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0.12.50  1 

- Är det irriterande när folk stänger av dom (mobiltelefonerna)? [J1] 2 

- Ja, det är fruktansvärt irriterande... ännu värre när dom inte har nån. [SP1] 3 

- Mm... [J1] 4 

0.13.02 5 

- Stänger ni aldrig av era mobiler? [J2] 6 

- Nej. [SP1] (Hon skakar på huvudet.) 7 

- Aldrig? [J2] 8 

0.13.05 9 

- Nä. [SP1] 10 

- Skulle du inte vilja heller, i vissa... [J2] 11 

0.13.10  12 

- Nej, jag stänger aldrig av den, stänger jag av den stänger jag max av ljudet på 13 

den, men den är alltid påslagen. [SP1] 14 

- Okej... men är det kompisar framför allt som du vill ska kunna nå dej eller? [J2] 15 

0.13.22  16 

- Jaaa, det är ju inte föräldrarna i alla fall (skratt), nej men det är alltså... jag har 17 

den alltid på ifall det skulle va nån som behöver nå mej på nåt sätt. [SP1] 18 

0.13.28  19 

- Jaja. [J2] 20 

0.13.31 21 

- Händer inte det någon gång att det är nån ni inte vill ska kunna ringa till er... 22 

som egentligen... sådär... eh. [J1] 23 

0.13.38  24 

(SP2 säger något, men vi kan inte höra vad det är). 25 

- Ja, vilka personer, får man fråga det? [J1]  26 

0.13.52  27 

- Ja, jag vet inte (hör ej vad han säger här) det finns ju alltid fel tillfällen folk kan 28 

ringa på, tycker jag. [SP2] 29 
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0.14.00  30 

- Då svarar man inte. [SP1] 31 

- Nja, njae. [SP2] 32 

0.14.05 33 

- När tycker inte du att man kan, när tycker inte du att man ska ringa sådär. [J2] 34 

- När man har gått och lagt sig, och man håller på att somna, det är det värsta som 35 

finns. [SP2] 36 

- Det är ju skitkul. [SP1] (Alla skrattar) 37 

- Man blir ju helt vansinnig ju. [SP2] 38 

- Telefonen ringer alltid mitt i natten, det tycker jag är jätteroligt. [SP1] 39 

- Och det är alltid kul samtal som kommer eller? [J1] 40 

0.14.16 41 

- Njea, för det mesta. För det mesta när det ringer mitt i natten så är folk ute och 42 

festar och då blir dom ofta rätt sociala när dom ringer. (Skratt) Fast det kanske kan 43 

gå lite till överdrift ibland. [SP1] 44 

0.14.23 45 

- Ja. [J1] 46 

- Det är roligt när det ringer. [SP1] 47 

0.14.28  48 

- Är det vissa personer då som brukar gå till överdrift eller. [J1] 49 

- Jaa, alltså det är typ såhär pingiskompisar och sånt som inte ringer i nyktert 50 

tillstånd om man säger så. [SP1] 51 

- Mm [J1] 52 

0.14.38  53 

- Dom ringer istället när dom har festat och då kan det lätt liksom bli lite uttjatat. 54 

Typ dom satt och sjöng två timmar i telefonen, man liksom bara jaa. [SP1] (Hon 55 

visar med handen som om hon höll i en telefon en bit från örat och viftar med 56 

den.) (Gör en min som visar att hon är uttråkad) (Skratt). 57 

- I mobiltelefonen? [J1] 58 
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0.14.43  59 

- Ja, då var klockan fyra på morgonen och man var lite så seg liksom, men annars 60 

är det bara helt okej samtal. [SP1] 61 


