittat en bil 
(10s) 
�
�� C: *hur kör?* 
���� B: *tror du eeh.* de e ljud dämpare på bilen? 
(1.5s) 
���� C: eehm.. vi kör också mot. Louis fontora  
(5s) 
���� C: frågan e varför B satte sig i baksätet å inte har framme me mej 
(2s) 
���� B: för att de e lättare att sätta batteriet i bagageluckan när man sitter i 

bak 
(3s) 
���� A: såg att han åker med nån limousinservice antagligen 
(3s) 
���� B: va faen e champagnen? (Lossas prata skånska) 
(10s) 
���� B: C du kommer ihåg *å.* plocka batteriet sen va? 
���� C:           *aa* 
(2s) 
�	�� C: aardå. De kommer ja ihåg 
(2s) 
�
�� A: *aa ser shilkan nu..* de e den markören som e den 
���� B: *(XX XX XX XX)* 
(2s) 
���� C: va trevligt 
(5s) 
���� B: har vi nån bra höjd i närheten som vi kan belysa från innan. 

plaaanet kommer 
(5s) 
���� C: aarå. Ja har *(XX XX XX)* 
���� B:                    *sextiosjuan ser bra ut* 
���� A: aa. Ja tror höjd sextiosju där å sen... a ni ser ju kraftledningen så 

kan ni följa den dit 
(1.5s) 
���� C: tror vi kan hoppa ur bilen här för säkerhets skull 
(2s) 
���� B: va du e seeg 
�	�� C: la du batteriet i-i bagaget? 
�
�� B: aa. I den blå boxen 
(5s) 
���� C: vicken box? 
(5s) 
���� B: säg inte att batteriet har trillat ur (skratt) 
���� C: aeeh. Näe. De hade ju varit roligt om de bisbuggat bort7 
(15s) 
���� C: aa där se ja shilkan ja.. då e de ju bara å ställa sig å lysa 
(2s) 
���� A: aa visst. Ja sätter mig i en buske här å kollar läget 
���� C: aa du kan ju smyga runt här till oss om du vågar 
(2s) 
���� B: vi har kall pilsner 
(2s) 
���� A: åkej. Om du säger *så där så* 
�	�� B:           *sex minuter kvar* 
(2s) 
�
�� C: ja kommer ju få ont i armarna om ja ska stå här å titta i sex minuter 
(1.5s) 
���� B: hitta en bättre postiooon så länge då 
���� C: tänk om han kommer för tidigt? Nä nu vågar ja inte flytta på mej 
(2s) 
���� B: (skratt) 
(20s) 
���� B: ja förbereder för eldöverfall på el ledningen om du skulle missa. Så 

kan ja skjuta ner en sån så  
���� blir han elektrifierad 
(1.5s) 
���� C: de e bra tänkt. 
���� A: de va ju en bra pla 
���� B: visst e ja smaart (skratt) 
(15s) 
�	�� C: ja la mig ner så slipper ja bli trött i armarna 
(5s) 
�
�� B: (skratt) aa du andas lite tungt. 
(1.5s) 
���� C: ser ni pricken på shilkans radar? 

                                                   
7 ”BIS” är förkortningen på namnet till företaget som gjort spelet 

och är notoriska för sina buggar 



 

 

(9s) 
���� B: aa faktiskt. Va tufft har ja aldrig sett förr 
(4s) 
���� C: de e lite skumt de där ibland blir de en sån där jättestor.. eh... prick på 

grejer. Man lyser på  
���� ibland så blir de en sån här liten laserpunkt 
(6s) 
���� B: tjeckisk programkåd 
(47s) 
���� B: jag känner doften av A men jag ser honom inte 
(2s) 
���� A: nej. Jag tänkte säga det samma. De luktar snus här. Men var e du? 
(2s) 
���� B: (skratt) ja ska precis ta en ny 
(2s) 
�	�� A: (skratt) borde ja höra när du öppnar dosan 
(3s) 
	
�� B: aa. Bergis 
(12s) 
	��� C: förstår mej inte på de här kinesiska grejerna man får me tre stycken 

insexnycklar å. ingen av  
	��� dem  Passar i hålen 
(4s) 
	��� A: kom den i ett platt paket märkt ikea? 
(7s) 
	��� B: *(XX XX XX)* 
	��� A: *här har vi lite skogstomte* 
(2s) 
	��� B: to du me dig pilnser? 
(3s) 
	��� A: de va du som hade pilnser saru 
(1.5s) 
	��� B: haru kakor då? (skratt) 
		�� A: (skratt) aa 
(3s) 
�

�� C: enligt kartan så ligger A vänd åt fel håll. Stämmer de? 
(3s) 
�
��� A: nää Den uppdaterar lite långsamt har ja märkt 
(4s) 
�
��� C: aa nu-nu ser de ut som ni. parar er 
(3s) 
�
��� B: *vill du komma å tittaa?* 
�
��� A: *ville ha en pilnser bara* 
(1.5s) 
�
��� B: (skratt) 
(7s) 
�
��� B: finns popcorn högst upp i träde om du vill klättra 
(3s) 
�
��� A: aah. Verkar för jobbit. Blir bra med en öl här 
(7s) 
�
��� A: hur många minuter har vi kvar nu då? 
(2s) 
�
	�� B: typ enånhalv 
(3s) 
��
�� C: vi har inte glömt nånting nu. A har inte nåra extrabatterier vi behöver 

snart 
(5s) 
����� A: näe 
(3s) 
����� B: ladda me dubbla batterier kanske blir en laserkannon... skjuter den me 

de 
(8s) 
����� A: men du såg ju pricken på shilkan för då ska de ju va okej 
(5s) 
����� C: aao. Jag Hoppas att piloten ser den 
(5s) 
����� B: hoppas han rapporterar in när han kommer farande 
(5s) 
����� A: tycker ja hör nånting nu 
(10s) 
����� A: näe. De va nog bara inbillning. De försvann nu.. de susar inne i mitt 

huve 
(2s) 
����� B: (skratt) jag skulle kunna kommentera det men jag låter bli (skratt) 
��	�� A: (skratt) 
(16s) 
��
�� C: nu hör ja nånting 
(3s) 
����� C: brummar lite i fjärran 
(25s) 
����� B: *baaaang* 

����� C: *sådär* 
����� A: där 
(2s) 
����� A: där satt den 
(2s) 
����� B: ska vi jogga ner å förnedra dom? 
(3s) 
����� C: vågar vi trycka på radio alfa nu å se vad som händer? 
����� B: då släpper D en bomb på oss 

 
 
[slut 23:15] 



 

 

[Va Börjar 05:44] 
Deltagare A, B och C. Personen som omnämns som D är undersökningsledare 
 

��� A: ere nån som har lasermarker. å batterier redan nu? 
(6s) 
��� B: *nää* jag tror det tilldelas när vi landar 
��� A: *(XX)* 
(1s) 
��� C: åkej 
(20s) 
��� B: jag ser att ja landar merkalilo igen så får jag springa mej blek innan ja 

kommer ikapp 
��� A: heej. Jag ser en annan fallskärm 
(1s) 
��� C: (skratt) 
��� B: (XX) cool 
	�� A: (XX) hundra meter bort 
(5s) 
�
�� A: meh.. värst va den ska skaka då 
(1s) 
���� A: svårt att hålla fokus 
(4s) 
���� B: jag landar mitt i obregan. De här blir ju spännande 
(1s) 
���� A: mmm 
(2s) 
���� B: skriker nån äre jag som bröt bena 
���� A: (skratt) 
(5s) 
���� C: (XX XX) lampa nedanför mig 
(16s) 
���� C: vem vare som landade rakt ovanpå ett fordon? (skratt) 
(4s) 
���� B: kapa den fort som fan 
(4s) 
�	�� A: (skratt) hah landa på fordonet.. åk mäd... dör shilkan snabbare 
(10s) 
�
�� A: nu ere inte långt kvar 
(5s) 
���� B: (XX XX) 
���� A: Döööns 
(5s) 
���� B: där hare vi mörkerseende å (på fejkar skånska) 
(5s) 
���� A: aaaeee. Jag fick ingenting den här gången heller. Tsk tsk 
(6s) 
���� B: jag har. B har laser  
(5s) 
���� C: mmm samma här 
(3s) 
���� B: fan va långt bort ni ä 
(4s) 
���� B: undrar om den där blå markören som e (XX XX) som också utskiljer 

shilkan 
�	�� A: maaa 
�
�� B: ska ju inte lita på D i första taget 
(4s) 
���� B: ska ja själa en bil så kommer ja upp mot norr er där  
(3s) 
���� A: jaa. Spelar ingen roll (XX XX XX) 
(3s) 
���� A: *(XX XX)* 
���� C: *(XX XX)* 
(1s) 
���� A: en biil... ya-ay 
(1s) 
���� A: eeh. Vi har inga kompasser 
(2s) 
���� C: aa kay 
(8s) 
���� A: jaa hitta en volvo tvåförti nu ska vi åka 
(14s) 
�	�� A: nån jävla *(XX XX XX)* 
�
�� C:                 *(XX XX)* 
(1s) 
���� A: eeh. ja. Ens marker e helt. Konsti å åker man i ett fordon så åker den typ 

runt i cirklar (XX XX) 
���� B: (skratt) 
(2s) 
���� B: aj blejm D 
(5s) 

���� A: låter som en bra vaal av syndabock 
(8s) 
���� C: e ni brevid varann eller? 
(5s) 
���� B: *(XX)* 
���� A: *jag* kör mot dej. Om du står stilla så kanske ja kan hitta dej 
(5s) 
���� B: ja kommer längs stora vägen ja åker upp te.. bagagno å drar en 

vänsterpall. med handbromsen... å tuta 
(9s) 
�	�� C: ja tror ja e i mm-mers 
(10s) 
�
�� B: tur att han inte slängt in massa fi patruller å elände 
(3s) 
���� A: *mmhm* 
���� C: *(XX XX XX)* du kan stanna jag ser dig 
(3s) 
���� A: m 
(3s) 
���� C: om de e nån av er som åker (skratt) 
(1s) 
���� A: nää men titta däär 
(5s) 
���� C: jippie 
(7s) 
���� A: (XX) ja frontalkrocka mä (XX) 
(19s) 
���� B: va snätt du kör 
(5s) 
�	�� A: nej. oj. Nu blev mörkt. På grund av den där.. jävla gatulampan 
(5s) 
�
�� B: då tjuvtittar man... Nämän där står han ju... hit mä batterit pojkar.... 

lägg de i nån bil 
(5s) 
���� C: jag har inget batteri 
(5s) 
���� B: har du laserkanon du å? 
(1s) 
���� C: ja... jaa *(XX XX)* 
���� A:             *damn* 
(7s) 
���� A: eeh. Åkej. Så.. finns två laserdesignators. Å inga batteri? 
(4s) 
���� C: aah. Eeh. (skratt) 
(3s) 
���� B: men hade inte du batteri A? 
���� A: jag har iiingenting sånt' 
(1s) 
�	�� B: du har ingenting av nått? 
(1s) 
�
�� A: *nej* 
���� B: då *försöker* vi hitta nå batteri nån annan stans 
(4s) 
���� B: eller nå jävla satchels.. ska man väll kunna 
(2s) 
���� B: spränga skiten ur den där va? 
(2s) 
���� A: äh. Vi springer fram å ställer bilen. bilarna framför å så bombar 

bilarna så dom sprängs så  
���� spränger vi.. shilkan 
(1s) 
���� B: (skratt) lägg i lite bensin överst 
(1s) 
���� A: aaaa... precis 
���� B: (XX) hela baksätet 
(1s) 
�	�� A: *(XX XX XX)* 
�
�� B: *måste finnas* någe i byhålan då? 
(1s) 
���� B: random D har säkert lagt in någe. Speciall här 
(8s) 
���� B: byhåla fården 
(10s) 
���� B: inga tänkbara fiiii så långt ögat når 
(5s) 
���� B: (XX) shilkor 
(8s) 
���� A: vi har typ sju minuter på oss... yay 
(3s) 
���� B: gud skapa inge bråska 
(5s) 



 

 

���� A: *nää de* gör vi 
���� B: *(XX XX)* 
(2s) 
�	�� B: (skratt) 
(5s) 
	
�� B: hm. Här tror ja vi hitta nåå.... nää de va bara pallar 
(2s) 
	��� B: (XX) 
(1s) 
	��� B: huum. Vi får nog tjata ihjäl den där 
(6s) 
	��� B: ere nå utanför *(XX XX XX)* 
	��� A:                        *vi går å ställer oss* som levande mål 
(3s) 
	��� A: eller så skjuter vi commandern. Han e. Ju såhär. Out... så att säga 
(2s) 
	��� B: va han? Då kan vi ju snajpa karn 
(3s) 
	��� A: va ska vi göra sen när gunnern å drivern börjar bli lite aggressiva? 
(4s) 
	��� B: dom får väll komma ut å... fixa till nå (XX XX) 
(3s) 
		�� A: asså vi har juuuu..... eeh... grenejd launchers 
(2s) 
�

�� B: icke ja 
(3s) 
�
��� B: kan skjuta ihjälan me en em nia om ja känner fört 
(2s) 
�
��� B: *här vare* bensindunken men inga granater 
�
��� A: *(skratt)* 
(2s) 
�
��� A: bensindunkar.. vi kan ta bensindunkar å stapla på... 
(3s) 
�
��� A: mootorn... hoppas att de rinner ner så kan man tända eld 
�
��� B: (skratt) 
(3s) 
�
��� B: jättebra de 
(5s) 
�
��� B: aa. Där står han å lyser 
(3s) 
�
	�� B: har ni hitta nåntinge nurå? 
(7s) 
��
�� A: *om ja* va D var skulle ja gömma grejer  då? 
����� B: *va e klockan?* (XX XX) 
(2s) 
����� C: tie över 
(5s) 
����� B: fem minuter på oss då 
(10s) 
����� A: ja vet vi ställer oss framför å skriker så kanske de kommer kasta ett 

laserbatteri på oss (suck) 
����� B: (skratt) 
(2s) 
����� C: ställer oss å vinkar te flygplanet 
(3s) 
����� A:aa. så. Hääääär. Bomba. Hääääär (suck) 
(1s) 
����� B: om man ska smyga upp te. eh. Lilla... bonnaplatsen här.. ovanför dom 

här.... där skulle ja lagt  
��	�� något om ja va D 
��
�� C: jaa. Hitta en ammotruck 
(4s) 
����� A: sa du att du hitta en *ammotruck?* 
����� B:                                  *buss* 
����� A: skjut bussen. Skjut bussen 
(4s) 
����� B: får vi säkert minuspoäng 
(5s) 
����� B: mer D poäng 
(5s) 
����� A: kanske ligger någe i bussen hallå 
(1s) 
����� A: vi kanske kan ramma. shilkan me bussen 
(3s) 
����� B: civilbil här den var också tom 
��	�� A: aaah... nuuu 
��
�� B: fan 
(5s) 
����� B: inge godis i den heller? 
(6s) 
����� B: något så litet som en a-t fyra skulle ja bli glad över 

(3s) 
����� B: man e ju ingen krävande människa liksom 
(8s) 
����� A: (XX XX XX) 
����� B: *ja tror den* där svarta markern har nånting 
(2s) 
����� B: uardo 
(7s) 
����� B: han har ju inte lagt ut den för att den inte ska användas... joo det kan 

han fan ha gjort (skratt) 
(3s) 
����� A: *vem e de som?* 
��	�� B: *springer som en gnu?*... måste ju hinna 
(2s) 
��
�� A: eller tutade 
(4s) 
����� C: (XX XX XX XX XX) 
(7s) 
����� B: hittar vi ingenting inne i...  merkalillo 
(4s) 
����� C: ja hitta två jävla ammotruckar bara 
(2s) 
����� A: *ammotruckar?* 
����� B: *ammotruckar?*.. har inte dom satchel då? 
(4s) 
����� C: nää. Dom har bara smokes... eeh. Granater... erpege skott men inge... 

erpeges å sånt 
(1s) 
����� A: inga batterier? 
(3s) 
����� C: näe 
(5s) 
��	�� A: eeeh. Ammotruckar (XX XX) 
(5s) 
��
�� A: eeeh. Nuuu. Eeh... vart var ammotruckarna? 
����� C: dom står mitt i mers 
(8s) 
����� C: ja kan tuta litte 
(3s) 
����� A: jaa s. Seer dom. De där ä inge ammotruck de dä ä en vanlig 
(5s) 
����� C: näää. Men de finns ammo i dom 
(4s) 
����� A: aaa. Men vi kan köra på den planen ändå. Vi parkerar alla fordon vi 

ser runt shilkan.. å så skjuter  
����� vi granater på den 
(30s) 
����� A: oj där skulle man ju inte köra in 
(7s) 
����� B: gjorde du fel nu igen? 
(19s) 
��	�� B: (Nynnar på musik) 
(10s) 
��
�� B: börjar misstänka att Ds svarta marker.. e.. något annat än fusk 
(5s) 
����� B: eller så är ja väldigt mörkblind här e ju mörkt också 
(5s) 
����� A: kan ju va att dom e lite psykalellic så du får ta å titta lite omkring 
(7s) 
����� A: lights off 
(4s) 
����� A: de e ju värsta landningsbanan för  
(8s) 
����� B: (XX XX) 
(2s) 
����� B: Aah. 
����� C: åkej 
����� B: han sköt på dej 
(5s) 
��	�� B: haahaa 
(5s) 
��
�� B: säger vi å på vårt elakaste sätt 
(2s) 
����� C: (skratt) 
(10s) 
����� C: eeh. Vart har vi dej då?... B? 
(2s) 
����� B: höörudu ja e ute å joggar som en gnu här borta.. vid.. jao duarte 
(4s) 
����� C: åkej 
(2s) 



 

 

����� B: nu blev A svart föresten undra om de betyder att han e döing 
����� A: aa (XX XX XX) 
����� B: kolla 
(2s) 
����� B: eeh. Jaaa. Jao de kanske e D det... hans original om inte annat. Där han 

startar 
(2s) 
��	�� B: ja kollar lilla byhålan om dä står nån lastbil då.... den har bergis batteri... 

de känner ja på mig  
��
�� (skratt) 
(2s) 
����� B: cause i suck. And aj doo it good 
(15s) 
����� B: granater. Kulor. Skott.. allt. Vi kan väll kasta en emhundratrettiosex 

granat på den kanske 
(3s) 
����� C: aaå (skratt) 
����� B: nu kommer planet också 

 
 
[stop 21:12] 
 


