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I ett samhälle där podcasts blir allt mer populärt är det intressant att forska kring podcastens 

utveckling och hur en privatägd podcast kan skilja sig mellan en podcast som producerats av 

en public service radiokanal som behandlar samma ämne. I denna analys jämförs P3 spel och 

Spela spel som båda handlar om tv- och dataspel för att se om det finns några skillnader i 

deras struktur, ämnesfokusering och intervjuteknik.  

Fyra intervjuer och två diskussioner valdes ut ur sex olika avsnitt och transkriberades för att 

sedan analyseras med hjälp av diskursanalys. Även klockmodellen (Åberg, 2012) användes 

för att kartlägga avsnittens struktur och tematisering för att undersöka intervjuteknik, 

ämnesfokusering och språk.  

Resultatet av analysen visar att det finns både likheter och olikheter mellan dessa två 

podcasts. Public servicediskursen märks tydligt i P3 spel eftersom den är mer ämnesfokuserad 

och har en mer professionell ton. I sina intervjuer låter podcastvärdarna sina gäster tala till 

punkt innan de ställer en ämnesfokuserad följdfråga. I Spela spel råder istället en oberoende 

diskurs där det är en mer personlig ton som tillåter podcastvärdarna att byta ämne och även 

avbryta under intervjuerna. Det blir mer av en diskussion även när de har gäster i studion 

vilket bidrar till den personliga känslan eftersom det för en lyssnare blir som att lyssna till ett 

samtal än en intervju. När det gällde språk använde sig båda podcasterna av fackord som kan 

vara svåra för lyssnare som inte är insatta i speldiskursen att förstå, men överlag var P3 spel 

mer inbjudande i sina samtal genom att undvika eller förklara fackord.  
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In a community where podcasts are becoming increasingly popular, it is interesting to 

research the podcast development and how a privately-owned podcast can differ from a 

podcast produced by a public service radio channel. In this analysis, we compare “P3 spel” to 

“Spela spel”, both of which are about tv- and computer games, to see if there are any 

differences in their structure, subject focus and interview technique.  

Four interviews and two discussions were selected from six different episodes and 

transcribed, then analyzed using discourse analysis as a method. The clock model (Åberg, 

2012) was also used to chart the episodes structure and thematization to investigate 

interviewing techniques, subject focus and language. 

The public service discourse is clearly visible in P3 spel because it is more subject-focused 

and has a more professional tone. In their interviews, the podcast hosts let their guests speak 

until they are finished before they ask another question. In Spela spel, there is an independent 

discourse where there is a more personal tone that allows the podcast hosts to change topics 

and also interrupt during the interviews. It becomes more of a discussion even when they have 

guests in the studio, which contributes to the personal atmosphere, because it feels like 

listening to a conversation rather than a recorded podcast. In the case of languages, both 

podcasts used to use words that could be difficult for listeners who are not familiar with the 

game course to understand, but overall, P3 games were more inviting in their conversations 

by avoiding or explaining trade words.  
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1. Inledning 

Det är inte ovanligt idag att människor tar del av både public servicepodcasts som produceras 

av radiostationer och privatägda podcasts. Podcastlyssnandet har ökat med 33% 2017 i 

jämförelse med 2016 (Orvesto, 2017). Lyssningen sker enligt Orvestos undersökning till 

största del via mobilen. När en podcastapp öppnas möts lyssnaren av ett oändligt urval 

podcasts, somliga stora som hela tiden växer i lyssnarantal, men även ett flertal mindre och 

nischade podcasts. Orvestos undersökning tyder på att podcastlyssnandet växer stadigt vilket 

gör det till ett relevant och aktuellt forskningsområde. Eftersom en podcast kan produceras av 

både utbildad radiopersonal från en radiostation och av privatpersoner som sitter hemma i sitt 

kök är det intressant att titta på hur de här produktionerna kan skilja sig åt. 

Eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt mellan dessa två podcastformer är det intressant 

att sätta dem i samma kontext, i den här uppsatsen i form av att de behandlar samma ämne. 

Genom att jämföra två podcasts som har samma inriktning skapas möjligheten att jämföra 

innehållet för att förstå hur olika former av podcasts tillåter olika ramar för innehåll. Det som 

ska undersökas i denna uppsats är hur en podcast som följer public serviceriktlinjer ser ut i 

jämförelse med en som är skapad av privatpersoner och finansieras genom prenumeranter.   

I denna uppsats analyseras två podcasts, P3 spel som är ett public serviceradioprogram som 

publiceras som en podcast och Spela spel som är en privatägd podcast. Båda podcasterna 

behandlar ämnet spel, podcastvärdarna bjuder in personer med olika expertisområden och har 

även paneldiskussioner om olika ämnen. Eftersom det existerar en diskussion om huruvida 

podcast ska klassas som ett eget medium eller som en typ av radio krävs flera studier på 

ämnet. Dessutom utvecklas podcastformatet hela tiden och fler studier behövs för att följa 

med i den utvecklingen. Denna studie ämnar kartlägga innehållet, analysera intervjutekniker, 

språk, val av ämne och ämnesfokusering för att lokalisera och jämföra diskurser i de båda 

podcasterna. Studien ämnar fylla en forskningslucka där en public servicepodcast jämförs 

med en privatägd som finansieras via prenumeranter.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel redovisas bakgrund kring podcastformatet, spelindustrin och de två valda 

studieobjekten, P3 spel och Spela spel. Även bakgrund och kritik gentemot författarna 

presenteras i detta kapitel. 

 

2.1. Podcast 

Podcast är ett medium som har vuxit stadigt under de senaste 10 åren (Wrather, 2016). 

Namnet är en sammansättning av pod, som ursprungligen kommer från iPod, och det engelska 

ordet broadcast som betyder sändning. På svenska översätts podcast till poddradio och 

definieras av nationalencyklopedin (2017) som “publicering på internet samt nedladdning av 

ljud- och filmfiler med RSS-teknik”. Med andra ord är det ljudfiler som går att ladda hem 

eller lyssna på via poddappar. Det finns även möjlighet att prenumerera på podcasts via flera 

poddappar vilket innebär att applikationen automatiskt laddar ner nya avsnitt till telefonen 

(Sveriges radio, 2012). Även om poddradio är det svenska namnet på podcasts kommer den 

engelska termen att användas i den här uppsatsen eftersom det är den term som används mest 

frekvent. 

Podcasts är ofta nischade och väljer innehåll inriktat på specifika intressen, vilket gör att 

lyssnare enkelt kan välja vilka podcasts som passar dem (Wrather, 2016). En podcast blir vald 

av sina lyssnare snarare än erbjuden till dem av sändarna vilket gör formatet annorlunda mot 

traditionell radio där lyssnaren istället får lyssna på programmen vartefter de spelas enligt 

tablån. Förändringen av tillgängligheten är en av podcastens mest betydande egenskaper. 

Medan traditionell radio kräver dyr utrustning och licensering kan en podcast skapas av vem 

som helst, det enda som behövs är lite teknisk kunskap och någon form av utrustning 

(Wrather, 2016).  

 

2.2. P3 spel  

P3 spel är ett program på P3 om TV- och datorspel och sänds som radioprogram varje lördag 

mellan 18.03-20.00, varefter det även publiceras som en podcast. De som lyssnar på 

podcasten får även exklusivt extramaterial som producerats enkom till podcastlyssnarna. 

Programmet finns till för att informera lyssnarna om nya spelsläpp och bevaka spelen ur ett 
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kulturperspektiv (Sverige radio, 2011). Programledaren Angelica Norgren leder programmet 

och diskuterar diverse ämnen med gäster och panelen bestående av Victor Leijonhufvud, 

Tobias Norström och Susanne Möller.  

Eftersom P3 spel produceras av radiokanalen P3 är deras fundament att de ska vara trovärdiga 

och opartiska i sin journalistik och ska därför vara måna om att ge en bred, mångsidig och 

nyanserad bild. Eftersom Sveriges radio är ett public service-företag finansieras kanalen av 

radio- och TV-avgiften vilket innebär att de ska arbeta för allmänhetens tjänst och vara 

oberoende av politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen (Sveriges 

radio, 2017).  

P3 spel kommer hädanefter i denna uppsats hänvisas till som podcast eftersom de avsnitt som 

granskats är de som lagts upp som podcasts. Därav kommer även Angelica Norgren att 

hänvisas till som podcastvärd för att benämningen ska bli konsekvent mellan de två 

analysobjekten.  

 

2.3. Spela spel 

Spela spel är en privatägd podcast som handlar om spel och att spela spel. Podcasten 

produceras av Nanna Johansson och Jonatan Unge även om de vissa veckor är själva i studion 

tillsammans med eventuella gäster. På sin hemsida skriver de att de pratar om tv-spel, data-

spel, smartphone-spel och ibland även brädspel (Spela spel podden, 2017).  

Podcasten finansieras genom Patreon prenumerationer. Patreon är en hemsida som tillåter 

skapare av kreativt innehåll att skapa en prenumerationssida där följare kan välja en 

månadsenlig prenumeration där de själva väljer hur mycket de vill donera i månaden (Patreon, 

2017a). Patreon är ett sätt för skapare av kreativt innehåll att finansiera sitt arbete men behålla 

kreativ kontroll över sitt skapande av innehåll.  

Podcastvärdarna skriver på sin patreonsida att de tack vare sina patreons, som tillsammans 

donerar 7.548kr i månaden, kan publicera ett nytt avsnitt varje vecka. Detta stämmer dock inte 

överens med verkligheten då de för tillfället publicerar ett nytt avsnitt varannan vecka. De 

skriver även att deras ambition är att utöka Spela spel till mer än bara en podcast. De vill 

bland annat anordna turneringar, liveshower och möten och uppmanar där sina lyssnare att 

stötta dem som patreoner om de vill att podcasten ska anordna fler saker (Patreon, 2017b).  
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På sin hemsida har podcastvärdarna en sida som heter Skövde, som de även kallar för 

Djungelskogen, där de har samlat alla sina patreon prenumeranter. Där presenteras varje 

prenumerant i form av djur och de har även ett sorteringsfrågeformulär där alla djurpatreons 

kan sortera in sig själva i ett spelhem (Spela spel podden, 2017).  

 

2.4. Spelindustrin 

Att analysera två podcaster som behandlar ämnet spel är relevant på grund av att det är ett 

ämne som är väldigt brett, nyanserat och existerar på olika arenor. Spel används både online 

och offline, sänds live inför flera miljoner och spelas tillsammans med vänner. 2014 visade 

forskning att 1,8 miljarder människor spelar spel i någon form vilket översätts till nästan 25% 

av världens befolkning (ESA, 2017). Dessa siffror talar inte bara om hur stor spelindustrin är 

idag utan hur mycket den har vuxit de senaste åren och tagit en stor och central plats i vår 

samtid.  

Förutom att spelindustrins omfattande existens gör studien relevant så råder det en jämn 

könsfördelning hos spelare. En studie i USA visade att 42% av amerikanska dator/tv-spelare 

är kvinnor 2017 (ESA, 2017), en ökning jämfört med statistiken tidigare år. Denna statistik 

ger oss nog med information för att studieobjektet ‘spelpodcast’ ska bli relevant.  

Senaste ’Swedish Game Developer Index’ undersökningen visade att avkastningen hos 

svenska spelutvecklare år 2017 var uppe i 1,4 miljarder euro. Detta är den högsta 

avkastningen inom svensk spelutveckling som uppmätts någonsin och den motsvarar en 

ökning med 1000% sedan 2010 (Dataspelsbranschen, 2017). 25% av denna ökade inkomst 

delas även ut till mellanstora eller små företag vilket visar på att det inte finns något monopol 

inom spelutvecklingsbranschen i Sverige utan att en hälsosam konkurrens vilket ofta anses 

hälsosamt för tillväxt på marknaden. 

 

Sweden is blessed with great game developers, but we would hire more if we 

could. Now we're looking to attract new talent from overseas. Some companies 

have also opened offices in places like New York, Los Angeles, London and Berlin 

to tap into that talent pool 

(Strömbäck, 2017) 
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Sverige har en meriterande historia inom spelutveckling och är därför ett land att räkna med 

inom spelutveckling. Titlar som Minecraft, Battlefield 1, Candy Crush, Star Wars: Battlefront 

och Payday 2 är alla framtagna av svenska spelutvecklare (Swedish Games Industry, 2017). 

 

Sweden is constantly rated one of the best places to do business and live from top 

publications and developers are working even harder to make Sweden a 

particularly appealing place to work as they attract new games creators from 

across the globe. 

(Strömbäck, 2017) 

 

Statistik som talar om goda marknadsförutsättningar, god erfarenhet inom branschen och 

framtidsvisioner för svensk spelindustri bidrar till att göra svensk spelpodcast till ett relevant 

studieobjekt. 

 

2.5. Kritik 

Båda författarna av denna studie har under två och ett halvt år publicerat den popkulturella 

podcasten Kaffepaus JKPG. Kaffepaus JKPG är inte en public service podcast men den 

finansieras heller inte genom prenumeranter utan den är hele ideell. Detta skapar 

nödvändigtvis inget utrymme för kritik mot men det innebär att författarna av studien har en 

förförståelse för hur en podcast fungerar och hur mediet fungerar i viss utsträckning. 

Podcasten Kaffepaus JKPG som författarna har varit del av och producerat har inte följt 

någon public service modell och har likt Spela spel podcasten innehållit sponsor- eller 

reklaminslag. Detta kan få författarna att framstå som partiska gentemot en privatägd podcast 

därför är det viktigt att visa läsaren av denna studie att detta uppmärksammats. 

Spel- och nördkultur är även ett ämne som behandlats frekvent i podcasten Kaffepaus JKPG. 

Detta kan tolkas som att författarnas förkunskaper och erfarenhet inom ämnet kan färga 

analysen och tolkningen av empirin. Därför är det viktigt för läsaren att veta att författarna 

själva tar upp denna kritik och istället ser det som en hjälp i analysprocessen för att öka 

förståelsen för läsare som inte har erfarenhet inom spel- eller nördkulturen. På så sätt kan 

eventuellt ett tydligare resultat presenteras där det löper mindre risk att författarna har 

missuppfattat empirin.  
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3. Problem, syfte och frågeställning 

I följande kapitel motiveras denna uppsats genom problemformulering och frågeställningar 

som utgår från de teorier som kommer att användas i den kommande analysen.    

 

3.1. Problemformulering och syfte 

Studien är viktig för att kartlägga om en privatägd podcast och en public servicepodcast som 

behandlar samma ämne skiljer sig åt i hur de uttalar sig om olika ämnen, hur de sköter 

intervjuer och hur de strukturerar upp sina avsnitt. Om podcast ska räknas som en sorts radio 

är en fråga som varit väl omdiskuterad de senaste åren (se forskningsöversikt) och eftersom 

en podcast både kan vara skapad av en radiostation med erfarna radiojournalister men också 

skapas av helt vanliga personer är det intressant att titta på hur dessa två podcasts kan skilja 

sig från varandra. Denna uppsats ska undersöka om upplägget skiljer sig mellan den public 

service ägda podcasten P3 spel som skapas av en radiostation med erfarna journalister i 

jämförelse med podcasten Spela spel som skapas av privatpersoner. Skillnader i 

intervjuteknik och programstruktur kommer att undersökas för att få en tydligare bild av 

eventuella skillnader mellan dessa podcasts.   

Detta är intressant att undersöka eftersom allt fler väljer att skapa podcasts och även 

traditionell radio har börjat publicera sina program som podcasts, det är därför viktigt att göra 

en jämförande studie för att följa med i utvecklingen av radio och podcast. Att dessutom se på 

två podcasts som båda behandlar ämnet spel gör det än mer relevant i en tid då spelbranschen 

växer och nästan 25% av världens befolkning (ESA, 2017) spelar någon typ av spel.  

Som tidigare nämnts i inledningen växer intresset för podcasts stadigt. Fler och fler väljer att 

lyssna på podcasts och det blir allt lättare att skapa en podcast som privatperson vilket gör 

detta till ett intressant och aktuellt forskningsområde. Eftersom det ofta diskuteras om radio 

och podcast ska klassas som olika medium eller om podcast är en sorts radio är en analys av 

just en podcasts som från början är ett traditionellt radioprogram intressant eftersom även 

radiokanalerna har börjat publicera sina avsnitt som podcasts. Det är därför viktigt att fortsätta 

analysera podcasts för att följa med i utvecklingen.  

Det är även intressant att göra den här sortens jämförelser för att se hur en podcast som är 

skapad efter public serviceriktlinjer ser ut i jämförelse med en som finansieras kommersiellt. 
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Studien kommer undersöka om det finns skillnader mellan strukturerna i dessa produktioner 

och koppla eventuella skillnader till de förutsättningar som de två podcasterna har. Eftersom 

public service har plikter att uppfölja så som att värna om mångfald och att ha en bredd i sina 

program är det extra intressant att se om detta kan bidra till att den public serviceägda 

podcasten ser annorlunda ut i jämförelse med den som är kommersiellt ägd där 

podcastvärdarna kan lägga upp avsnitten utefter egna intressen.   

 

3.2. Frågeställningar 

Analysens syfte är att bidra med ökad förståelse kring hur innehåll och struktur skiljer sig hos 

en privatägd podcast och en public servicepodcast som behandlar samma ämne. Den tidigare 

forskning som presenteras i nästa kapitel har framförallt behandlat podcast som ett separat 

medie från radio. Den forskningslucka som denna analys avser att fylla är att en jämförande 

diskursanalys inte gjorts mellan två podcasts som har olika förutsättningar men behandlar 

samma ämne. Denna lucka är viktig att fylla för att få en ännu tydligare bild av hur 

podcastformatet utvecklas och vilka eventuella skillnader och likheter det finns mellan en 

podcast som skapas av journalister på en radiostation och en som skapas av privatpersoner.  

För att kunna analysera dessa olika typer av podcasts krävs det konkreta frågeställningar för 

att lättare guida analysarbetet. De tre frågeställningarna utgår ifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori, teorin kring det sociala och klockmodellen som beskrivs i teoriavsnittet. 

• Hur ser programmens struktur ut utifrån klockmodellen?   

• Vilka diskurser kan lokaliseras i de olika podcasterna? 

o Hur skiljer sig dessa diskurser åt? 

• Hur skiljer sig avsnitten ifrån varandra gällande intervjuteknik, språk och 

ämnesfokusering?  
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4. Forskningsöversikt 

Mycket forskning har gjorts kring huruvida podcast är en sorts radio eller om det är ett eget 

format. I den tidigare forskningen har det framkommit både likheter och skillnader som 

kommer att belysas i det här kapitlet. De artiklar och böcker som nämns har valts ut eftersom 

de är relevanta till den analys som ska genomföras i denna uppsats.  

 

4.1. Public service  

Public service är ett mångsidigt begrepp som i svensk kontext oftast översätts till ”radio och 

tv i allmänhetens tjänst” (Karlsson & Strömbäck, 2015). Sveriges Radio, SVT och UR jobbar 

på detta vis och är statligt finansierade via radio- och TV-avgiften. Dessa medier låter sig inte 

påverkas av kommersiella och politiska intressen utan är oberoende. Istället är det riksdagen 

som beslutar om uppdraget och regeringen sätter ramarna (Radiotjänst, 2017). 

Idéen kring public service kan kopplas till en form av medieideologi som kallas för den 

sociala ansvarsideologin, där grundregeln är att medierna ska ha full yttrandefrihet men att 

samhället ska gå in och sätta upp ramar för hur verksamheten ska fungera för att minska 

ogynnsam påverkan från marknadskrafterna (Karlsson & Strömbäck, 2015). Anna Maria 

Jönsson skriver i Handbok i journalistikforskning (2015) att “public service fyller 

samhälleliga och demokratiska behov på ett sätt som inte de kommersiella kanalerna gör”. 

Här syftar hon på att ett public service-medie bjuder på större bredd, djup och mer mångfald. 

Hon nämner också att publikstudier visar att många fortfarande väljer att använda public 

service-medier och att de har en viktig del i det demokratiska samhället.  

I boken Public service media from Nordic Horizon (Carlsson, 2013) står det att antalet 

svenskar som betalar radio- och tv avgiften växer ständigt. Under 2009 och 2011 lades 60 000 

hushåll till på listan och ända sedan flera politiker hamnat i blåsväder på grund av att de inte 

betalt avgiften har den blivit mer accepterad hos svenskarna.  

Det som är viktigt att ta med sig till den här uppsatsen är att public service ska fungera som en 

oberoende aktör som finns för att bjuda på en större bredd, djup och mångfald, detta gör det 

intressant att jämföra med en privatägd podcast som inte drivs av någon myndighet utan av 

rent personliga intressen för att se om de skiljer sig åt.  
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4.2. Podcast  

Den första gången ordet podcast användes offentligt var av journalisten Ben Hammersley på 

tidningen Guardian tidigt 2004 när han rapporterade om ett nytt genombrott inom amatörradio 

(Berry 2016). Redan på den tiden diskuterades det väldigt mycket om podcast verkligen var 

radio eller inte, en diskussion som pågår än idag. Richard Berry argumenterar för båda sidor i 

sin artikel. Han skriver att radio är ett evolutionärt format som utvecklas och anpassar sig till 

världen runt omkring det. Allt eftersom teknologin och förutsättningarna förändras har radion 

följt med. I den kontexten menar Berry (2016) att det kan vara rimligt att se podcast som en 

utsträckning av radio-formatet.  

I en tidigare artikel av Berry (2006) diskuteras om podcast-formatet kan vara en möjlighet 

eller ett hot mot vanlig radio varefter han kom fram till slutsatsen att om den traditionella 

radion ska vara resistent så kan den komma att behöva lite finjustering för att överleva. Detta 

är något som känns relevant för den här analysen eftersom det ena analysobjektet, P3 spel, är 

just ett radioprogram som även publiceras som en podcast vilket kan ses som ett steg för den 

traditionella radion att följa med i utvecklingen.  

Berry (2016) konkluderar i sin artikel att podcast är en hybrid, det vill säga en blandning av 

olika former. Det är en form som olikt traditionell radio är självstyrande av såväl de som 

skapar den och de som lyssnar eftersom det går att både publicera och starta en podcast när 

som helst istället för att den sänds vid en specifik tidpunkt enligt tablån. Berry skriver att 

podcast och radio är tätt sammanflätade eftersom de delar teknologi, tekniker och innehåll 

men utvecklas mer och mer åt olika håll. En podcast kan också, men måste inte, låta 

annorlunda än vanlig radio. Ofta skapar podcastvärdarna ett förhållande med sina lyssnare 

vilket gör det mer personligt (McHugh, 2016). Berry (2016) skriver att en podcast kan vara 

både radio producerad av radiostationer och före detta radiojournalister, men de kan också 

skapas av individer som inte har någon erfarenhet av mediet eller ens något intresse att låta 

som radio, vilket är relevant i den här analysen då P3 spel är skapad av just en radiostation 

med erfarna radiojournalister medan Spela spel är en podcast skapad av privatpersoner. 

Mchugh (2016) skriver även om något som kallas för ’chumcast’ som innebär att det är en 

podcast där två kamrater samtalar med varandra och lyssnarna får följa med i deras samtal. 

Denna sortens samtal är något som inte förekommer på samma sätt i vanlig radio utan är 

vanligare i just podcasts. Mchugh har även med ett citat från Shapiro där hon säger att något 

som skiljer en podcast från ett radioprogram är att podcastvärdarna ofta är mer pratglada. Hon 
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nämner även att en podcast är mer vågad, lekfull och experimentell vilket gör att det skiljer 

sig från traditionell radio. Även Dana Gerber-Margie (Hilmes & Lindgren 2016) skriver att 

hon ser radio som något för allmänhetens bästa som finns där för att utbilda, informera, 

engagera publiken och vara fria, medan hon menar att podcasts oftast är mer kreativa och inte 

lika definierbara. Dessa två studier är intressanta eftersom detta skulle innebära skillnader 

mellan podcasterna och att Spela spel skulle vara mer vågad, experimentell och pratigare än 

P3 spel.  

I dagsläget befinner sig podcasten i en tid som Tiziano Bonini (2015) kallar för “the second 

age of podcasting” som kan översättas till “podcastens andra fas”. Det han syftar på där är att 

podcasten blir ett nytt massmedium istället för att vara kopplat till radio. I “Podcasting for 

dummies” skriver Morris, Tomasi, Terra och Steppe (2008) att podcaster tillåter lyssnaren att 

lyssna på vad den än vill när den än vill och att podcast-formatet förändrar spelreglerna helt 

när det kommer till sändningsscheman som den traditionella radion håller sig till. Till skillnad 

från radio så är podcast ett medie som är mer lättillgängligt eftersom vem som helst kan starta 

en podcast, det enda som egentligen behövs är tillgång till internet och något att spela in med.  

I en undersökning av ORVESTO konsument, där räckvidden för 38 av Sveriges populäraste 

podcasts redovisas, syns en ökning på 33% i antal lyssnare per vecka på ett år (ORVESTO, 

2017). Denna undersökning indikerar att medieformen är här för att stanna. Bland de podcasts 

som undersökningen omfattar finns både public service- och privatägda podcasts. Med P3 

Dokumentär, Sommar & Vinter i P1 och P1 Dokumentär i toppen har public service podcasts 

mer återkommande lyssnare än privatägda, men relativt tätt därefter hittar vi privatägda 

podcasts som Alex & Sigge, The Filip och Fredrik podcast och Fredagspodden med Hannah 

& Amanda. Med ett fortfarande ökande lyssnarantal i både public service- och privatägda 

podcasts är det intressant att analysera dess innehåll och innehållsstruktur för att se vad vi kan 

förvänta oss av de olika redaktionsformaten. 

Wrather (2016) skrev i sin artikel att det mest anmärkningsvärda med podcastformatet är 

tillgängligheten och att i princip vem som helst kan skapa en podcast med hjälp av minimalt 

med utrustning och lite teknisk kunskap. Trots detta är det enligt Wrather inte 

amatörpodcasterna som dominerat utan istället skapas de populäraste podcasterna av 

befintliga producenter för radio och ljudinnehåll. Podcastformatet tillåter de befintliga 

producenterna att skapa ljudinnehåll och reklam som är mer anpassat för yngre, tekniskt 

kunniga lyssnare och på så vis bredda sin publik och potentiellt nå runt om i världen (Wrather, 

2016). Eftersom P3 spel är skapad av P3 som är en befintlig radioproducent är det här en 
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intressant och relevant studie som visar på hur den traditionella radion följer med i 

utvecklingen. 

Denna tidigare forskning är intressant för analysen i denna uppsats eftersom den visar på att 

radio och podcast hör ihop och att båda medierna utvecklas hela tiden. Radion förändras för 

att följa med i utvecklingen genom att bli digitala samtidigt som det blir allt lättare att starta 

en egen podcast hemifrån och sprida eget material. De studier som presenteras här har alla 

tittat på hur podcasten ser ut i jämförelse med radio. I denna uppsats kommer istället fokus 

ligga på att jämföra två olika podcasts men där den ena ursprungligen är ett radioprogram som 

även gjorts tillgänglig som podcast på nätet.   
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5. Teori  

I följande kapitel kommer diskursanalysen och dess analytiska begrepp samt klockmodellen, 

som kommer användas för att fastställa strukturen hos de båda podcasterna, att motiveras 

och förklaras.  

 

5.1. Diskursanalys 

Jämförelsen kommer genomföras med hjälp av en diskursanalys som innehåller både 

teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer. En diskurs beskrivs ibland på olika sätt, men 

en populär beskrivning är att en diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Cynthia Hardy och Nelson Phillips (2002) skriver att utan diskurser så finns det ingen social 

verklighet och utan att ha förståelse för diskurserna kan vi inte heller förstå vår verklighet, 

våra erfarenheter eller oss själva. Den sociala verkligheten konstrueras och görs verklig 

genom diskurser och social samverkan som inte kan förstås ordentligt utan att hänvisas till de 

diskurser som ger dem mening. En diskursanalytikers uppgift är således att utforska relationen 

mellan verkligheten och diskurserna (Hardy & Phillips, 2002). 

En skillnad mellan diskursanalys och många traditionella kvalitativa tillvägagångssätt är att 

den undersöker hur socialt konstruerade idéer och föremål skapats och hur de bibehålls under 

tid, medan andra kvalitativa tillvägagångssätt ofta förutsätter en social värld och sedan 

försöker förstå meningen med denna värld för de som lever där. Diskursanalyser diskuterar 

hur språk konstruerar företeelser snarare än hur det reflekterar och avslöjar dem (Hardy & 

Phillips, 2002). 

Hardy och Phillips (2002) nämner flera anledningar till varför diskursanalysen ska användas 

och när den är lämplig. Diskursanalysen blir allt mer accepterad och utbredd på grund av stora 

samhällsförändringar och för att många forskare börjat se traditionella metoder för forskning 

som begränsande och upprepande. Till skillnad från traditionella metoder som ofta anger 

kategorier som gör dem verkliga och varaktiga så ger diskursanalysen istället ett sätt att 

analysera dynamiken i den sociala konstruktionen som producerar kategorierna, skapar 

ramarna kring dem och håller dem på plats. 
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Diskursanalysen används också när forskare behöver ett nytt tillvägagångssätt än de som 

använts tidigare när de ska titta på ett specifikt ämne (Hardy & Philips, 2002). Detta gjorde 

diskursanalysen särskilt relevant i denna uppsats då diskursanalyser av just podcasts som 

behandlar samma ämne inte verkade vara vanligt förekommande och det i sin tur skulle bidra 

till nya resultat. 

Diskursen ägnar sig till skillnad från lingvistiken sig inte bara åt den faktiska texten och 

symbolerna i den. Diskursen fokuserar även på vem som säger vad, hur det sägs och i vilken 

kontext samt hur den är producerad och konsumerad. Dessa aspekter styrs utifrån dess 

kulturella kontext (Hall, 1997). 

 

5.2. Begreppsbeskrivning  

Diskurs är en fixering av betydelse inom ett bestämt område. Alla tecken i en diskurs kan 

betraktas som moment, dessa moment och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från 

varandra på bestämda sätt (differential position). Man kan tänka sig en diskurs som en 

reducering av möjligheter. Genom att försöka etablera en entydig definition av- och relation 

mellan tecken kan vi minska glidningen mellan tecknen för att försöka skapa en entydighet, 

en diskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Nodalpunkt är ett privilegierat tecken i en diskurs som andra tecken ordnas efter och får sin 

betydelse från. Teckens betydelser kan som tidigare nämnts skilja sig mellan olika diskurser 

men genom att lokalisera nodalpunkter så får tecknen en entydig betydelse. Ett exempel från 

speldiskursen är orden ”metapick” och ”stealth” som får sin betydelse genom sin relation till 

nodalpunkten ”Overwatch”. Om man tittar på dessa ord utan ”Overwatch” som nodalpunkt 

kan de istället få en annan betydelse.  

Interdiskursivitet handlar om användandet av olika diskurser inom och/eller mellan diskurser. 

Ett frekvent användande av olika diskurser kan tyda på en rådande förändring i diskursen 

medan ett sparsamt användande av diskurser kan tyda på att diskursen behåller sin struktur. 

Ett exempel på interdiskursivitet som passar denna uppsats är om ett ord från en annan diskurs 

dyker upp inom speldiskursen, till exempel ”Inception” som snarare tillhör filmdiskursen 

eftersom det är namnet på en film från 2010 och inte namnet på ett spel.  

Artikulation innebär att sätta ord i relation till andra för att skapa mening. Till exempel har 

ordet “overwatch” ingen betydelse förrän det sätts i relation till andra ord genom konkret 
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artikulation. Då sätts det i en diskurs och får en entydig mening (som t.ex. nodalpunkt i 

speldiskursen). För att undersöka artikulationer kan man ställa sig frågorna: 

- vilken diskurs eller vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, vilka diskurser 

reproducerar den? 

Till exempel kan man finna att ord som används av podcastvärdar och gäster kräver ett 

sammanhang för att få en entydig betydelse i diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Modalitet är ett begrepp som syftar att fastställa graden av affinitet i uttalandet, med andra ord 

med hur stor säkerhet uttalandet framställs. Till exempel “den är farlig” (hög affinitet) eller 

“jag tycker den är farlig” (låg affinitet). Modalisering är ett sätt att få ett påstående att framstå 

som objektivt självklart och ’sant’. Modalitet kan påverka hur diskursen konstruerar sociala 

relationer till exempel i form av tillåtelse, detta innebär att podcastvärden eller gästen kan 

sättas i en position att ge lov till att göra något. 

Begreppet flytande signifikant pekar på en kamp om definitioner. I vissa diskurser 

förekommer samma begrepp fastän att de syftar på olika saker, dessa begrepp kan vara 

relevanta i en studie där diskurserna ligger nära varandra. 

 

5.3. Klockmodellen 

För att kartlägga hur podcasternas avsnitt är uppbyggda och hur mycket tid varje del får i 

avsnitten användes klockmodellen. Carin Åberg (2012) skriver att det inte är så vanligt att 

göra en formanalys eftersom radio är ett medie som förändras och formas över tid, men att ett 

sätt att analysera variationer i tid är genom att använda en klocka som utgångspunkt. 

Klockmodellen går ut på att analysera vad som förekommer under en eller flera timmar. 

Eftersom podcastavsnitten är olika långa räknas resultatet ut i procent efter analysen för en 

enklare och mer rättvis jämförelse. 

I den här analysen har innehållet delats in i tre kategorier: 

Intervju 

Inslag då podcastvärdarna bjudit in någon utomstående för att ha en intervju.  

Paneldiskussion  

Inslag då podcastvärdarna diskuterar själva om olika ämnen tillsammans med sina 
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paneler/kollegor. Här räknas även diskussioner med gäster in där samtalet inte är en direkt 

intervju med frågor till gästen utan mer en diskussion kring ett ämne.  

Övriga inslag 

Inslag såsom krönikor, nyhetssändningar och dylikt. Även intro, jinglar och bumpers räknas 

in här.  
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6. Metod 

I följande kapitel beskrivs de metoder som kommer att användas i denna analys och 

appliceras på de transkriberade delarna från de utvalda avsnitten (se bilagor 1-6).  

 

6.1. Diskursanalys 

Diskurs talas ofta om i både teori och metod, i den här uppsatsen används den som teoretiskt 

ramverk men även som metod för analys. Genom tematisering av innehållet och textanalysen 

får vi inte fram allt analysen kräver utan det krävs även att vi genom kartläggning av diskurser 

försöker förstå vad och hur något sägs men även vem som får tala (Börjesson, 2003). Detta 

kommer göras genom att försöka hitta kommunikativa händelser som annars kan ”tas-för-

givet” och analysera detta för att dessa kommunikativa fenomen ska få en förklaring i en 

diskurs. Med hjälp av de analytiska begreppen som presenteras teorikapitlet och Faircloughs 

(1995) tredimensionella modell kommer vi kartlägga de diskurser som existerar i 

analysobjekten. 

 

6.2. Faircloughs tredimensionella modell 

 
Figur 1 

   

Enligt Fairclough (1995) bör man i en analys fokusera på diskursens två dimensioner, den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. En kommunikativ händelse kan vara allt 

från en videoproduktion, en film, en intervju eller ett tal. Enligt Fairclough har varje 

kommunikativ händelse tre dimensioner som går att se i figur 1. Den är både en text rent 

visuellt och språkligt och den är en diskursiv praktik, vilket innebär att man måste ta 



20 
 

produktion och konsumtion i åtanke. Ett språkbruk är samtidigt en social händelse, det vill 

säga att den är del av en bredare social praktik.  

Faircloughs tredimensionella modell kommer att användas som ett analytiskt ramverk för att 

utföra en utförlig diskursanalys. Analysen kommer genomföras i åtskilda steg för att få en så 

komplett och konkret analys som möjligt. 

Textanalysen kommer användas för att förstå språkbruket och hur det konstruerar diskurser. 

Utifrån texten kan vi med hjälp av begreppen som nämns i listan med analytiska begrepp 

analysera hur språkbruket har inverkan på objektivitet med hjälp av modalitet samt hur tecken 

i språkbruket påverkas av varandra i form av nodalpunkter och artikulationer. 

Analysen av den diskursiva praktiken ämnar hitta redan existerande diskurser som 

podcastvärdarna använder sig av för att konstruera den kommunikativa händelsen. Även 

flytande signifikanter är relevanta för att försöka hitta konflikter i form av definition. Även 

produktionen och konsumtionen av texterna kommer analyseras. 

Analys av social praktik innebär att analysera språkhandlingar som manifesterar till exempel 

kulturer och normer. Med andra ord att människor genom praktiska handlingar, i detta fall 

språk, ordnar samhället (Fairclough, 1995). 

 

6.3. Tematisering 

Även tematisering kommer att användas som metod för att skapa en tydlig bild av de 

eventuella skillnader som finns mellan de två analysobjekten. Det är en metod som gör att 

man genom att utveckla analytiska teman från sin empiriska data sedan kan använda dem till 

att lyfta materialet till högre nivåer för en enklare analys. Det är viktigt att utgå från sitt 

teoretiska ramverk vid tematiseringen och även studiens problem så att materialet tematiseras 

på ett sätt som är relevant för studien (Olsson, 2008).  

Olsson (2008) tar bland annat upp ett exempel där studien handlar om att titta på mediernas 

betydelse för unga kvinnors identitetsskapande och menar att tematiseringen i detta fall skulle 

utgå från att bryta ner ordet identitet till mindre delar för att få fram teman som 

intervjupersonernas syn på sig själva, deras syn på vad som är manligt och kvinnligt, deras 

uppfattning av hur medierna hanterar just vad som är manligt och kvinnligt, deras förhållande 

till olika medier osv. På samma vis kommer tematiseringen i denna uppsats användas för att 
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bryta ner intervjuerna i tre teman; språk, ämnesfokusering och intervjuteknik för att hitta 

teman som kan visa hur mycket utrymme ämnet får, hur intervjuerna genomförs och hur 

interna ordval hanteras. 

Även de två diskussionerna (se bilaga 2 & bilaga 4) kommer tematiseras men endast utifrån 

språk och ämnesfokusering eftersom de inte innehåller något intervjuobjekt utan enbart är 

diskussioner mellan podcastvärdarna. Olsson (2008) påpekar också att man kan utveckla sin 

egen version av tematisering och hämta inspiration från olika håll för att skapa sitt egna 

analysverktyg som inte enbart utgår från det teoretiska ramverket. Tematiseringen av empirin 

i denna uppsats kommer utgå från tre olika teman. Dessa teman valdes ut för att fånga in de 

intresseområden som ska undersökas i denna uppsats. Det som tematiseringen ämnar 

undersöka är om språket är inbjudande för den som inte är insatt i speldiskursen och om 

fackord som används blir förklarade, om avsnitten är ämnesfokuserade eller om 

podcastvärdarna lämnar ämnet och om de båda podcasterna skiljer sig i form av 

intervjuteknik. Därför formades följande tre teman. 

Språk - Används fackspråk? Förklaras eventuellt fackspråk för den som inte är insatt? 

Ämnesfokusering - Hur pass mycket utrymme får ämnet? Håller sig konversationen till 

ämnet eller byter den spår?  

Intervjuteknik - Vem får prata? Tidigare kunskap hos podcastvärden om ämne och 

intervjuobjekt? Vilka brister finns i frågeställningarna enligt Sawatskys 

intervjurekommendationer (Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2014)? 

För att kunna genomföra en tematisering av podcastvärdarnas intervjuteknik kommer vi att 

utgå från John Sawatskys intervjutekniker tolkade av Leif Eriksson-Sjöberg och Erik Lindfelt 

i boken ”Nyhetsradio”. John Sawatsky är en kanadensisk journalist som under 1990-talet höll 

många föreläsningar i Sverige och blev för många journalister en vändpunkt i deras arbete 

(Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2014).  

John Sawatsky hade tio saker som han menade att journalister skulle undvika:  

• Glöm inte frågan 

Ett påstående ger inte något svar, det gör däremot frågor.  

• Undvik ledande frågor 

De förstör svar och gör intervjun begränsad.  
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• Ställ inte frågor som stänger 

Ja och nej frågor eller frågor som kan besvaras med ett bekräftande eller förnekande 

ger ofta sämre svar än de som är öppna.  

• Undvik överdrifter 

Om journalisten överdriver, väljer ofta intervjupersonen att försöka balansera det med 

en underdrift.  

• Ställ inte frågor med förutfattade meningar och dolda antaganden 

”När slutade du slå din fru?” är ett exempel som Eriksson-Sjöberg och Lindfelt tar 

upp, där har journalisten redan bestämt sig för att personen i fråga slår sin fru.  

• Undvik värdeladdade ord 

Som journalist vill man att intervjupersonen ska använda ord som ”fiasko” och 

”skandal” men det är viktigt att journalisten inte själv använder dem.  

• Undvik kommentarer i frågan 

Om journalisten ställer en fråga och sedan följer upp direkt med en kommentar 

kommer intervjupersonen att strunta i frågan och istället svara på kommentaren.  

• Ställ inte flera frågor på samma gång 

Då svarar intervjupersonen bara på en och de väljer även vilken de vill svara på. 

• Överlasta inte frågan 

I boken ger de exemplet ”Dagens rätt” inte ”hela menyn”. Journalisten ska alltså ställa 

mindre frågor istället för att försöka få veta allt på en gång.  

• Krångla inte till frågan 

Då blir det förvirrande för både journalisten och den som blir intervjuad.  

Sawatsky uppmanar till att ställa öppna, enkla och neutrala frågor. Frågorna ska krympas för 

att journalisten ska öppna upp för intervjupersonen att prata (Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 

2014). Några exempel på öppna frågor som nämns av Eriksson-Sjöberg och Lindfelt är:  

• Hur då? 

• Varför det? 

• På vilket sätt?  

• Hur kan du förklara det? 
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• Vad är problemet?  

• Vad gjorde du då?  

Något som är återkommande i de frågor de radar upp är orden Vad? När? Var? Hur? Varför? 

Följder? Dessa ord är grundfrågor i journalistiken (Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2014).   
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7. Empirisk data 

I följande kapitel redovisas den empiriska data som studien undersöker och vilka 

tillvägagångssätt som används för att ta fram materialet.   

 

7.1. Urval av studieobjekt  

För att göra en jämförande analys av en public servicepodcast och en privatägd valdes P3 spel 

och Spela spel ut. Urvalet gjordes genom att titta igenom de spelpodcasts som fanns 

tillgängliga i podcast-applikationen iTunes och välja ut två av de som var mest aktiva med att 

publicera avsnitt. Det existerar fler spelpodcasts än P3 spel och Spela spel men i vår 

urvalsprocess fann vi dessa två som de som hade liknande bredd i de titlar de behandlade. 

Även gästmedverkan var ett av kraven i vår urvalsprocess. Både P3 spel och Spela spel har 

med gäster i vissa avsnitt och detta gjorde dessa podcasts till relevanta studieobjekt. 

Anledningen till att spelpodcast valdes som ämne för denna uppsats var delvis att 

spelbranschen är så stor och ständigt växer vilket gör det till ett intressant och aktuellt 

forskningsobjekt. Statistik för att stärka detta presenterades i bakgrundskapitlet. Det fanns 

även ett intresse hos författarna kring spel och nördkultur som gjorde det intressant att 

granska två podcasts som talade om spel och att spela spel. Intresset för, och erfarenhet inom 

spel- och nördkultur presenterades i bakgrundskapitlet som kritik gentemot författarna men 

kan även ses som en hjälp i att förstå analysobjektet och underlätta analysen. Även ett intresse 

för och erfarenhet inom podcastformatet och dess utveckling fanns. Det egna intresset för spel 

och podcastande gjorde att analysobjektet och forskningsluckan blev intressant. Det blir även 

ett bidrag till den fortsatta forskningen inom spelkultur och podcastande som medium. 

 

7.2. Urval av intervjuer och diskussioner 

Två intervjuer valdes ut ur varje podcast där experter intervjuades om sina respektive 

expertisområden. Att jämföra intervjuer med fyra experter är intressant eftersom det då går att 

titta på hur mycket utrymme de får ta i sina intervjuer och hur mycket podcastvärden väljer att 

utnyttja deras expertis och använda sig av den.  



25 
 

I P3 spel valdes de två senast publicerade avsnitten som innehållit intervjuer med experter. 

Eftersom Spela spel inte har med någon gäst i majoriteten av sina avsnitt, och det vid några 

tillfällen är vänner till podcastvärdarna som är på besök i studion snarare än någon med ett 

specifikt expertisområde, valdes de två avsnitt där gästen var expert på sitt område även om 

de inte var de senast publicerade avsnitten.   

I första intervjun som valts ut från P3 spel intervjuas Ylva Grufstedt som är forskare vid 

Helsingfors universitet. Hennes forskningsområde är historia och arkeologi med inriktning på 

spelstudier, videospel forskning och digitala humaniora (Helsingfors universitet, 2017). I just 

det här avsnittet diskuteras ämnet historia i spel vilket gör Ylva till en intressant gäst eftersom 

detta är hennes expertisområde.  

I andra intervjun från P3 spel intervjuas Jack Werner som arbetar som journalist och 

författare. Han driver själv en podcast på P3 vid namn Creepypodden som behandlar 

spökhistorier och är författare till boken ”Creepypasta - spökhistorier från internet” (Werner, 

2017). Detta gör honom till en intressant gäst i avsnittet som handlar om spöken i spel.   

Även i podcasten Spela spel valdes två intervjuer ut där den första var med Tjarls Metzmaa. 

Metzmaa har uppdrag i olika föreningar över hela landet men hans främsta ämbete är som 

förbundssekreterare i Sverok (Sverok, 2017). Sverok är Sveriges största ungdomsförening 

med över hundra tusen medlemmar, Sverok ger ungdomar möjligheten att starta och driva 

verksamhet på egna villkor. Under Sverok finns föreningar i allt från, lajv, rollspel, gaming 

och brädspel (Sverok, 2017). Genom Sverok samarbetar även Metzmaa med Svenska E-

sportförbundet, ett förbund vars syfte är att främja och utveckla svensk E-sport i linje med 

idrottens mål och Riksidrottsförbundets stadgar (Svenska E-sportförbundet 2017).  

I andra intervjun från Spela spel podcasten intervjuas Björn Sjöblom, universitetslektor på 

avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholm Universitet (Stockholms 

universitet, 2017). Björn har forskat om datorspelande och bland flera forskningsprojekt finns 

bland annat “Dataspelens världar: Videomedierad spelkultur” (Tekniska museet, 2017). 

Mellan 2008 - 2012 deltog han även i forskningsprojektet “Datorspelande som estetisk praktik 

och informellt lärande” (Stockholms Universitet, 2016). 
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7.3. Tillvägagångssätt  

För denna analys har fem minuter av varje intervju spelats in. Avgränsningen gjordes för att 

få lika mycket material från varje intervju och eftersom de hade olika längd gjordes ett urval 

för att varje intervju skulle få samma förutsättningar. Intervjuerna spelades in från att 

podcastvärden gick in på gästens expertisområde och fem minuter framåt. I P3 spel gick 

intervjuerna direkt in på gästernas respektive områden vilket innebär att de intervjuerna 

spelades in från start medan det dröjde 13 respektive 19 minuter i intervjuerna från Spela spel 

innan diskussionen kom in på gästernas expertisområden. I de fall inspelningen nådde fem 

minuter och antingen intervjuobjektet eller podcastvärden var mitt i en mening fick de prata 

färdigt innan inspelningen stängdes av för att analysen ska bli så korrekt som möjligt.  

Valet av att avgränsa inspelningarna till när diskussionen kom in på gästernas respektive 

expertisområden gjordes för att båda intervjuerna skulle ha samma förutsättningar under 

analysen då gästen är med hela avsnitten i Spela spel, medan gästen enbart är med under 

själva intervjudelen i P3 spel. För att ha ett så likt underlag som möjligt påbörjades därför 

inspelningen först när de går in på gästens expertisområde i Spela spel för att åstadkomma en 

rättvis analys av de båda podcasterna.  

Även två diskussioner har spelats in, en från varje podcast, där podcastvärdarna diskuterar nya 

karaktärer i spelet Overwatch. Dessa diskussioner valdes ut eftersom det var intressant att titta 

på mer än enbart intervjuer och se hur de samtalar internt om ett ämne. Det var även intressant 

att jämföra hur de båda podcasterna behandlar samma ämne, även om de talar om olika 

karaktärer som introducerats i spelet. Tre minuter spelades in av varje diskussion eftersom 

även dessa var olika längd.  

Fem minuter spelades in av intervjuerna istället för de tre minuter som spelades in av 

diskussionerna för att ge ett bredare underlag inför tematiseringen av intervjuteknik. En längre 

transkribering var därför fördelaktig för att få en tydligare bild av podcastvärdarnas frågor och 

även få med en större mängd frågor att analysera. I diskussionerna däremot kommer inte 

intervjuteknik att analyseras och därför avgränsades de inspelningarna istället till tre minuter 

eftersom de inte krävde lika stort underlag.   

Efter inspelningen har varje intervju transkriberats för en enklare analys. Transkriberingen i 

denna analys har gjorts med inspiration av Mats Erikssons (2006) transkriberingsmetod där 

allt skrivs ut med små bokstäver utan meningsbrytningar och där avbrott från intervjuaren 

eller den intervjuade markeras med ett [ för att enkelt kunna analysera vem som får prata när 
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och hur mycket. Varje ny mening är även numrerad för att enkelt kunna referera tillbaka till 

varje specifik mening i analysen. Vid de tillfällen som det var omöjligt att tyda vad någon i 

intervjun sa användes orden ”svårt att tyda” inom vanliga parenteser. Ord som är fackord som 

kan vara svåra att förstå för någon som inte är insatt i diskursen har markerats med 

citattecken.  

Namnen på de sex avsnitten kommer inte att väga in i analysen eftersom endast utvalda delar 

av avsnitten kommer analyseras och namnen inte alltid är direkt kopplade till just den del som 

valts ut.  

  



28 
 

8. Analys & resultat 

I följande kapitel analyseras materialet utifrån diskursanalysens analytiska begrepp, 

klockmodellen och den valda tematiseringen.  

 

8.1. Programstruktur 

Analysen påbörjades genom att de sex avsnitt som valts ut tidstämplades för att kartlägga hur 

stor del övriga inslag, intervjuer och paneldiskussion var av varje avsnitt (se bilaga 7). Efter 

tidstämplingen räknades varje del ut i procent och presenterades med hjälp av ett 

cirkeldiagram som fick symbolisera en klocka. När procentsatserna för de två avsnitten som 

innehöll intervjuer jämfördes blev det tydligt att det i podcasten P3 spel gavs mer utrymme för 

paneldiskussion än intervjuer. I Spela spel var fördelningen mellan paneldiskussion och 

intervjuer jämnare (se figur 1). 

 
Figur 1 
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Däremot i de andra två avsnitten som valts ut där båda podcasterna diskuterade spelet 

Overwatch (se figur 2) var det istället P3 spel som hade större del intervju än Spela spel som 

då hade 0% intervju i jämförelse med P3 spels 82%. Då detta avsnitt av P3 spel (se bilaga 2) 

var ett specialavsnitt går det att dra slutsatsen att P3 spels avsnitt normalt sätt inte innehåller 

så mycket intervjudelar utan framförallt paneldiskussion. Spela spel däremot har en jämn 

fördelning av intervju och paneldiskussion i de avsnitt då de har en gäst eftersom gästen är 

med dem under hela avsnitten, medan deras övriga avsnitt främst består av paneldiskussion.  

 
 

Figur 2 
 

Det är dock viktigt att påpeka att avsnittens längd varierar och även det kan väga in i hur de är 

upplagda. P3 spels specialpodd om Overwatch är endast 26,53 minuter till skillnad från deras 

vanliga avsnitt som ligger på drygt 70 minuter och då har mer utrymme för paneldiskussioner. 

Fastän avsnitten ur Spela spel varierar lite i längd landar de på omkring 30–40 minuter oavsett 

om de har intervjuer eller enbart paneldiskussion. Detta gör det lättare att dra slutsatsen att de 

avsnitt då de har med en gäst är mer jämnt fördelade mellan paneldiskussion och intervju.  

 

8.2. Språk och ämnesfokusering 

De stora skillnaderna i språket visade sig mest i form av hur frågorna formulerades vilket 

kommer redovisas mer senare i temat intervjuteknik. I samtliga avsnitt av både P3 spel och 

Spela spel användes fackspråk frekvent, något som kommer analyseras vidare i 

diskursanalysen som följer tematiseringen. De slutsatser som går att dra utifrån tematiseringen 

av språk och ordval är att fackspråk förekommer ofta och i stor utsträckning, nästan 

uteslutande, följer ingen förklaring av dessa ord. Ett av exemplen är utdraget ur P3 spel nedan 
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där podcastvärden Angelica Nordgren intervjuar en gäst angående spelet Overwatch. Här 

används flera fackord som är lätta att förstå för den som är insatt i spelet Overwatch men inte 

fullt lika tydliga för en utomstående. 

  

AN: men lite liksom ensamvarg roll liten liksom "stealthy tracer" som inte behöver hålla 

ihop med laget utan kan flanka och smyga runt och ja men scouta för laget är det något 

sånt vi har att göra med alltså 

OVL: ja det är det jag tror vad heter det och sen också kunna lägga upp "entries" bättre 

med sin "ultimate" innan "teamfightsen" börjar och kunna ta ner till exempel "reinharts 

shield" och göra det andra laget disoriented så att de inte riktigt vet vad de ska göra 

när man kommer in och lägger en "imp" och sen kan man bara teleportera därifrån så 

att hon verkar ju liksom ha både lätt och komma in i "teamfighten" och sen snabbt 

komma kunna komma ut ur "teamfighten" också 

(bilaga 2, rad 5-6) 

  

Detta kan leda till att podcastens lyssnare begränsas till återkommande lyssnare eller lyssnare 

med relativt god erfarenhet av spel och speltermer eftersom podcastvärdarna gör det svårt för 

en utomstående att förstå innebörden. Fackspråk i P3 spel framstod som underförstått hos 

lyssnaren och det följde inga förklaringar. Det förekom även fackspråk i Spela spel men här 

användes det på ett sätt där begreppet följdes av en förklaring. Detta kan både bero på en 

större informationsmängd i P3 spels avsnitt men också det faktum att Spela spel har en 

avsaknad av innehållsstruktur och tidsram vilket innebär att de kan ha hur långa eller korta 

avsnitt de vill. P3 spel har däremot en bestämd tidsram att förhålla sig till i och med att det 

även sänds som radioprogram.  

P3 spel visar på god ämnesfokusering och glider inte ifrån det rådande ämnet, detta gäller 

både i paneldiskussion och vid intervju. I Spela spel förekommer det dock att podcastvärden 

glider ifrån eller aktivt byter ämne vid flera tillfällen.  

 

TM: asså de dem försöker göra är ju att skapa en fotbollsklubb för esporten 

JU:  [ aa 
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TM: det vill säga ha en plan någonstans där du kan komma och spela och träffa   

tränare och få utvecklas 

JU:  [ aa 

TM: och liksom bli bättre 

JU: och så har dem ehm jag har stått här utanför för simon svensson som jag har andra 

podden med har kontoret mitt emot 

TM: [ mm 

JU: så jag har stått och läst lite på alla deras lappar ehm som de har satt upp i fönstret 

de har bland annat hotat med att om man har tråkig ton i sina mejl till dem så kommer 

man få svar i comic sans 

TM: mm låter väl som ett rimligt hot 

(Bilaga 5, rad 48-56) 

 

Citat ovan är ifrån en intervju ur Spela spel podcasten där Jonatan Unge intervjuar Tjarls 

Metzmaa om Sverok. Mitt i en sektion av intervjun som handlar om hur Sverok kan hjälpa 

unga spelentusiaster att starta en egen förening avbryter podcastvärden intervjuobjektet och 

börjar prata om något som inte anknyter till det intervjuobjektet försökte förklara istället för 

att föra intervjun vidare genom till exempel en följdfråga. Detta kan bero på den tidigare 

nämnda avsaknaden av innehållstruktur men också på produktionsvillkor.  

  

8.3. Skillnader i intervjuteknik 

Tematiseringen som gjordes inspirerades av John Sawatskys studier som pekar på olika saker 

journalister bör undvika när de för en intervju. Intervjutekniken skiljde sig mellan de olika 

podcasterna och det framkom tydligt att podcastvärdarna i P3 spel hade förberett frågor som 

inte klev i de ”fällor” som Sawatsky varnar om (Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2014). 

  

AN: till vår hjälp finns Ylva Grufstedt som har koll på det här med hur spel tar sig an 

olika historiska epoker hon är doktorand på ämnet historiebruk i spel vid Helsingfors 
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universitet styrelsemedlem i Malmö e-sport ja ni hör det här är en gädda på både spel 

och historia helt enkelt hej Ylva 

YG: hej 

AN: du Ylva det här med spelens tolkning av vår forntid liksom 

hur gestaltas historien i spel 

 (Bilaga 1, rad 1–3) 

  

Ovan är ett av flera exempel där podcastvärden Angelica Nordgren i P3 spel är väl förberedd i 

ämnet samt ställer en välformulerad fråga. Denna typ av frågor ställs vid flera tillfällen i 

intervjun vilket leder till att intervjun inte känns hackig och det bidrar även till möjlighet för 

högre kvalité i svaren. 

  

vad är det nu du har forskat om för du har skrivit en doktorsavhandling är det de  

(Bilaga 6, rad 1) 

  

Detta citat är från podcastvärden i Spela spel och den har flera brister enligt Sawatsky 

(Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2014). Dels tyder formuleringen på att podcastvärden är 

oförberedd vilket skapar en osäkerhet i hur frågan formuleras. Frågan blir som effekt av 

okunskapen onödigt krånglig och tekniskt sett innehåller frågan två olika frågor. Detta är 

något som genomsyrar alla intervjuer i Spela spel podcasten och som direkt effekt av detta 

blir svaren mer tvetydiga och spretar mer än intervjuerna i P3 spel. 

Även social praktik undersöktes och den tydligaste skillnaden mellan analysobjekten 

framkom i hur podcastvärdarna hanterade sina intervjuer. I P3 spel ställdes som tidigare 

nämnts välformulerade frågor som hjälpte till att leda till välutvecklade svar. Detta var dock 

inte det mest intressanta i analysen av språkbruket, det tydligaste skillnaderna i skapandet av 

normer i diskursen framkom i avbrytningar. 

  

JW: det är ju såklart en möjlig det är ju en möjlig liksom det är en möjlig gissning eh 

men för mig handlar det mycket om att vad kräver en bra skådeplats för en 

skräckhistoria av dig för att den ska funka jag tror att den kräver att du är hyfsat bekant 



33 
 

med platsen alltså du ska ju fortfarande ha en så tydlig bild att du kan föreställa dig hur 

det skulle vara att gå runt där eh samtidigt som ju du gärna får ha lite av en liksom, det 

får inte vara en plats du som du känner som din egen ficka utan för då skulle du ju på 

något sätt kunna ha invändningar mot alla beskrivningar i historien och skogen är ju 

lite grann en liksom skogen är ju väldigt tacksam eftersom man bara kan säga det är 

lite utanför vår egen kontroll 

TN/VL:  [ mm 

JW: eh vi är inte på hemmaplan 

TN/VL:  [ mm 

JW: vi utsätts alltid för en viss automatisk risk är det ju många som känner när man ger 

sig in i skogen asså jag menar det finns ju möjligheten att snubbla och falla och bryta 

nått ben det finns ju 

TN/VL:  [ mm 

AN: [ men så så liksom en blandning mellan lagom bekant och lagom främmande 

(bilaga 3, rad 23-29) 

  

Exemplet ovan är från en av intervjuerna i P3 spel där Jack Werner intervjuas. I P3 spel 

avbröt podcastvärden sällan intervjuobjektet och följdfrågorna var alltid ämnesfokuserade. De 

avbrott som förekom störde inte intervjun eller kvalitén på svaren. Dessa avbrott är inte 

exklusivt längre meningar utan kan endast bestå av ett instick eller ett ljud som indikerar att 

podcastvärden har något att tillägga, hålla med om eller ifrågasätta, oavsett hjälper det till att 

skapa normen att avbrott och instick inte hör till diskursen. 

  

TM: ja men mycket skolaktivitet och mycket aktivitet mot personer som kanske inte har 

råd att köpa en dator på egen hand 

JU: okej så dem kommer tillhandahålla inte bara själva ligan utan också arenan skulle 

man kunna kalla det 

TM: ja precis de hade ju redan innan det projektet träningslokaler 

JU:  [ aa 
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TM: asså de dem försöker göra är ju att skapa en fotbollsklubb för esporten 

JU:  [ aa 

TM: det vill säga ha en plan någonstans där du kan komma och spela och träffa tränare 

och få utvecklas 

JU:  [ aa 

TM: och liksom bli bättre. 

JU: och så har dem ehm jag har stått här utanför för simon svensson som jag har andra 

podden med har kontoret mitt emot 

TM: [ Mm 

JU: så jag har stått och läst lite på alla deras lappar ehm som de har satt upp i fönstret 

de har bland annat hotat med att om man har tråkig ton i sina mejl till dem så kommer 

man få svar i comic sans 

TM: mm låter väl som ett rimligt hot 

JU: haha är det ett effektivt ehm 

TM: jag vet inte, det är är väl bättre att jobba emot tråkigheter på ett litet lustigt sätt 

haha än att liksom hata mot den som eventuellt hatar 

JU: haha ehm och hur är du liksom engagerad i sverok 

(bilaga 5, rad 44-57) 

  

I Spela spel var avbrott från podcastvärden mycket mer förekommande vilket går att se i 

exemplet ovan där Jonatan Unge intervjuar Tjarls Metzmaa. Över de tre avsnitten förekom 

avbrott på ett sätt som direkt avbröt, ifrågasatte eller la till något till svaret som 

intervjuobjektet gav. Detta påverkade svaren både i innehåll och kvalité då intervjuobjektet 

inte alltid fick avsluta sina svar innan ett avbrott förekom. I det ovannämnda exemplet byter 

även podcastvärden ämne mitt i diskussionen kring vad Sverok vill göra för 

gymnasieskolorna istället för att låta intervjupersonen fortsätta utveckla sitt svar. 
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8.4. Informationsvärde och fackord 

För att undersöka informationsvärdet och kartlägga de fackord som används applicerades 

Faircloughs textanalys genom att gå igenom varje transkriberad del av avsnitten och leta efter 

artikulationer och de nodalpunkter som de är kopplade vid. Även avsaknad av nodalpunkter 

noterades där artikulationer saknade en att kopplas samman med. Uttalanden som var av låg 

affinitet och hög affinitet markerades för att se hur säkra de är i sina uttalanden och hur detta 

påverkar hur objektiv sanning framställs. 

  

TN: vad skulle du säga är det som man, när man från spelhåll tar sig an historien är 

sämst på asså vad är det man ofta misslyckas med när man som spelskapare gör 

historiska spel 

YG: det skulle jag säga att jag tycker att det finns med några undantag självklart en 

tendens att inte utnyttja spelens interaktiva möjligheter det vill säga att man inte skapar 

spel som har mekaniker som förmedlar historien på ett mer intressant sätt än genom 

våld för att vi ser ganska många spel har historien som en "backdrop" men mekaniken 

är densamma som i ett vanligt "sps" eller i en "brawler" eller någonting liknande så att 

det man hade kunnat göra är kanske att skapa mekaniker där du så att säga får spela 

med historien inte bara i historien som inte som sagt är direkt knutet just till våld 

(bilaga 1, rad 11-12) 

  

Exemplet ovan är hämtat från första intervjun i P3 spel. Nodalpunkten är ”spel” och de 

artikulationer som finns i samtalet, till exempel ”call of duty at war”, ”civilization” och 

”backdrop”, är förståeliga för den som är insatt i ämnet spel. Experten Ylva Grufstedt som 

intervjuas använder sig av både låg och hög affinitet i sina uttalanden, för det mesta är den låg 

som i uttalandet ”där tycker jag det finns ett starkt samband ...” där hon enbart säger vad hon 

tycker men inte fastställer det som objektiv sanning. 

  

TN: men det känns ofta som att de dem svaga skrivs helt ur spelen det finns inga spel 

som handlar om slaveriet och sånt i princip 

YG: aa det finns ju några stycken, problemet med dem är att de ofta blir så hemskt 

kontroversiella  
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(bilaga 1, rad 14-15) 

  

I exemplet ovan däremot säger hon ”problemet med dem är att de ofta blir så hemskt 

kontroversiella” där hon uttalar sig på ett sätt som stärker säkerhetsgraden och får det att låta 

som en absolut sanning. Hade hon istället sagt att hon tror att problemet är att de ofta blir 

kontroversiella hade det inte framstått som något hon visste med säkerhet, men eftersom hon 

uttrycker sig på detta vis låter hon säker på sin sak. 

  

JW: det är ju såklart en möjlig det är ju en möjlig liksom det är en möjlig gissning eh 

men för mig handlar det mycket om att vad kräver en bra skådeplats för en 

skräckhistoria av dig för att den ska funka jag tror att den kräver att du är hyfsat bekant 

med platsen alltså du ska ju fortfarande ha en så tydlig bild att du kan föreställa dig hur 

det skulle vara att gå runt där eh samtidigt som ju du gärna får ha lite av en liksom, det 

får inte vara en plats du som du känner som din egen ficka utan för då skulle du ju på 

något sätt kunna ha invändningar mot alla beskrivningar i historien och skogen är ju 

lite grann en liksom skogen är ju väldigt tacksam eftersom man bara kan säga det är 

lite utanför vår egen kontroll 

(bilaga 3, rad 23) 

  

I exemplet ovan hittades låg affinitet där Jack Werner säger ”men för mig handlar det med om 

…” där han enbart talar utifrån vad han själv anser istället för att uttala en objektiv sanning. 

  

TM: och sverok som organisation är ju egentligen vad ska man säga ett verktyg eller 

ramverk eller någonting för att få andra människor att uppfylla sina drömmar så vi 

hjälper till med kunskap ekonomi alltså rena resurser att använda och annat som kan 

behövas för att komma igång och börja göra spelaktivitet 

JU: men så i princip då att jag kontaktar dig och säger att jag vill skapa en “quidditch-

liga” 

TM: ja, eller då en “quidditchförening” 

(bilaga 5, rad 14-16) 
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I första intervjun från Spela spel är den första nodalpunkten ”sverok” och de flesta 

artikulationer i deras samtal går att koppla dit, förutom ”quidditch” i exemplet ovan. Här hade 

nodalpunkten ”Harry Potter” behövts då innebörden av ordet inte är tydlig för den som inte är 

insatt i ”Harry Potter” och inte går att koppla direkt till Sverok. Senare byter de även ämne 

och nodalpunkten blir ”figurspel” som förklarar artikulationen ”Warhammer”. 

  

JU: och vad var det de spelade för någonting? 

BS: dem spelade "world of warcraft" var väldigt populärt då det här var 2008 någon 

gång sådär så det var 

JU:  [ När kom, ehm "world of warcraft" 

BS: det kom 2004 så det här var nog jag började väl de nån gång vid vad heter den 

"wrath of the lich king" expansionen vilken då blir den andra expansionen tror jag ehm 

så dem spelade de dem spelade "counter strike" dem spelade första "dota" inte liksom 

ehm det var populärt men det var inte den 

(bilaga 6, rad 27-30) 

  

Exemplet ovan är från andra intervjun från Spela spel där nodalpunkten är ”spel” och 

artikulationerna är ”dota”, ”counter strike” och ”world of warcraft” som sedan även blir en 

nodalpunkt för ”wrath of the lich king” som är en expansion till ”world of warcraft”. Senare 

hittas nodalpunkten ”internetcaféerna” som förklarar artikulationerna ”matrix” och ”inferno 

online”. 

  

AN: sombra den kommande hjälten vi har fått veta lite mer det har släppts en video där 

den här ganska käcka och lite luriga hjälten har teamat up med widow maker och 

reaper och vi har fått se en hel del hackerfokuserade "abilities" hon kan bli osynlig hon 

kan "hacka" "helthpacks" och "turrets" och till och med andra spelare så att de inte kan 

använda sina abilities plus att hon har en "ultimate" som kan ta bort sköldar och 

barriärer här känns det ju som att blizzard verkligen vill skaka om metat och just ta 

bort fokuset lite från sköldar och barriärer som har använts väldigt mycket och varit 

viktiga vad är dina tankar om sombra det vi har fått sett hittills 
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OVL: asså jag tror sombra kommer vara en väldigt komplicerad karaktär att spela med 

eftersom den är väldigt olik allt annat jag tror den kommer oftast användas som en 

"scout" så att innan man går in på attack så kan den springa in med "stealth" och se 

vart alla spelare står sen säga till sitt lag vilka positioner de har och sen hur man ska 

jobba runt det och jag tror också vad heter det med den här "imp ultimaten" så tror jag 

det kan kasta om lite roller och så vad kommer man spela för "the reinhardt" kommer ju 

inte vara så bra om man kan använda en "imp" på hans sköld varenda gång men nu vet 

vi ju inte hur snabbt hon får sin (svårt att tyda) heller så det återstår mycket kvar och se 

vad som faktiskt kommer hända 

(se bilaga 2, rad 1-2) 

  

I avsnittet om Overwatch från P3 spel som exemplet ovan visar är spelföretaget ”blizzard” en 

nodalpunkt och senare i samtalet nämns även ordet ”overwatch” som är både en artikulation 

och en nodalpunkt eftersom ”overwatch” är ett spel under ”blizzard” men de övriga 

artikulationerna i samtalet, till exempel ”Sombra”, ”Widow maker”, ”Reaper”, ”hacka”, 

”healthpacks”, ”turats” och ”abilities”, är ord som får annan innebörd utan nodalpunkten 

”overwatch”. 

  

NJ: apropå nyheter och sånt så är en ny “overwatchhjälte” på ingång den har redan 

varit på ptr-servern men jag har tagit bort ptr-servern på grund av platsbrist jag har 

inte kunnat spela den “doomfist” 

DJ: “doooomfiiist” 

JU: är det en tank 

NJ: “dooomfiiist” nej 

DJ:  [ vad tror du han har för vapen 

NJ: “damagedealer” 

JU: en fist 

NJ: en jävla fist alltså han går runt och “fistar” folk 

DJ: haha 



39 
 

JU: haha 

JU: ni har inte sett “ironfist” va 

NJ: haha, nej jag kollar inte på porr 

DJ: haha är det den 

JU:  [ har du sett stålmannen 

DJ: “ironfist” är det den man with the iron fist är det den du tänker på 

JU:  [ han heter “ironfist” 

DJ: den med typ halvtaskiga kung-fu-filmen 

(bilaga 4, rad 1-17) 

  

Exemplet ovan är ur avsnittet om Overwatch från Spela spel där “overwatch” är den första 

nodalpunkten och kopplar samman med artikulationerna ”doomfist”, ”ptr-servern” och 

”damagedealer”. På rad 11 dyker sedan ordet ”ironfist” upp som senare får nodalpunkten 

”kung-fu-filmen” på rad 17. Ordet ”ironfist” är även en interdiskursivitet eftersom det är en 

tv-serie och inte faller inom speldiskursen. Även nodalpunkten ”hearthstone expansion” 

används vid byte av ämne och kopplas samman med de kommande artikulationerna i 

samtalet. 

En av de slutsatser som kan dras efter denna analys är att Spela spel varken använder sig av 

hög eller låg affinitet, inte heller de experter de intervjuar uttrycker sig på ett sätt som får 

deras uttalanden att låta som en objektiv sanning medan experterna som intervjuas i P3 spel 

använder sig av både låg och hög affinitet. Detta kan tolkas som att experterna i P3 spel är 

mer säkra på sin sak och det är en mer professionell ton i jämförelse med Spela spel där 

samtalet känns mer personligt och inte lika sannhetsenligt då de flesta uttalanden framställs 

som egna åsikter och erfarenheter istället för som sanning. 

Ytterligare en slutsats är att nodalpunkterna och artikulationerna ofta är djupgående och svåra 

att förstå innebörden av för den som inte är insatt i speldiskursen utan kommer utifrån utan 

förförståelse om speldiskurs och de fackord som används där. I P3 spel varierar detta dock lite 

mellan avsnitten eftersom de i sitt specialavsnitt använder betydligt fler artikulationer i 

koppling till nodalpunkten Overwatch och går in mer på djupet i spelet vilket gör det svårt för 
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någon som inte är insatt i spelet Overwatch att förstå innebörden av artikulationerna. Däremot 

är P3 spel mer inbjudande i sina vanliga avsnitt eftersom där inte används fullt lika många 

nodalpunkter och artikulationer. Även i Spela spel finns en del artikulationer som är svåra att 

förstå för den som inte är insatt i speldiskursen och sällan förklaras varken nodalpunkterna 

eller artikulationerna för en utomstående. 

  

8.5. Analysens diskurser 

I podcasterna P3 spel och Spela spel kunde vi urskilja diskurserna speldiskurs och 

nördkulturdiskurs, två diskurser som ligger så nära varandra att de ibland överlappar i den 

diskursiva praktiken. Genom analysen framkom även en slags public servicediskurs och en 

typ av oberoendediskurs som tolkades i form av produktionsvillkor och social praktik. 

 

8.5.1. Speldiskurs 

Det fanns några exempel på interdiskursivitet i analysobjekten som är värda att nämna i 

analyserandet av diskurser, även om de var få. I bilaga 3 används artikulationen “blairwitch” 

som är namnet på en film och därför inte tillhör diskursen spel. I bilaga 4 hittas en annan 

artikulation som inte tillhör diskursen nämligen “iron fist” som är namnet på en tv-serie. Även 

i bilaga 5 hittades ordet “quidditch” som tillhör film- eller bokdiskursen snarare än spel då det 

är ett namn på en sport som utövas i filmen ”Harry Potter”, men i denna diskursanalys 

kommer begreppet “quidditch” hamna i den något bredare diskursen “nördkulturdiskurs”.  

Överlag är interdiskursiviteten låg, där av går det att dra slutsatsen att dessa podcasts till 

större delen håller sig inom sin diskurs och behåller sin struktur. Den interdiskursivitet som 

fanns tyder dock på att det finns diskurser som är väldigt nära varandra, till exempel är det 

svårt att avgöra vilka begrepp som tillhör till vilken diskurs. Tidigare nämndes “Quidditch” 

och “Harry Potter”, dessa begrepp tyder inte bara på interdiskursivitet utan de är även flytande 

signifikanter. Eftersom begreppen har olika betydelser i olika diskurser kan man dra slutsatsen 

att de samexisterar en speldiskurs och en nördkulturdiskurs i podcastarna. Med den slutsatsen 

dragen blir det uppenbart att dessa diskurser inte bara ligger nära varandra utan att de även 

överlappar. Flera begrepp som analyserats som tillhörande en speldiskurs återfinns också i 

nördkulturdiskursen fast med en annan eller rättare sagt ytterligare beskrivning. 
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Speldiskursen är absolut den diskurs som är mest påtaglig i båda podcastarna, den fungerar 

som en ämnesgrund och majoriteten av det som diskuteras i podcasten tillhör speldiskursen. 

Relationen mellan podcastvärden och gästen speglar den speldiskurs som existerar i den 

sociala verkligheten utanför mediet “podcast”, detta leder till att lyssnare snabbt kan känna 

igen sig och således lättare komma in i podcasten.  

 

8.5.2. Nördkulturdiskurs 

Nördkulturdiskursen är något av en bredare speldiskurs. Genom att analysera den 

interdiskursivitet och de nodalpunkter som några av artikulationerna som framkom i analysen 

kopplar till så går det att dra slutsatsen att nördkultursdiskursen existerar men den tas för 

given mer av podcastvärdarna än speldiskursen. Fler begrepp får en förklaring inom 

speldiskursen än inom nördkulturdiskursen. 

 

JW: men där har du blair "blairwitch"  

AN/SM:  [ haha 

JW: som exempel är ju väldigt tydligt att eh det funkar alldeles utmärkt fortfarande jag 

menar jag tror att "blairwitch" om den hade släppts idag eh så tror jag att den hade 

funkat lika bra och då 

(Bilaga 3, rad 37-39) 

 

Exemplet ovan är ur en intervju med Jack Werner i P3 spel podcasten. Här pratar 

podcastvärden och gästen om “Blairwitch”, ett begrepp som vi placerar under 

nördkulturdiskursen för att det inte enbart är spelrelaterat utan också existerar i form av annan 

popkultur, i det här fallet film. Detta förekommer flera gånger och överlag så saknar fler 

artikulationer nodalpunkter inom nördkulturdiskursen än inom speldiskursen. 

 

TM: och sverok som organisation är ju egentligen vad ska man säga ett verktyg eller 

ramverk eller någonting för att få andra människor att uppfylla sina drömmar så vi 

hjälper till med kunskap ekonomi alltså rena resurser att använda och annat som kan 

behövas för att komma igång och börja göra spelaktivitet 
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JU: men så i princip då att jag kontaktar dig och säger att jag vill skapa en “quidditch-

liga” 

TM: ja, eller då en “quidditchförening” 

(bilaga 5, rad 14-16) 

 

Ovan är ännu ett exempel på när ett begrepp ur nördkulturdiskursen går utan förklaring eller 

anknytningspunkt. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att nördkulturdiskursen anses vara mer 

allmänt känd än speldiskursen i podcasterna P3 spel och Spela spel medan speldiskursen 

anses av podcastvärdarna behöva tydligare nodalpunkter till artikulationerna som används i 

diskussionerna. Nördkulturdiskursen hjälper därför till med att skapa en social konstruktion 

där lyssnaren förväntas känna till vissa begrepp och fenomen innan de tar del av texten, något 

som skiljer nördkulturdiskursen från speldiskursen. 

 

8.5.3. Public servicediskurs 

Att säga att det finns en public servicediskurs kan kännas uppenbart eftersom podcasten P3 

spel är en public servicepodcast, men att definiera en diskurs handlar om mer än 

riktningsregler och stadgar utan också om sociala konstruktioner och fenomen. Som tidigare 

nämnts samexisterar det både en speldiskurs och en nördkulturdiskurs i de båda podcasterna 

men utöver dessa går det även att urskilja en public servicediskurs som formar både normer 

och ramar kring den sociala verkligheten i podcasten P3 spel. I tidigare tematiseringskapitel 

redovisades det för hur analysen hade visat på skillnader i intervjuteknik.  

Det framkom tydligt att podcastvärdarna i P3 spel var tydligare och mer pålästa om sina 

gäster än vad podcastvärdarna i Spela spel var. Genom klockmodellen blev det också tydligt 

att P3 spel såg en intervju som mer av ett inslag än att intervjuobjektet var en del av hela 

avsnittet som de är i Spela spel, något som speglar verkligheten i form av radioprogram mer 

än podcast. Värt att nämna är att detta inte gäller P3 spels specialavsnitt om Overwatch där de 

istället väljer att ha med intervjuobjektet i större utsträckning som en gäst för hela avsnittet, 

dock är detta avsnitt betydligt kortare än resterande och de benämner det som sagt som ett 

specialavsnitt. P3 spel podcastvärdarna var även, som nämnts tidigare, måna om att inte glida 

ifrån ämnet i sina intervjuer och diskussioner. 
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På grund av dessa skillnader i de olika podcasterna krävs det olika diskurser för att förstå hur 

dessa sociala fenomen uppstår. Därav framträdde Public servicediskursen, en diskurs som 

influeras av och till viss del styrs av traditionell public service-radios riktlinjer, där normen är 

att vara så tydlig som möjligt och inte glida ifrån ämnet. Dessa sociala normer skapar ramar 

för vad som tillåts tala om i podcasten och en lyssnare kan därför vara mer säker på vad de 

kommer få höra i avsnittet när de lyssnar på en podcast där denna Public servicediskurs 

existerar.  

 

8.5.4. Oberoende-diskurs 

Oberoende-diskursen framträdde ur det sättet som podcasten Spela spel helt oberoende väljer 

innehåll och struktur. Detta innebär inte att Public servicediskursen inte är oberoende till viss 

del, för public service innebär bland annat att vara oberoende från staten och marknaden. Det 

fanns en avsaknad av ramar för både sociala handlingar och innehåll i Spela spel podcasten 

som framkom under analysen av intervjuteknik och med hjälp av klockmodellen. Normen att 

vara påläst och förbered i sina intervjuer som existerar i Public servicediskursen existerar inte 

alls i denna diskurs vi döpt till oberoende-diskursen. Podcastvärden behöver inte vara 

förberedd inför intervjuerna och tillåts även byta inriktning och ibland till och med ämne, 

detta i form av avbrytningar som redovisades tidigare i analysen. En social konstruktion inom 

oberoende-diskursen som skiljer sig från Public servicediskursen är hur tydliga rollerna 

intervjuare och intervjuobjekt är. I denna oberoende-diskurs blir gränsdragningen mellan 

dessa två allt otydligare ju längre intervjun fortskrider och intervjun övergår mer och mer i en 

diskussion där båda parter tar lika stor plats. 

Spela spel podcasten präglas av en totalt oberoende program- och innehållstruktur som skapas 

genom att podcasten finansieras genom Patreon-prenumeranter. Detta innebär att sociala 

fenomen och normer inte nödvändigtvis är bundna till rådande sociala konstruktioner som till 

exempel public service modellen som podcasten P3 spel går under. 

 

8.6. Resultatsammanfattning  

Klockmodellen visar att P3 spels ordinarie avsnitt innehåller mestadels paneldiskussion och 

endast en liten del intervjuer, medan Spela spel har en jämnare fördelning mellan diskussion 
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och intervju i de avsnitt då de har med en gäst. I de avsnitt av Spela spel då det inte är med en 

gäst är det däremot enbart paneldiskussion.  

 

P3 spel använder sig i sitt specialavsnitt av en stor mängd fackord som inte får förklaringar, 

medan de i sina övriga avsnitt använder ett mer öppet och inbjudande språk. Spela spel 

använder sig också av fackord men uppföljer dem med förklaringar. Däremot förklaras sällan 

de ord som är hämtade ur andra diskurser än speldiskursen i Spela spel.  

 

Det fanns en tydlig skillnad mellan intervjutekniken i de två podcasterna. P3 spel visade på 

god ämnesfokusering medan Spela spel emellanåt gled ifrån ämnet samt att podcastvärden vid 

vissa tillfällen aktivt bytte ämne. P3 spels podcastvärdar uttryckte sig på ett sätt som fick dem 

att låta väl förberedda inför intervjun eftersom de utförligt presenterade sina intervjupersoner 

och sedan ställde ämnesrelaterade frågor. Spela spels podcastvärd uttryckte sig istället på ett 

sätt som fick podcastvärden att låta oförberedd och de frågor som ställdes blev osäkra och 

onödigt krångliga vid vissa tillfällen.  

 

På grund av att intervjuerna i Spela spel gled ifrån ämnet och inte hade lika tydliga frågor som 

i P3 spel blev tonen mer personlig och intervjun uppfattades mer som en konversation än en 

ren intervju då podcastvärden överlag pratade lika mycket som intervjupersonen och det ofta 

förekom avbrytningar. I P3 spel kändes tonen istället mer professionell och strukturerad där 

intervjupersonen var den som pratade och fick ta mest plats medan podcastvärden till största 

del fanns där för att ställa ämnesfokuserade följdfrågor.   

 

De diskurser som vi kom fram till var speldiskursen, nördkulturdiskursen, Public 

servicediskursen och oberoende-diskursen. I både P3 spel och Spela spel samexisterar 

speldiskursen och nördkulturdiskursen även om speldiskursen är mest påtaglig. Speldiskursen 

utgör grunden för ämnesfokuseringen i båda podcasterna och innehåller begrepp som 

normativt förklaras under samtalets gång. Nördkulturdiskursen anses vara mer allmän känd 

och många begrepp följs inte upp av någon förklaring. Ibland överlappar nördkultursdiskursen 

och speldiskursen varandra, vilket innebär att begrepp har olika definitioner i de olika 

diskurserna. Public servicediskursen är en diskurs som influeras av och till viss del styrs av 

traditionell public service-radios riktlinjer, där normen är att vara så tydlig som möjligt och 

inte glida ifrån ämnet. Oberoende-diskursen har inte samma ramar för innehåll och struktur 

som Public servicediskursen och diskussionen blir ofta bredare och kan sväva ifrån ämnet. 
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Oberoende-diskursen präglas av dess sätt att finansieras av prenumeranter, detta innebär att 

inom denna diskurs existerar det nödvändigtvis inte normer och sociala konstruktioner som 

influeras av riktlinjer som finns i till exempel public service-modellen. 
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9. Diskussion och slutsats 

I följande kapitel presenteras analysens slutsats och en diskussion kring det som framkommit 

av uppsatsen. Frågeställningarna som ställdes i början av uppsatsen besvaras och resultatet 

som framkommit diskuteras.  

 

9.1. Svar på frågeställningar 

9.1.1. Hur ser programmens struktur ut utifrån klockmodellen?   

Genom att applicera klockmodellen på de utvalda avsnitten fick vi en tydlig bild av hur 

strukturen såg ut och hur ett avsnitt hos varje podcast är upplagt. Det märktes tydliga 

skillnader hos P3 spel mellan deras specialavsnitt där de hade en gäst med i hela programmet i 

jämförelse med deras vanliga avsnitt där gästen endast är med i en liten del av avsnitten.  

Även hos Spela spel märktes skillnader mellan avsnitten. I de avsnitt då de har en gäst finns 

gästen med under hela programmet vilket resulterar i ett jämnt upplägg mellan 

paneldiskussioner och intervju. Avsnitten utan gäst består däremot till störst del av 

paneldiskussion.   

9.1.2. Vilka diskurser kan lokaliseras i de olika podcasterna? 

Vi lokaliserade fyra olika diskurser under vår analys. Speldiskursen, nördkulturdiskursen, 

Public service-diskursen och oberoende-diskursen. Speldiskursen var den mest 

förekommande, vilket var väntat eftersom podcasterna handlar om spel och att spela spel, 

dock hittades även ord från den bredare nördkulturdiskursen som till exempel namn på filmer 

och tv-serier som inte tillhör speldiskursen.  

Public servicediskursen och oberoende-diskursen skiljer sig från varandra i och med att den 

oberoende-diskursen inte har några fasta ramar för innehållet. Det finns därför utrymme för 

improvisation och att utforma podcasten utefter egna önskemål. Public servicediskursen 

däremot sätter upp tydliga ramar för innehållet som direkt är påverkade av den public service 

modell som podcastvärdarna förväntas följa. 
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9.1.3. Hur skiljer sig avsnitten ifrån varandra gällande intervjuteknik, 

språk och ämnesfokusering?  

Vi upptäckte flera skillnader mellan podcasterna i dessa kategorier. P3 spel hade en tydlig 

intervjuteknik där podcastvärden ställde ämnesrelaterade frågor och sedan lät sin gäst prata 

största delen av tiden, vilket lät gästen ta störst plats i intervjun. Både intervjuer och 

diskussioner var ämnesfokuserade och de följdfrågor som ställdes höll sig till ämnet. Gällande 

språk upptäcktes en hel del fackord i P3 spels specialavsnitt medan de i sina ordinarie avsnitt 

har ett mer neutralt och öppet språk som gör det lättare för den som inte är insatt i 

speldiskursen att följa med i diskussionen.  

Spela spel hade en annorlunda intervjuteknik i jämförelse med P3 spel. I Spela spel blev 

intervjun mer som ett samtal där podcastvärden pratade ungefär lika mycket som sin gäst. De 

gled även ifrån ämnet vid flera tillfällen och följde sidospår vilket förstärkte känslan av att 

lyssna på ett samtal istället för en intervju. De gick dock tillbaka till ämnet efter sidospåren 

genom att podcastvärden ställde en fråga som fick dem tillbaka in på gästens expertisområde. 

Gällande språket var fackspråk förekommande i podcasten men inte i så stor bredd. De 

fackord som användes tillhörde dock inte alltid speldiskursen utan var hämtade från andra 

diskurser och de fick inte någon direkt förklaring i samband med att de uttrycktes.  

 

9.2. Resultatdiskussion och slutsats 

De två podcasts som har analyserats i den här uppsatsen behandlar båda ämnet spel. Fastän de 

har olika förutsättningar i och med att den ena är skapad av en radiostation och behöver följa 

public serviceriktlinjer och den andra är en privat podcast som finansieras av prenumeranter 

så finns det en del likheter mellan dem. Till exempel så var fackord vanligt förekommande i 

båda podcasterna och det var inte alltid de förklarades för den som inte är insatt i 

nördkulturdiskursen, som är en mycket bredare diskurs än speldiskursen. Däremot märktes en 

tydlig skillnad mellan P3 spels specialavsnitt och podcastens andra två eftersom de i sitt 

specialavsnitt går djupare in i spelet och använder en stor del fackord som för den som inte är 

insatt i spelet Overwatch kan vara svåra att förstå. I de andra två avsnitten är de däremot 

mycket mer inbjudande och öppna, något som troligen har att göra med att de följer 

riktlinjerna för public service om att vara till för allmänhetens tjänst.  
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Spela spel däremot använde överlag lika många fackord i alla sina avsnitt och hämtar även 

ord från andra diskurser som sedan inte förklaras utan kan vara svåra att förstå för den som 

inte är insatt, detta kan vara ett resultat av att podcastvärarna inte är lika förberedda i sina 

intervjuer och tillåts ’sväva’ iväg in i nya diskussioner om nya spel och nördigheter. Detta 

ledde även till att P3 spel upplevdes mer strukturerade i sina avsnitt medan Spela spel kändes 

oförberedda och gjorde intervjun lite mer på känsla. Det gjorde att Spela spels intervju kändes 

mer personlig och naturlig vilket gjorde att det var mer som att lyssna på en konversation 

mellan två personer än en intervju.   

När vi tittade på podcasternas struktur i klockmodellen framkom att intervjudelen inte tog 

särskilt stor plats i P3 spels ordinarie avsnitt utan det framförallt var paneldiskussion. Detta är 

intressant då ett av de ord som används för att beskriva public service fundament är mångfald 

och att det ska finnas en bredd i programmet. Eftersom det framförallt förekommer 

diskussioner mellan podcastvärdarna går det att ifrågasätta om det verkligen blir den bredd 

som public service ska ge. Panelen består av tre till fyra personer som tillsammans med 

podcastvärden diskuterar ämnet de valt för varje avsnitt. Dessa personer är alltid samma 

personer vilket innebär att, förutom intervjudelen och de övriga inslag som förekommer, är 

det samma personer som uttalar sig i större delen av avsnitten.  

I Spela spel däremot har de inte dessa riktlinjer att gå efter eftersom de är privatägda och 

finansieras genom prenumeranter. Även hos dem är paneldiskussioner vanligast 

förekommande eftersom de i de flesta avsnitten inte har med gäster utan enbart sitter själva 

och diskuterar olika ämnen, men i de avsnitt då de har med en gäst får gästen ta mer plats i 

och med att personen i fråga är med hela avsnittet. Intervjupersonen blir därmed inte enbart 

intervjuad utan deltar också i diskussioner kring olika ämnen som dyker upp under avsnittets 

gång. Vi skulle inte säga att Spela spel har en större bredd än P3 spel, men om vi tittar enbart 

på de utvalda avsnitt där podcasterna har med intervjupersoner så väljer Spela spel att ha med 

den inbjudna experten under hela avsnittet medan de i P3 spel endast är med en kort stund.  

Den punkt som vi märkte störst skillnad på i vår analys var intervjuteknik då P3 spels 

podcastvärdar var väl förberedda och pålästa om sina gäster medan Spela spels intervjuer var 

oförberedda och många frågor blev onödigt krångliga. Det märktes även stor skillnad på vem 

som fick ta plats i intervjun. I P3 spel förekom väldigt få avbrott under intervjuerna, 

intervjupersonen fick prata till punkt innan podcastvärden sköt in med en följdfråga som var 

ämnesfokuserad medan det i Spela spel förekom en hel del avbrott, ibland i form av 

medhållande ljud men också i form av att podcastvärden bytte ämne eller berättade något han 
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själv upplevt istället för att ställa följdfrågor. Detta skapade en annan dynamik mellan 

intervjuare och gäst än den som fanns i P3 spel. I P3 spel var det tydligt vem som var 

intervjuare och vem som var gäst eftersom podcastvärdarna inte sa mycket under intervjuerna 

utan lät gästen prata medan intervjuerna i Spela spel fungerade mer som ett samtal där 

podcastvärden själv talade lika mycket som gästen själv. Vi konkluderade även att det var en 

mer professionell ton i P3 spel och att de experter som de bjöd in verkade mer säkra på sin 

sak, medan Spela spel har en mer avslappnad och personlig ton i sina avsnitt.  

Eftersom P3 spel produceras utifrån public service ska de vara trovärdiga och opartiska i sin 

journalistik och ge en bred, mångsidig och nyanserad bild (Sveriges radio, 2017), medan 

Spela spel är en privatägd podcast som finansieras genom prenumerationer hos Patreon. Detta 

gör att Spela spel är mer fria att lägga upp sina program som de vill, de har inget krav på sig 

att som P3 spel vara opartiska eller ge en mångsidig bredd på varje ämne utan kan välja den 

inriktning de själva vill ha. De behöver heller inte vara trovärdiga medan P3 spel ska vara det, 

något som märktes i valet av intervjupersoner då de intervjupersoner som var med i P3 spel 

hade både hög och låg affinitet i sina svar vilket tydde på att de var säkrare på sin sak än de 

intervjupersoner som deltog i Spela spel.  

Något som är intressant att diskutera är det faktum att trots sin dominans som diskurs i de 

båda podcasterna är det fler artikulationer i speldiskursen som anknyts till en nodalpunkt än 

vad det är inom nördkulturdiskursen. Detta kan upplevas osannolikt då podcasterna 

huvudsakligen behandlar spel, och därför kan man tycka att speldiskursen ska vara den som 

flest känner till. Detta kan dock bero på att en nördkultur kan uppfattas som mer allmänt känd 

eftersom den inte är lika nischad som en spelkultur, till exempel kända filmer eller tv-serier 

som man antar att de som lyssnar känner till och har hört om. Harry Potter diskuterades bland 

annat utan förklaring, vilket kan ha berott på att det uppfattas som allmänt känt vad Harry 

Potter är för någonting.  

I diskussionen kring om radio och podcast är samma sak eller olika medier kan vi konstatera 

att det helt klart finns likheter, åtminstone i de fall som radioprogrammen publiceras som 

podcastavsnitt, men också olikheter som skiljer podcastmediet från radion. Podcast är mer 

personligt och det tillåts vara mer nischat eftersom det inte behöver visa på varken bredd, 

mångfald eller objektivitet utan endast styrs av podcastvärdarnas personliga intressen. Vi 

skulle därför säga att podcasten är ett eget medie och inte en form av radio, däremot finns 

tydliga kopplingar till radio.  
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MchHugh (2016) nämnde termen ’chumcast’ som handlade om att podcast är lite pratigare 

och att podcaster är mer vågade och experimentella än traditionella radioprogram. Efter att ha 

gjort denna analys skulle vi inte säga att de var mer pratglada i Spela spel än i P3 spel, snarare 

var de inte lika ämnesfokuserade vilket gjorde att de svävade iväg på sidospår vilket fick det 

att kännas mer som ett naturligt samtal än något som är förberett sedan tidigare. I P3 spel 

märktes det tydligt att de var väl förberedda vilket gjorde att avsnittet fick struktur men det 

bidrog också till att det inte kom med några sidospår och det kändes inte som att de hade 

samma chans att improvisera som de har i Spela spel. Därför stämmer termen ’chumcast’ in 

väldigt bra på Spela spel eftersom det verkligen låter som att vi lyssnar på ett samtal mellan 

några kamrater, även när de har gäster i studion får de intervjuerna att låta som ett samtal 

mellan vänner snarare än en intervju med en expert.   

I sin artikel om podcast och radio skriver Berry (2016) att många av dem som startar en 

podcast gör det för att de vill sända radio, men att de vill göra det på sina egna villkor utan 

något företag i ryggen som ger dem direktiv för hur upplägget ska se ut och vad som får 

sägas. Eftersom det inte är just radioupplägget som lockar menar Berry att det kanske mer 

handlar om att få sända och inte just att sända traditionell radio, vilket vi tycker passar bra in 

på det vi kommit fram till gällande Spela spel. Där försöker de inte skapa ett traditionellt 

radioprogram utan skapar en egen struktur både gällande intervjuteknik och hur de diskuterar 

olika ämnen.  

Vi håller därför med Berry (2016) i hans slutsats om att podcast är en form av hybrid som har 

delar från radio men helt klart är ett eget medie. Även om de traditionella radiokanalerna 

följer med i utvecklingen genom att själva publicera sitt material som podcasts finns det 

fortfarande skillnader mellan dem i upplägg, intervjuteknik och språk. En privatägd podcast 

har inga riktlinjer att gå efter och det är därför svårt för en lyssnare att veta exakt vad de får 

när de startar den. En podcast som ursprungligen är ett public serviceprogram däremot har 

riktlinjer att gå efter vilket gör det lättare att förutse hur upplägget kommer vara.   

Resultatet av vår studie visar med andra ord på stora skillnader när det kommer till 

intervjuteknik och ton i avsnitten, men när det gäller att använda sig av fackspråk och själva 

strukturen på avsnitten skiljer de sig inte lika mycket. Skillnaderna i diskurserna kan kopplas 

till riktlinjerna från public service och det faktum att de som arbetar på P3 spel är utbildade 

journalister som därav har mer kunskap kring hur de ska utföra en intervju, medan Spela spel 

istället är en privatägd podcast skapad av privatpersoner. Spela spel har inte samma krav på 
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sig att vara utbildande och objektiva, därför kan de ha en mer personlig ton i både 

diskussioner och intervjuer. 
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10. Förslag till vidare forskning 

I följande kapitel diskuteras idéer kring vidare forskning efter denna studie för att fortsätta 

undersöka hur podcastformatet utvecklas.  

 

Det finns fortfarande mycket att forska kring inom podcastmediet och det är ett högst aktuellt 

forskningsområde. Fler jämförande analyser skulle bidra till en bredare bild av hur 

podcastformatet ser ut och hur det kan skilja sig beroende på förutsättningar. Även just 

spelpodcast är intressant att forska vidare inom eftersom spelindustrin hela tiden växer och 

allt fler väljer att intressera sig för spel. Något att undersöka är exempelvis köpuppmaningar i 

spelpodcasts, sponsorer och dolda maktstrukturer med hjälp av en kritisk diskursanalys. På 

grund av att vi valde två svenska podcasts blir detta naturligtvis inte en internationell studie 

men eftersom spelindustrin i allra högsta grad är internationell skulle en jämförande analys 

inom andra länder eller mellan olika länder vara aktuell. 

Även den typen av analyser som har utförts i den här uppsatsen vore intressant att applicera 

på podcasts som behandlar andra typer av ämnen för att se om det finns lika tydliga skillnader 

där som i de två studieobjekt som valts i denna uppsats. Till exempel vore det intressant att 

titta på podcasts som behandlar mer vardagliga och allmänna ämnen så som nyheter för att se 

om de skiljer sig på samma sätt i struktur och hur de väljer att uttrycka sig. Detta kan vara 

intressant för att se om podcastande som medium kan ha en publikinverkan som skiljer sig 

ifrån andra traditionella medier. 

Det vore även intressant att se analyser som kritiskt granskar public service i Sverige då det 

material som framkom inför den här studien framförallt tittade på public service i andra 

länder. Något att analysera är om program verkligen uppfyller det som public service står för, 

vilket skulle kunna göras genom en kritisk innehållsanalys där public service fundament 

ligger som grund.  

Delar av statistik som presenteras i denna studie talar om en växande spelkultur, inte minst i 

Sverige. Något som vore intressant att forska vidare på är inte bara spelindustrin och 

spelkulturens plats i formatet podcast utan även dess plats inom popkulturen. Många 

argumenterar för att spel och speciellt onlinespel är på väg att få, eller redan har, lika stort 
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popkulturellt inflytande som till exempel film och musik. Detta skulle vara intressant att 

undersöka för att sedan kunna applicera det på hur stor plats och relevans spelkulturen borde 

få inte bara inom svensk podcast utan på andra arenor som till exempel är statligt och 

kommunalt finansierade. 

Förutom kritisk analys och andra ämnen är det överlag intressant att vidare forska om podcast 

som medium. Det råder ständig diskussion om podcast klassas som ett eget medium eller om 

det är en typ av radio. För att komma närmare en entydig definition av podcast krävs flera 

studier som behandlar just podcast i relation till radio och dess olika modeller, till exempel 

public service modellen. Genom en ökad mängd studier kan vidare slutsatser dras när man 

jämför resultaten och man kan komma närmare en entydig definition av podcastande som 

medium. En entydig definition kan hjälpa till med att förutspå och planera eventuella 

användningsområden 
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12. Bilagor 

 

12.1. Bilaga 1: P3 spel - ”Repris: P3 spel spelar sig genom 
historien”  

AN - Angelica Nordgren 

TN - Tobias Norström 

YG - Ylva Grufstedt 

  

1. AN: till vår hjälp finns Ylva Grufstedt som har koll på det här 

med hur spel tar sig an olika historiska epoker hon är doktorand på ämnet 

historiebruk i spel vid Helsingfors universitet styrelsemedlem i Malmö 

e-sport ja ni hör det här är en gädda på både spel och historia helt enkelt hej Ylva 

2. YG: hej 

3. AN: du Ylva det här med spelens tolkning av vår forntid liksom 

hur gestaltas historien i spel 

4. YG: ehm det som man kan säga generellt är ju att spel speglar 

vår egen idé om vad som är viktig historia jag tänker att det är lite olika 

för olika regioner men om vi ser på spelbranschen och spelindustrin som ett 

globalt fenomen så verkar det ju vara dom spel som säljer bäst som har så att 

säga anknytning till många människor som tycker om att spela och upplever de 

här berättelserna ehm och hur gestaltningen sker i själva spelen där beror 

det så att säga väldigt mycket på vilka genrer vi pratar om och vem som har 

utvecklat dem och när de har utvecklats 

5. AN: men hur skulle du säga liksom hur ofta är den bilden av 

historien som förmedlas i spel korrekt hur ofta är den liksom sanningsenlig 

6. YG: asså sanningsbegreppet som form är ju ganska problematiskt 

eftersom allting handlar om perspektiv eh och väldigt ofta så i just spel så 

ser vi att det finns en stark blandning mellan fakta och fiktion ehm om vi 

tittar till exempel på call of duty world at war så finns det så att säga den 

macrohistoriska berättelsen som ju är någonting som har hänt, det vill säga 

hela kriget och de här två olika fronterna (svårt att tyda) men karaktärerna 
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som vi spelar i spelet är helt och hållet fiktiva ehm så igen är vi tillbaka 

på det här med genres det finns vissa genres till exempel de historiska 

simulatorerna eh till exempel (svårt att tyda) och civilization och dem här 

som har en högre grad av korrekthet det vill säga att de skulle vilja vara mer 

historiskt korrekta ehm och men även där så märker vi att när spelarna sen 

sätter tänderna i alla de här mekanikerna och laborerar med de historiska 

elementen så uppstår ju snarast (svårt att tyda) scenarier det vill säga 

alternativ historia så att det som jag upplever att spelen bidrar med när det 

gäller korrekthet är så att säga spelarens möjlighet att ge sig in i det 

förflutna och att laborera med det för att bättre förstå hur de här olika 

elementen hänger ihop 

7. AN: så att historien kan få utgöra liksom ett ramverk för de små 

påhittade berättelserna 

8. YG: ja så kan man säga 

9. TN: vad skulle du säga är det som man, när man från spelhåll tar 

sig ann historien är sämst på asså vad är det man ofta misslyckas med när man 

som spelskapare gör historiska spel  

10. YG: det skulle jag säga att jag tycker att det finns med några undantag självklart en 

tendens att inte utnyttja spelens interaktiva möjligheter det vill säga att man inte 

skapar spel som har mekaniker som förmedlar historien på ett mer intressant 

sätt än genom våld för att vi ser ganska många spel har historien som en "backdrop" 

men mekaniken är densamma som i ett vanligt "sps" eller i en "brawler" eller 

någonting liknande så att det man hade kunnat göra är kanske att skapa mekaniker där 

du så att säga får spela med historien inte bara i historien som inte som sagt är direkt 

knutet just till våld 

11. AN: va vad tycker du, vad finns det i historien som vi borde 

liksom utforska mer i spel tycker du 

12. YG: Ehm där tycker jag det finns ett starkt samband med ehm historisk skrivning eller 

den kritik som riktas mot historisk skrivning i stort eller inte just nu lika mycket som 

förr men alltså att att helt enkelt lyfta fram de grupper som inte är lika synliga vi pratar 

ofta om det här med kungar och krig till exempel att det är den klassiska historien som 

berättas i i historieböckerna i skolan och att man är dålig på att lyfta fram till exempel 

kvinnor, barn och så vidare och det är ju samma sak i spelen  

13. AN: [ just det.. 
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14. TN: men det känns ofta som att de dem svaga skrivs helt ur spelen det finns inga spel 

som handlar om slaveriet och sånt i princip 

15. YG: aa det finns ju några stycken, problemet med dem är att de ofta blir så hemskt 

kontroversiella 

16. TN: [ mhm. 

17. YG: eh och det har ju att göra med att, tror jag i alla fall, att spelen är just interaktiva 

vilket gör att dem sätter dig som spelar i en position där du får vara med och göra 

nånting i den här diskussionen om just slaveriet till exempel du kan ju vara en 

slavhandlare eller någon som köper slavar eller sådär och det är liksom lite kontrovers 

inte bara lite det är väldigt kontroversiellt så det är där hittar du kanske 

begränsningarna också tänker jag att förintelsen till exempel förekommer sällan i spel 

av samma orsak 

18. AN: men det blir väldigt konstigt att skriva ut den liksom ur historien när man har ett 

spel där man till exempel spelar som Tyskland under andra världskriget 

19. YG: [ aa 

20. AN: och så låtsas man som om det inte har hänt 

21. YG: aa ehm ah haha konstigt ah ehm 

22. AN: aa 

23. YG: det beror väl som sagt jag tror att det hänger ihop med just med historiekulturerna 

historiemedvetandet att att vi bär med oss (svårt att tyda) och det kopplas till vissa till 

upplevelser av skam till exempel eller upplevelser av saker som är lite för svåra och 

lite för komplexa för att helt och hållet kunna förstå och då tycker vi att det möjligtvis 

att det är lite för ehm "hands on" att ha det i ett spel 

 

12.2. Bilaga 2: P3 spel - ”Specialpodd om Overwatch: Nyheter 
från Blizzcon och mässhäng”  

AN - Angelica Nordgren 

OVL - Oliver "Vonethil" Lager 

 

1. AN: sombra den kommande hjälten vi har fått veta lite mer det har släppts en video 

där den här ganska checka och lite luriga hjälten har teamat up med widow maker och 
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reaper och vi har fått se en hel del hackerfokuserade "abilities" hon kan bli osynlig hon 

kan "hacka" "helthpacks" och "turrets" och till och med andra spelare så att de inte kan 

använda sina abilities plus att hon har en "ultimate" som kan ta bort sköldar och 

barriärer här känns det ju som att blizzard verkligen vill skaka om metat och just ta 

bort fokuset lite från sköldar och barriärer som har använts väldigt mycket och varit 

viktiga vad är dina tankar om sombra det vi har fått sett hittills 

2. OVL: asså jag tror Sombra kommer vara en väldigt komplicerad karaktär att spela 

med eftersom den är väldigt olik allt annat jag tror den kommer oftast användas som 

en "scout" så att innan man går in på attack så kan den springa in med "stealth" och se 

vart alla spelare står sen säga till sitt lag vilka positioner de har och sen hur man ska 

jobba runt det och jag tror också vad heter det med den här "imp ultimaten" så tror jag 

det kan kasta om lite roller och så vad kommer man spela för "the reinhardt" kommer 

ju inte vara så bra om man kan använda en "imp" på hans sköld varenda gång men nu 

vet vi ju inte hur snabbt hon får sin (svårt att tyda) heller så det återstår mycket kvar 

och se vad som faktiskt kommer hända 

3. AN: precis det verkar som att hon kommer komma ut på “public testrun” så att folk 

kan börja testa att spela som henne eh ganska snart eh när vi spelar in det här kan man 

inte göra det men jag antar att vi kommer få anledning till att återkomma till Sombra 

när du har kunnat testa att köra lite 

4. OVL: jo precis jag ser väldigt mycket fram emot att testa henne, jag tror att hon 

kommer troligen bli ett "metapick" jag tror sombra kommer bli en riktig sån där hit or 

miss karaktär då många kommer vara väldigt bra på den och kunna göra väldigt 

mycket med den men så kommer det också finnas alltid de där som när man spelar 

"ranks" som inte kommer prata med någon och bara springa runt i "stealth" och så för 

den verkar så himla kompliceras och liksom komplex karaktär så det kommer krävas 

väldigt mycket samarbete med ditt lag för att få så mycket ut av den som möjligt men 

som jag sa tidigare så det återstår att se vad som faktiskt eh kommer att hända med 

henne för vi har inte sett så mycket från henne än 

5. AN: men lite liksom ensamvarg roll liten liksom "stealthy tracer" som inte behöver 

hålla ihop med laget utan kan flanka och smyga runt och ja men scouta för laget är det 

något sånt vi har att göra med alltså 

6. OVL: ja det är det jag tror vad heter det och sen också kunna lägga upp "entries" bättre 

med sin "ultimate" innan "teamfightsen" börjar och kunna ta ner till exempel 

"reinharts shield" och göra det andra laget disoriented så att de inte riktigt vet vad de 
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ska göra när man kommer in och lägger en "imp" och sen kan man bara teleportera 

därifrån så att hon verkar ju liksom ha både lätt och komma in i "teamfighten" och sen 

snabbt komma kunna komma ut ur "teamfighten" också 

7. AN: man gillar ju tycker jag att blizzard verkligen gör en karaktär som spelas på ett 

helt annat sätt än de karaktärer vi ser idag vi får ju verkligen nått helt nytt verkar det 

som i sombra det är ju nått som vi inte har sett förut 

8. OVL: nej det är ju det som jag tycker är så kul med overwatch är att de vågar göra de 

här grejerna så att allt är inte så likt varandra om du kollar på till exempel andra spel 

så att allt är så olika från hero till hero för alla spelas olika 

 

12.3. Bilaga 3: P3 spel - ”Spöken”  

AN - Angelica Nordgren 

JW - Jack Werner 

TN/VL - Tobias Norström/Victor Leijonhufvud 

SM - Susanne Möller  

 

1. AN: vad är det egentligen med spöken som kittlar å varför älskar vi en bra 

spökhistoria om det är nån som kan det här med spöken så är det Jack Werner P3s 

egen skräckmästare och creepypastakung hallå Jack Werner  

2. JW: hallå hallå 

3. AN: du hur skulle du säga att spöket mår idag i modern tid 

4. JW: eh alldeles utmärkt eller blekt och rangligt och eh skrämmande givetvis beroende 

på vad man föredrar i spökväg eh 

5. AN:   [ lika hemsökt som vanligt 

6. JW: precis lika eh lite lika mycket ranglande ben eh grejen med spöken är ju att eh, på 

många sätt handlar ju läskiga historier spökhistorier skräckhistorier om tror jag att 

lajva ett möte med någonting som man är rädd för eh, och som man genom att liksom 

prata om det i historieform att man liksom i ett ganska tryggt format där man ändå vet 

att man inte är utsatt för någon direkt fara eh i ett sånt på en sådan plats liksom kunna 

låtsas som att man eh ställs inför det här skrämmande det är en väldigt det är en 

väldigt bra det är liksom ett praktiskt användningsområde för själva skräcken för oss 
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vi behöver inte vi behöver inte eh vi behöver liksom inte känna att vi alls hamnar i 

någon egentlig fara men vi kan ändå märk vi kan ändå märka eh hur vi hade aggerat 

om vi hade varit i den faran 

7. AN: [ mm  

8. JW: o hur våra kompisar också hade sett på oss om vi hade, eh ah, jag menar om jag 

då hade eh liksom om jag berättar en spökhistoria för dig eh någoting som jag det 

antyder ju att det är nånting som har skrämt mig det jag berättar och att jag alltså har 

tillmätt det ett visst värde och tycker att det finns en liksom viss läskighet i den 

historien eh om hur du då reagerar det säger ju mycket om hur den där historien asså 

om huruvida den är värd att ta på allvar för andra än bara mig själv å genom att berätta 

den och mäta din reaktion så tror jag att jag ofta kan eh få en känsla av hur jag själv 

blir liksom aggregerad hur jag själv ser på olika skräckhistorier, så att för mig handlar 

ju det liksom för mig är ju det mycket vad skräckhistorierna som sådana handlar om 

att bli att få möjligheten att mäta våran egen nivå utav ja fysis psykiskt välmående 

faktiskt på sätt och vis. 

9. AN: mm men så en bra spökhistoria lever vidare för att vi skräms lite av dem och sen 

så dåliga spökhistorier dem dem dör ut av sig självt för att man inte vill berätta vidare 

10. JW: ja det är väl asså dåliga spökhistorier dör ju ut på att man men man får ju inte 

liksom tillmäta spökhistorier som kulturutövanden större värde än nån annan liksom 

kulturell öh funktion eller kulturellgenre dåliga spökhistorier dör ju ut eftersom att eh 

på samma av samma anledning som dåliga filmer liksom inte längre har tittare och 

sådär 

11. AN: [ mm 

12. TN/VL:  [ men 

13. JW: men sen finns det säkert en poäng i just det att det är lite extra det är lite extra 

nånting det finns någonting extra i liksom konsumtionen som gruppsak jag menar som 

grej vi gör tillsammans som eh som budskapsbärare i liksom skräck 

14. TN/VL: men vad skulle du liksom säga utmärker spöket såhär 2017 när vi kanske inte 

längre tror på väsen i skogen och sådana saker 

15. JW: eh just väsen i skogen om jag nu ska tala som creepypodden programledare råkar 

ju vara det som faktiskt mina lyssnare i allra  

16. AN/TN/VL: [ haha  
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17. JW: högsta grad gärna vill lyssna på just väsen i skogen är ju verkligen det jag hör 

liksom det jag får lyssnarmejl om varj var och varannan dag och att mer getmannen 

och det är ju ett väsen i skogen då 

18. TN/VL: är det för att vi är längre ifrån skogen idag  

19. SM:  [ exakt  

20. TN/VL: att vi är mer i städer och så vidare kanske 

21. JW: ja det är en möjlig 

22. TN/VL:  [ eller (svårt att tyda) utvecklats 

23. JW: det är ju såklart en möjlig det är ju en möjlig liksom det är en möjlig gissning eh 

men för mig handlar det mycket om att vad kräver en bra skådeplats för en 

skräckhistoria av dig för att den ska funka jag tror att den kräver att du är hyfsat 

bekant med platsen alltså du ska ju fortfarande ha en så tydlig bild att du kan föreställa 

dig hur det skulle vara att gå runt där eh samtidigt som ju du gärna får ha lite av en 

liksom, det får inte vara en plats du som du känner som din egen ficka utan för då 

skulle du ju på något sätt kunna ha invändningar mot alla beskrivningar i historien och 

skogen är ju lite grann en liksom skogen är ju väldigt tacksam eftersom man bara kan 

säga det är lite utanför vår egen kontroll 

24. TN/VL:  [ mm 

25. JW: eh vi är inte på hemmaplan 

26. TN/VL:  [ mm 

27. JW: vi utsätts alltid för en viss automatisk risk är det ju många som känner när man 

ger sig in i skogen asså jag menar det finns ju möjligheten att snubbla och falla och 

bryta nått ben det finns ju 

28. TN/VL:  [ mm 

29. AN: [ men så så liksom en blandning mellan lagom bekant och lagom främmande 

30. JW: aa men precis 

31. AN: aa 

32. TN/VL: cen är ju också den är ju också såhär kusligt oöverskådelig det har ju 

"blairwitch" slagit mynt av till exempel  

33. JW: mm 

34. AN: mm 

35. JW: jo men precis och det 

36. AN: [ men du Jack  

37. JW: men där har du blair "blairwitch"  
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38. AN/SM:  [ haha 

39. JW: som exempel är ju väldigt tydligt att eh det funkar alldeles utmärkt fortfarande jag 

menar jag tror att "blairwitch" om den hade släppts idag eh så tror jag att den hade 

funkat lika bra och då 

40. TN/VL: det är väl en "remake" på väg är det inte det 

 

 

12.4. Bilaga 4: Spela spel - ”Doomfistad”  

DJ - Daniel Johansson 

NJ - Nanna Johansson 

JU - Jonatan Unge 

 

1. NJ: apropå nyheter och sånt så är en ny “overwatchhjälte” på ingång den har redan 

varit på ptr-servern men jag har tagit bort ptr-servern på grund av platsbrist jag har inte 

kunnat spela den “doomfist” 

2. DJ: “doooomfiiist” 

3. JU: är det en tank 

4. NJ: “dooomfiiist” nej 

5. DJ:  [ vad tror du han har för vapen 

6. NJ: “damagedealer” 

7. JU: en fist 

8. NJ: en jävla fist alltså han går runt och “fistar” folk 

9. DJ: haha 

10. JU: haha 

11. JU: ni har inte sett “ironfist” va 

12. NJ: haha, nej jag kollar inte på porr 

13. DJ: haha är det den  

14. JU:  [ har du sett stålmannen 

15. DJ: “ironfist” är det den man with the iron fist är det den du tänker på 

16. JU:  [ han heter “ironfist” 

17. DJ: den med typ halvtaskiga kung-fu-filmen 
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18. JU:  [ aa 

19. DJ: den där de går omkring och slåss i en by där 

20. NJ: sluta gå in på era kill-stickspår 

21. DJ: den med russel crowe och 

22. JU: nae nae nae det är inte den 

23. NJ: nu pratar vi om “doomfist” som då boxas och kan göra en “meteor-strike” 

24. DJ:  [ aa juste, han flyger upp i luften.. 

25. NJ: jaa, man får se hela typ, man ser det typ som ett bräde ur fågelperspektiv och sen 

så kan man dundra ner på folk.. 

26. DJ: mm med knytnäven 

27. NJ: [ sen så kan man också ha nån skjut-grej som jag inte vet vad det är 

28. DJ: man skjuter med vänsterhanden någonting 

29. NJ: med lilla näven 

30. DJ:  [ men han har också 

31. NJ: haha 

32. DJ: men han har också nån punch som han “chargear” 

33. NJ:  [ ahhh juste 

34. DJ: Han står och laddar upp vevar upp ett slag 

35. NJ: och han kan knocka in folk i varandra som biljard-kulor om de står uppradade så 

det kan nog bli kul jag känner spontant att det är en “hero” som jag inte kommer spela 

för det känns inte som nått med den "gameplayen" som passar mig 

36. JU: men är han en tank nej 

37. NJ: nej han är “dps” 

38. JU: gps 

39. NJ: haha han är en gps han bara berättar för de andra om tvåhundra meter sväng höger 

40. JU: haha 

41. DJ: haha 

42. DJ: dps alltså “damage per second" han är en gubbe som ska göra skada 

43. NJ: aa nej jag tror inte jag kommer spela honom men det ska bli väldigt kul att se 

honom in action 

44. DJ: mm ja det är nästan så jag är sugen på att installera spelet igen för att testa honom 

45. NJ: ja men det tycker jag du ska göra jag saknar dig i overwatch 

46. DJ:  [ mm 

47. NJ: förutom ditt gnäll 
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48. DJ: va mitt gnäll 

49. NJ:  [ haha 

50. DJ: jag har aldrig gnällt 

51. NJ: sen så ska det ju komma en ny “hearthstone expansion” 

52. DJ: ah juste 

53. JU: va 

54. NJ: mm när du precis har (svårt att tyda) nej men det här kan väll vara bra du har ju 

sagt att du är så trött på metan och så 

55. DJ: metan alltså vilka kort som finns vilka som är populära 

56. JU: trött på metan ja jo kanske det 

57. NJ: det är lite såhär ehm jag såg kollade trailern 

58. DJ:  [ det påminner lite om "naxxramas" 

59. NJ: jag tycker det känns som "frost" haha 

60. JU: kommer det komma nå ehm (svårt att tyda) nån "questline" som vi kör här eller 

61. NJ: jag vet inte nae 

62. DJ: nae 

63. NJ: dem har slutat med de tror jag 

64. DJ:  [ ja ehm adventures ehm 

65. NJ: ne men det är såhär vinter ehm köld magi 

 

12.5. Bilaga 5: Spela spel - ”Höken” 

JU - Jonatan Unge 

TM - Tjarls Metzmaa 

 

1. JU: men du berätta lite om sverok och hur du blev engagerad där 

2. TM: mm 

3. JU: hur länge har det funnits överhuvudtaget 

4. TM: det bildades 1989 

5. JU: jaha det är så pass gammal alltså 

6. TM: aa det är 30 år nästa år 

7. JU:  [ aa 

8. TM: och nu ska vi se vilken ordning kom frågorna 
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9. JU: haha men berätta lite om sverok 

10. TM:  [ aa 

11. JU: och sen vill jag ju höra om hur du blev engagerad där 

12. TM: yes nej men sverok är en förening en organisation som har andra föreningar som 

medlemmar så vi har 100 000 människor som är engagerade i 3 600 olika föreningar 

och de här föreningarna sysslar då med någon av våra verksamhetsgrenar som är 

nördigheter och spel 

13. JU:  [ aa 

14. TM: och sverok som organisation är ju egentligen vad ska man säga ett verktyg eller 

ramverk eller någonting för att få andra människor att uppfylla sina drömmar så vi 

hjälper till med kunskap ekonomi alltså rena resurser att använda och annat som kan 

behövas för att komma igång och börja göra spelaktivitet 

15. JU: men så i princip då att jag kontaktar dig och säger att jag vill skapa en “quidditch-

liga” 

16. TM: ja, eller då en “quidditchförening” 

17. JU: ja en “quidditchförening” 

18. TM: mm 

19. JU: okej då hjälper du mig att göra det 

20. TM: ja då får ni lite startpengar och sen så kommer det också ja men frågor om vad 

gäller med att kontakta kommunen 

21. JU:  [ mm 

22. TM: kanske stöd i det eller liknande och så, så finns det också och vi är ju främst ett 

ungdomsförbund så att 84% av våra medlemmar är i åldern 6-25 

23. JU:  [ okej 

24. TM: så det är de som är det huvudsakliga målgruppen och den vi stöder ekonomiskt 

men alla andra får ju vara med och få försäkringar och sånt 

25. JU: jag måste bara ehm jag kom på du sa till exempel när jag frågade vad ni ehm vad 

ni ehm vi talade till exempel är det sveroks förening i malmö som fått massor pengar 

eller är det en förening som ligger under sverok som plötsligt fått flera miljoner i 

malmö 

26. TM: ja du tänker på malmö e-sport 

27. JU: ja juste 

28. TM: ja dem är ju då en förening och den föreningen är medlem i sverok 

29. JU:  [ aa 
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30. TM: och sen så har dem på egen hand med stöd av oss sökt pengar hos allmänna 

arvsfonden ehm 

31. JU: juste och så fick dem tre miljoner eller nått sånt där 

32. TM: ja var det inte ännu mer 

33. JU: ja var det ännu mer runt fem eller 

34. TM: ehm jag kommer faktiskt inte ihåg 

35. JU: [ jävlar vad det var mycket pengar 

36. TM: det var jättemycket pengar 

37. JU:  [ aa 

38. TM: och det är jättekul att se att de fick den satsningen 

39. JU:  [ aa 

40. TM: e-sporten behöver verkligen liksom få en uppbyggd 

41. JU:  [ aa 

42. TM: gräsrotsrörelse 

43. JU: precis för de bland annat skulle göra som dem snackade om var att starta någon 

slags liga som är kopplad till gymnasieskolorna 

44. TM: ja men mycket skolaktivitet och mycket aktivitet mot personer som kanske inte 

har råd att köpa en dator på egen hand 

45. JU: okej så dem kommer tillhandahålla inte bara själva ligan utan också arenan skulle 

man kunna kalla det 

46. TM: ja precis de hade ju redan innan det projektet träningslokaler 

47. JU:  [ aa 

48. TM: asså de dem försöker göra är ju att skapa en fotbollsklubb för esporten 

49. JU:  [ aa 

50. TM: det vill säga ha en plan någonstans där du kan komma och spela och träffa tränare 

och få utvecklas 

51. JU:  [ aa 

52. TM: och liksom bli bättre 

53. JU: och så har dem ehm jag har stått här utanför för simon svensson som jag har andra 

podden med har kontoret mitt emot 

54. TM: [ mm 

55. JU: så jag har stått och läst lite på alla deras lappar ehm som de har satt upp i fönstret 

de har bland annat hotat med att om man har tråkig ton i sina mejl till dem så kommer 

man få svar i comic sans 
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56. TM: mm låter väl som ett rimligt hot 

57. JU: haha är det ett effektivt ehm 

58. TM: jag vet inte, det är är väl bättre att jobba emot tråkigheter på ett litet lustigt sätt 

haha än att liksom hata mot den som eventuellt hatar 

59. JU: haha ehm och hur är du liksom engagerad i sverok 

60. TM: ja hur fan var det nu då jo juste jag har liksom varit nördig och så i hela mitt liv 

mer eller mindre men sen så var det någon gång där 2009 som en kompis tog mig i 

nackhåret och sa nu jävlar ska du spela rollspel 

61. JU:  [ mm 

62. TM: och drog med mig ner till Shadowplayers spelförening i Hallstahammar 

63. JU:  [ okej, och sen 

64. TM: och där fick jag liksom börja prova på rollspel och tyckte att det här va fan grymt 

och sen gick det vidare till figurspel och egentligen allt det här som jag gör nu 

65. JU: vad är figurspel 

66. TM: alltså typ Warhammer 

67. JU: ja ja ja okej 

68. TM: så att men där väcktes mitt djupare nörd-intresse som sen idag utvecklas till något 

slags alltså jag är mer nörd på nördighet än på specifika delar 

69. JU: åh det är ju super-nördigt 

70. TM: haha ja faktiskt så jag kan väldigt lite om väldigt mycket 

71. JU:  [ aa 

72. TM: det finns få typer av nördigheter som jag inte kan föra ett samtal tillsammans med 

någon som är djupt insatt 

73. JU:  [ okej 

74. TM: för att jag har liksom tillräckligt små bitar för att 

75. JU:  [ aa 

76. TM: kunna låtsas resten haha 

77. JU: du är en sorts cocktail-nörd cocktailparty-nörd 

78. TM: ja men så skulle man kunna säga 

79. JU:  [ ja 

80. TM: så på ett konvent om det fanns en mingelavdelning så skulle jag kunna 

81. JU:  [ du hade varit kung där 

82. TM: jag hade passat in som en kameleont om inget annat 

83. JU: men jobbar du heltid med det här 
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84. TM: ja men precis men sen kom jag liksom in i styrelsen och började fatta det här vad 

är en förening och hur fungerar den biten och sen så åkte jag på första riksmötet som 

är sveroks stora årsmöte och på det så blev jag liksom ganska kär i föreningsformen 

som så 

85. JU: aa 

86. TM: så att min nördighet har också växlat över till föreningsformen över huvud taget 

och civilsamhället i sin helhet 

 

 

12.6. Bilaga 6: Spela spel - ”Att inte kunna döda barn”  

JU - Jonatan Unge 

BS - Björn Sjöblom 

 

1. JU: och då tycker jag det är en perfekt brygga till, vad är det du har forskat om för du 

har skrivit en doktorsavhandling är det de 

2. BS: det har jag gjort, precis ehm på linköpings universitet 

3. JU:  [ aa 

4. BS: skrev jag den ehm och då har jag skrivit om, jag gjorde som vad man kan kalla 

videoetnografiskt arbete alltså att jag videofilmade ungdommar på internetcaféer som 

spelade spel med varandra 

5. JU: okej och sen analyserade du hur dem? 

6. BS: ja sen tittade jag mycket i detalj kan man säga på hur dem pratade och hur dem 

liksom rörde sig i spelen och hur dem liksom koordinerade de dem gjorde i 

spelvärlden med de dem gjorde i den fysiska världen 

7. JU:  [ Ja men 

8. BS: de två delarna hur det hängde ihop 

9. JU: du filmade också hur alltså varje spelare rörde sig i spelet 

10. BS:  [ aa precis 

11. JU: du satte liksom en kamera på gubben i spelet liksom 

12. BS: aa de var liksom jag försökte fånga så mycket jag kunde med liksom en 

13. JU:  [ Aa 

14. BS: eller möjligtvis kameror liksom 
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15. JU:  [ Aa 

16. BS: så det kvalitén på det man ser på skärmarna är hyfsat bra men inte 

17. JU:  [ Aa 

18. BS: perfekt, det är inte så här riktig screencapture 

19. JU:  [ aa 

20. BS: ibland liksom men inte så mycket men som framförallt handlar det ju mycket om 

hur man pratar med varandra när man håller på med det här för det finns ju då den här 

idén om att man sitter då och spelar spel i liksom nått sorts mörkt rum men mot sin 

skärm 

21. JU:  [ aa 

22. BS: o man inte har liksom nåt socialt liksom sammanhang.. 

23. JU:  [ nae 

24. BS: som man är i så är det ju verkligen inte det är ju väldigt livliga platser alltså det är 

ju tonårskillar som sitter och skriker på varandra 

25. JU:  [ Aa 

26. BS: och jag var liksom lite intresserad av vad det där skrikandet och pekandet och 

hojtandet var för någonting 

27. JU: och vad var det dem spelade för någonting? 

28. BS: dem spelade "world of warcraft" var väldigt populärt då det här var 2008 någon 

gång sådär så det var 

29. JU:  [ När kom, ehm "world of warcraft" 

30. BS: det kom 2004 så det här var nog jag började väll de nån gång vid vad heter den 

"wrath of the lich king" expansionen vilken då blir den andra expansionen tror jag 

ehm så dem spelade de dem spelade "counter strike" dem spelade första "dota" inte 

liksom ehm det var populärt men det var inte den 

31. JU:  [ nae 

32. BS: stora grejen som den är nu 

33. JU:  [ nae 

34. BS: den senare versionen så det var väll det och sen en del aa lite blandat liksom "call 

of duty" och annat sånt där 

35. JU: var det någon skillnad på hur de integrerade med varandra eller talade med 

varandra ehm beroende på vilket spel dem spelade 

36. BS: jag kollade inte så noga på det däremot är det ganska stor skillnad på om man 

spelar så här i lag mot någon annan 
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37. JU:  [ aa 

38. BS: eller om man spelar mot varandra 

39. JU:  [ aa 

40. BS: alltså spelar man mot varandra så kan man ju bara håna varandra 

41. JU:  [ aa 

42. BS: spelar man i lag så måste man aa det blir mycket att man skäller på varandra och 

så 

43. JU:  [ aa 

44. BS: ehm och jag försökte då se så här vad är det, vad är det där är det bara att dem 

tycker illa om varandra 

45. JU:  [ aa 

46. BS: nae ganska mycket av det är att dem ehm att man säger liksom ae du är sån jävla 

fitta, vad fan du du måste skärpa dig liksom.. 

47. JU:  [ aa 

48. BS: och så försöker man packa upp det här okej vad är det dem säger att dem ska 

skärpa sig med liksom 

49. JU:  [ aa 

50. BS: aa okej och då är det såhär du måste fireball först och sen måste du blinka hit och 

dit 

51. JU:  [ aa 

52. BS: såhär att dem att dem bearbetar och arbetar ut strategier och taktik liksom som gör 

att dem blir bättre samspelta och sådär i det där spelet 

53. JU: så att efter ehm skällsord så kommer det konstruktiv kritik 

54. BS: aa ungefär så liksom 

55. JU:  [ aa 

56. BS: och sen så å andra sidan så gör ju det liksom ehm när jag var på dem här 

internetcaféerna så var dem ju det var ju i stort sett bara killar 

57. JU:  [ aa 

58. BS: alltså det dem de håller ju borta vissa grupper 

59. JU:  [ aa 

60. BS: från att komma dit sånt ställe o spela liksom 

61. JU:  [ aa 

62. BS: det där var ju en fritidsgård för 17-åringar 

63. JU:  [ aa 
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64. BS: i stort sett liksom som skolkar från skolan och gick dit 

65. JU: vilket ställe var det 

66. BS: nae det ska jag inte säga 

67. JU: nae det var inte "matrix" blinka 

68. BS: haha ska inte 

69. JU:  [ aa jag har varit på "matrix" 

70. BS: de finns de finns ett par olika ställen i stockholm 

71. JU:  [ aa 

72. BS: fanns nog fler då tror att dem 

73. JU:  [ finns matrix kvar 

74. BS: jag tror det, det där ehm 

75. JU:  [ (svårt att tolka) eller 

76. BS: vad sa du att dem 

77. JU: jag har bara fått en känsla av att dem här ställena inte finns längre 

78. BS: alltså jag menar har du varit på odenplan till exempel så finns ju inferno online 

som är superduperstort 

79. JU: jaha nae det har jag inte sett 

80. BS: alltså det känns som att det är jag tror det är det var länge sen jag var där nu men 

81. JU:  [ aa 

82. BS: det är liksom flera hundra datorer tror jag så det är liksom ett jättestort ställe 

bredvid burger king på odenplan 

83. JU: jaha gud vad coolt va va vad glad jag är för jag bara fick en känsla av äh ehm äh 

lite så när jag var i malmö fanns det liksom flera ställen och alltså där jag bor 

84. BS:  [ aa 

85. JU: alla dem var liksom stängt nu 

86. BS: aa precis men jag tror att jag tror att det kommer komma runt nu därför att 

internetcaféer ingen behöver ju internet längre 

87. JU:  [ nae 

88. BS: o gå o skriva ut någonting 

89. JU:  [ nae 

90. BS: det där kan man sköta på annat sett men däremot tror jag att det kommer bli mer 

och mer kring esport sådär 

91. JU:  [ aa 

92. BS: det såg jag bara häromdagen på mitt facebookflöde eller någonting 
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93. JU:  [ aa 

94. BS: att det var nån som var på nån slags invigning för ett esportcenter 

95. JU:  [ aa 

96. BS: i malmö till exempel så sånt kommer nog komma mycket mer liksom 

97. JU:  [ aa 

98. BS: att ehm det där blir liksom en del i folkrörelsesverige typ att man går och spelar 

esport på olika ställen 

99. JU: ja för jag kommer ihåg jag tänkte på liksom det att på det här matrix där jag var 

100. BS:  [ aa 

101. JU: liksom ganska mycket liksom 

102. BS: aa du hängde där 

103. JU: aa men jag kände jag gjorde mycket jag var tio år äldre än alla andra 

104. BS: haha det är typiskt 

105. JU: aa 

106. BS: det kan jag säga det var en känsla också när jag 

107. JU:  [ aa 

108. BS: var där och gjorde inspelningen 

109. JU: aa dem tyckte att jag var skum liksom och jag kände 

110. BS:  [ aa 

111. JU: det kändes som att man gick in på en porrklubb tyckte jag 

112. BS:  [ exakt 

113. JU: o liksom man kom in där konstiga tider, o ja man lämnade fram sitt kort och 

jag kommer ihåg att dem nån gång hälsade mig vid mitt namn 

114. BS:  [ haha 

115. JU: o då kände jag bara att nu måste jag sluta med det här 

116. BS: haha det där stället 
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12.7. Bilaga 7 

 
P3 spel: ”Repris: P3 spel Spelar sig genom historien” 

 

Övriga inslag (intro): 01:22 (1,22 min)  

Paneldiskussion: 04:00 (2,78 min)  

Intervju: 10:19 (6,19 min)  

Övriga inslag (info om historien): 11:02 (0,83 min) 

Paneldiskussion: 16:00 (4,98 min)  

Övriga inslag (info om historien):  16:37 (0,37 min)  

Paneldiskussion: 22:04 (5,67 min)  

Övriga inslag (info om historien): 22:43 (0,39 min)  

Paneldiskussion: 27:22 (4,79 min)  

Övriga inslag (info om historien): 27:57(0,35 min)  

Paneldiskussion: 33:44 (5,87 min) 

Övriga inslag (info om historien): 34:18 (0,74 min)  

Paneldiskussion: 39:58 (5,4 min) 

Övriga inslag (info om historien): 40:38 (0,8 min)  

Paneldiskussion: 46:48 (6,1 min) 

Övriga inslag (info om historien): 47:26 (0,78 min)  

Paneldiskussion: 53:35 (6,09 min) 

Övriga inslag (krönika): 57:17 (3,82 min) 

Paneldiskussion: 1:05:33 (8,16 min) 

Övriga inslag (poddintro): 1:06:12 (0,79 min)  

Paneldiskussion: 1:12:27 (6,15 min) 

Övriga inslag (outro): 1:12:58 (0,31 min)  

 

Avsnittet är i sin helhet 72,58 min  

 

Övriga inslag: 10,4 (14%) 

Paneldiskusison: 55,99 (77%) 

Intervju: 6,19 (9%)  
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P3 spel: ”Specialpodd om Overwatch: Nyheter från Blizzcon och mässhäng” 

 

Övrigt inslag (intro): 00:50 (0,5 min) 

Paneldiskussion: 02:02 (1,52 min)  

Övrigt inslag: 02:11 (0,09 min) 

Intervju: 09:01 (6,9 min) 

Övrigt inslag: 09:10 (0,09 min) 

Intervju: 11:34 (2,24 min) 

Övrigt inslag: 11:37 (0,03 min) 

Intervju: 13:03 (1,66 min) 

Övrigt inslag: 13:13 (0,1 min)  

Intervju: 16:14 (3,01 min)  

Övrigt inslag: 16:16 (0,02 min)  

Övrigt inslag (intro): 16:34 (0,18 min) 

Övrigt inslag: 18:22 (1,88 min) 

Intervju: 26:27 (8,05 min)  

Övrigt inslag: 26:54 (0,27)  

 

Avsnittet i sin helhet: 26:54 min 

 

Övriga inslag: 3,16 min (12%) 

Paneldiskussion: 0 min (6%) 

Intervju: 21,86 min (82%)  

 

P3 spel: ”Spöken”  

 

Övrigt inslag (intro): 2:30 (2,3 min)  

Paneldiskussion: 5:11 (2,81 min) 

Övrigt inslag: 5:12 (0,01 min)  

Paneldiskussion: 10:37 (5,25 min)  
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Intervju: 18:51 (8,14 min)  

Övrigt inslag (spökhistoria): 23:54 (5,03 min)  

Paneldiskussion: 37:16 (13,62 min)  

Övrigt inslag (nyheter): 41:01 (3,85 min)  

Intervju: 42:15 (1,14 min)  

Övrigt inslag (nyheter): 42:35 (0,2 min)  

Övrigt inslag (krönika): 46:32 (3,97 min)  

Paneldiskussion: 46:51 (0,19 min)  

Övrigt inslag: 46:58 (0,07 min)  

Paneldiskusson:  53:49 (6,91 min)  

Övrigt inslag: 53:57 (0,08 min)  

Paneldiskussion: 54:28 (0,71 min)  

Övrigt inslag: 54:33 (0,05 min)  

Paneldiskussion: 1:06:53 (12,2 min)  

Övrigt inslag (poddintro): 1:07:36 (0,83 min)  

Paneldiskussion: 1:15:36 (8 min)  

Övrigt inslag: 1:15:48 (0,12 min)  

 

Avsnittet i sin helhet: 75,48 min 

 

Övriga inslag: 16,51 min (22%)  

Paneldiskussion: 49,69 min (66%)  

Intervju: 9,28 min (12%)    

 

 

 

Bilaga 8 

Spela spel: “Doomfistad” 

 

Övriga inslag (reklam): 01:00 (1 min) 

Övriga inslag: 01:20 (0,2 min) 
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Övriga inslag (intro): 01:26 (0,06 min) 

Paneldiskussion: 01:45 (0,19 min) 

Övriga inslag: 02:07 (0.62 min 

Paneldiskussion: 21:05 (18,98 min) 

Övriga inslag (reklam): 22:10 (1,05 min) 

Paneldiskussion: 42:12 (20,02 min) 

 

Avsnittet i sin helhet 42:12 min 

 

Övriga inslag: 2,93 min (7%) 

Paneldiskussion: 39,19 min (93%) 

Intervju: 0 min (0%) 

 

Spela spel: “Höken” 

 

Övriga inslag (reklam): 01:00 (1 min) 

Övriga inslag: 01:20 (0,2 min) 

Övriga inslag (intro): 01:35 (0,15 min) 

Intervju: 04:00 (2,65 min) 

Paneldiskussion: 11:25 (7,25 min) 

Intervju: 13:46 (2,21 min) 

Paneldiskussion: 16:42 (2,96) 

Intervju: 23:18 (6,76) 

Paneldiskussion: 23:53 (0,35 min) 

Intervju: 24:43 (0,9 min) 

Övriga inslag (reklam): 25:48 (1,05 min) 

Intervju: 30:10 (4,62 min) 

Paneldiskussion: 42:30 (12,2 min) 

Intervju: 43:25 (0,95) 

Paneldiskussion: 44:45 (1,2 min) 

Intervju: 46:20 (1,75 min) 
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Avsnittet i sin helhet 46:20 min 

 

Övriga inslag: 2,4 min (5%) 

Paneldiskussion: 23,96 min (52%) 

Intervju: 19,84 min (43%) 

 

 

Spela spel: Att inte kunna döda barn 

 

Övriga inslag (reklam): 00:51 (0,51 min) 

Övriga inslag (intro) 01:07 (0,56 min) 

Paneldiskussion: 01:53 (0,46 min) 

Intervju: 04:51 (2,98 min) 

Paneldiskussion: 13:37 (8,86 min) 

Intervju: 16:58 (3,21 min) 

Paneldiskussion:19:39 (2,81 min) 

Övriga inslag (reklam): 20:14 (0,75 min) 

Paneldiskussion: 20:38 (0,24 min) 

Intervju: 25:47 (5,09 min) 

Paneldiskussion: 29:50 (4,03 min) 

Intervju: 36:16 (6,66 min) 

Övriga inslag (bumper): 36:21 (0,05 min) 

Paneldiskussion: 38:41 (2,2 min) 

Övriga inslag (bumper): 38:46 (0,05 min) 

Paneldiskussion: 39:12 (0,66 min) 

 

Avsnittet i sin helhet: 39:12 min 

 

Övriga inslag: 1,92 min (5%) 

Paneldiskussion: 19,26 min (49%) 

Intervju: 17,94 min (46%) 

 


