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Bilag 
Søs Fenger (SF) 

Jonatan Spang (JS) 

Pernille Rosenkrantz-Theil (PR) 

Mads Steffensen (MS) 

Bilag 1 

Nedenfor ses en struktur over selve programmet: 

[00:00:00]- [00:00:16]: Programmet og dagens Monopol introduceres for lytterne.  

[00:00:17]-[00:06:03]: MS byder Monopolet velkommen og udspørger herefter 

personerne enkeltvist om, hvad de går og laver, og hvordan deres idéproces i 

forbindelse med deres arbejde forløber.    

[00:06:04]-[00:15:00]: Første dilemma introduceres og diskuteres. 

[00:15:01]-[00:26:07]: Andet dilemma introduceres og diskuteres. 

[00:26:08]- [00:33:55]: Tredje dilemma introduceres og diskuteres.  

[00:33:56]-[00:44:12]: Fjerde dilemma introduceres og diskuteres. 

[00:44:13]-[00:51:06]: Femte dilemma introduceres og diskuteres. 

[00:51:07]-[00:58:59]: Sjette dilemma introduceres og diskuteres. 

[00:59:00]-[01:07:32]: Syvende dilemma introduceres og diskuteres.  

[01:07:33]-[01:17:09]: Ottende dilemma introduceres og diskuteres. 

[01:17:10]-[01:23:59]: Niende dilemma introduceres og diskuteres. 

[01:24:00]-[01:33:24]: Tiende dilemma introduceres og diskuteres. 

[01:33:25]-[01:38:29]: Monopolet diskuterer hvilket dilemma, der var bedst, og 

som fortjener en T-shirt, og laver til sidst en afstemning, hvor det så er dilemma 

nummer syv, der bliver udkåret som det bedste.  

[01:38:30]-[01:40:18]: Klip fra programmets dilemmaer afspilles.  

Bilag 2 

[00:19:15] 

1. MS: godt (0.2) nå Jonatan=  
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2. JS: =ja↑= 

3. MS: vi har jo så øh: de [fire hundrede å femogfyrre].  

4. JS:        [m↑hm↓]   

5. MS: lad ås gi’ øh fire hundrede øh fire hundrede å halvtreds kroner i: ekstraomkostninger på 

grund a aflysning .h å så femhundrede i bøde som der står i grundloven= 

6. JS: =m↑hm↓ 

7. MS: hvis man (0.2) aflyser  

8. JS: ja= 

9. MS: =hva, hvor meget ska han betale ham her å ska han betale noed? (.) der er altså ås en 

fælles kasse de betaler jo til den tre hundrede kroner hver måned [allesammen]  

10. JS:                  [nå, det lyder godt] (.) 

altså ja så vidt min hovedregning den sir mig a han skylder de ni hundrede å halvtreds (0.2)  

11. MS: Ja= 

12. JS: =altså så må man jo på næste generalforsamling snakke om at få lavet en 

grundlovsændring (0.2) men hvis man selv har været med til at vedtage en grundlov, øh så 

ka jeg ik se øh hvis der ik står ligesom at arbejde dog undtaget (0.1) det det gør der jo ik (0.2) 

jeg kan ik se hvad undtagelsen er her 

13. MS: nej men det der er ændringen er at den han sidste år >argh måske (utydligt) det ved jeg 

ik sidst år< det var noed fodbold= 

14. JS: =ja= 

15. MS: =å han sagde det kan jeg godt se jeg betaler femhundrede (.) ham her han synes faktisk 

ik at han har haft en mulighed=  

16. JS: =nej= 
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17. MS: =vel fordi han har fået et øh et nyt arbejde å der kan han ik få fri (.) så han han bruger 

lidt noed force majeure her= 

18. JS: =>ja, ja, ja< (.) øh (.) det kan jeg godt [høre] 

19. PR:                  [jeg] synes altid der er et eller andet med ånden i 

lovgivningen vil jeg gerne sige=  

20. JS: =okay= 

21. PR: =fordi formodentlig har de jo lavet den her (0.2) grundlov fordi at det har været 

irriterende .h at man har lavet et arrangement (.) å så finde folk på at melde afbud af alle 

mulige årsager ik: ta noter å fødselsdag å jeg skal til fodbold å >båb båb båb< å så har man 

ik ku regne med det man har aftalt med hinanden= 

22. MS: =ja= 

23. PR: =hvis det er det der ligesom har været ånden i vedtagelsen af grundloven= 

24. MS:=jamen det er det= 

25. PR: =så synes jeg faktisk at han har en pointe i at det her er jo ik noed han selv er herre over 

.h så hvis grundloven er lavet med henblik på .h å undgå at folk melder afbud for sjov=  

26. JS: =m↑hm↓= 

27. PR: =så så synes jeg han skal betale de fire hundrede å femogfyrre (.) å så skal han øh: å skal 

de andre lade ham øh: la den fare med de femhundrede (.) det ville jeg selv lægge op til (0.5) 

øh men det med de fire hundrede å femogfyrre kroner der ska jeg bare li forstå hva det er 

med den der kasse for det er jo rigtigt at hvis de har gået å betalt ind, å det vil si at han 

egentlig selv a egen lomme har betalt ind i en fælles kasse= 

28. MS: =ja tre hundrede hver måned har de be[talt allesammen] 
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29. PR:        [ja, så] synes jeg også det er rimeligt at de fire hundrede 

å femogfyrre dem har han jo betalt så å sige de har jo betalt en gang om måneden (.) å det 

vil sige han har jo lagt et beløb [(.h)] 

30. MS:  [◦hm◦]= 

31. PR: =der tror jeg bare at jeg selv ville gøre det at hvis jeg var i hans situation (.) at mit arbejde 

kom i vejen (.) så ville jeg tilbyde å betale de fire hundrede [å femogfyrre] 

32. MS:      [(.h)] men det du i virkeligheden 

synes så Pernille det er at han ska ik betale [noed] ¿ 

33. PR:          [jamen] det jeg synes er hans store problem 

det er jo at det kan godt være at det er ånden i loven (0.7) men man kan først effektuere det 

hvis man i den kreds der har aftalt loven (0.5) har kigget hinanden i øjnene å er blevet enige 

om å alle rundt om bordet siger ja det er rigtigt det var det der var ånden i lovgivningen i kan 

godt høre jeg har prøv[et det her før ᵕikke ꙼ ¿  .hh >HA HA HA HA< .hh] 

34. MS:        [>ja ja ja jo jo<] altså det [de]                                                             

35. JS:                     [det] må være sjovt at være med i din [loge]  

36. MS:                    [det] de er 

det de ligesom det der er er blevet enige om i grundloven med hensyn til afbud det er (.) æh 

hvis man melder afbud på grund af en begravelse så skal ikke betale noed (2.0) så den er i 

[hvert fald med men med nyt job] 

37. PR: [ej men jeg har prøvet rigtig mange gange]= 

38. MS: =jeg skal lige høre øh: Søs .h (1.0) øh Jonatan synes han [ska betale det hele]  

39. SF:       [m↑m↓ (.) mm] 

40. MS: Pernille synes i virkeligheden ik at [han]  

41. SF:                [mm] 
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42. MS: ska betale noed fordi han har været med til at lægge tre hundrede men hun synes han 

burde fordi han er en god fyr betale de fire hundrede å femogfyrre ekstraomkostningerne 

(0.5) 

43. SF: lige præcis (0.4) altså: (1.0) jeg synes at øh når man øh er gået med til ligesom at øh lave 

sån nogle regler her å det virker som en meget seriøs loge den [her]  

44. MS:              [ja]  

45. SF: mange regler (0.7) 

46. MS: argh der er en grundlov (0.3) 

47. SF: en grundlov men det det (0.1) det er nogle vigtige ting vi taler om her ik= 

48. MS: =jo= 

49. SF: =.h (0.4) så øh: er man gået med på den præmis å så synes jeg så er man nødt til at følge 

den grundlov å betale de der sure penge (0.5) 

50. MS: så det synes du hva for nogle af dem synes du? han skal betale det hele= 

51. SF: =ja↑(.) 

52. MS: ja? (0.5) 

53. SF: altså for han har jo sagt ja til de regler der .h man kan ik komme bagefter å sige amen ja 

[ku ikke rigtig lige: nej:]  

54. MS: [jeg kunne ik lige [reglen]] 

55. PR:       [nej] det er rigtigt det er ikke ham der kan komme bag[efter] 

56. SF:            [nej]= 

57. PR: = i jeg synes det er de andre der ligesom ska:= 
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58. SF: =de ska være store i slaget= 

59. PR: =ja (.) 

60. SP: [men] 

61. SF: [<nå:↑>] 

62. PR: [jeg] synes han skal være det på de fire hundrede å femogfyrre=  

63. SF: = <nå:↑>= 

64. JS: =men undskyld men det er de jo ik der var [otte for]  

65. PR:     [ja det er der]  

66. JS: at han [skulle]   

67. PR:         [men] det synes jeg faktisk er lidt [øh:] 

68. JS:     [men] du kan jo ik gå å ønske at de var nogle 

andre mennesker inden i [logen] 

69. PR:            [det kan jeg] da i hvert fald godt= 

70. MS: =[der er otte der siger] 

71. PR: [så ka det godt være jeg ik får det opfyldt men altså]= 

72. MS:=der er otte der siger betal bøden å tre der siger betal ik å så er der en der ik har= 

73. JS: =har [stemt] 

74. MS:       [har] stemt (0.3) men men ka man ik sige Pernille at nu er der en grundlov (0.3) å 

der er nogle regler (0.2) å hvis man melder afbud så er der en bøde på femhundrede  kroner 

å man ska betale ekstra (0.5) hvis han vil lave det om .h så ska det være en ekstraordinær 

generalforsamling å så en ny grund[lov] 
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75. JS:                     [mm↓]= 

76. MS:=hvor de blir endnu mere specifikke på .h reglerne for et [afbud] 

77. PR:      [jo] i et meget rigidt regime ka 

man godt (0.5) [utydelig tale] 

78. SF:   [det lyder altså som en loge] hvor de har det smadderskægt= 

79.  PR: =jo men å de ska bare passe på ikke at få det ødelagt med sån en diskussion som det her 

[ik] 

80. JS: [men] er det ikke [altid sån] 

81. MS:      [jo men det var derfor de lavede grundloven det var for at slip for det 

[her] 

82. PR: [jo] men, der er altid når man laver lovgivning det har de jo så lige sandet så er der nogle 

situationer man ikke har taget højde for det har de jo heller ikke her de har de jo taget højde 

for begravelse å så har de taget højde for fritid så falder der alt mulig ind mellem de to 

kategorier å der er det jo at man i (0.8) blandt dem skal blive [enige om] 

83. MS:        [der er det] han synes ham her 

at der er øh: der er: nogen der argumentere for at der er forskel på et øh: privat begrundet 

afbud fodbold å så et professionelt begrundet afbud et job man ikke ka få fri fra som man 

lige har fået [efter] 

84. JS:              [men] ka man ik også sige nu ve jeg ik hvor gammel Mads å resten af logen er 

men der vil jo bli mere å mere a det her [jobrelateret] 

85. MS:                  [de er femogtyve]= 

86. JS: =jamen det er det jeg mener (.) så vil der jo være flere å flere situationer i de kommende 

år hvor folk siger jamen mit arbejde uha det er så vigtig jeg ka simpelthen ik blive væk fra 

det her å man ka lige så godt slå hårdt ned på det fra starten 


