
Simple Swedish Podcast #7 - My time working in 
Turkey and how I got there

Transkript
Och som sagt så skriver jag alltid transkriptet efter jag har pratat, så jag läser 
inte efter någon text utan jag planerar lite vad jag ska prata om, vilka ämnen, 
vilka saker jag ska säga, men jag vill att det ska vara naturligt, naturligt talad 
svenska, så.. Därför så skriver jag inget transkript innan. Och idag ska jag prata 
om min tid, alltså, mitt halvår i Turkiet och hur jag kom dit. För jag jobbade ett 
halvår i Turkiet på ett hotell och det var år 2014. Och..jag jobbade då på 
Volvofabriken i Göteborg. Jag hade gjort det i tre år, men jag ville göra nåt 
annat. Jag visste att jag gillar språk, jag gillar att resa men jag hade ingen 
utbildning och också ganska lite erfarenhet, så.. Och jag planerade faktiskt att 
åka till Kina och studera mandarin men i stället så köpte jag en lägenhet, och 
efter det hade jag inte så mycket pengar så.. Jag jobbade i ett år till och sen så 
bestämde jag mig för att ta en kort utbildning, en guideutbildning. På svenska 
finns ett ord som heter reseledare, alltså en ledare för resor, det är ungefär som
guide. Du kan jobba på hotell, jobba med utflykter, alltså turer till olika ställen, 
du kan jobba på bussresor, och så vidare. Och jag bestämde mig för då att ta 
den ubildningen, fem veckor bara så det är en ganska kort utbildning men den är 
väldigt intensiv. Och den var i Spanien tillsammans med 150 svenskar, danskar 
och norskar. Och jag kan säga att det var faktiskt bland det bästa jag har gjort i 
mitt liv. Alltså, 150 unga människor, man bor ihop i fem veckor och man gör 
saker tillsammans konstant, hela tiden, alltså schemat var från kl 9 på morgonen 
till kl 9 på kvällen. Så vi gjorde alltid saker och det var dels teoretiska saker, 
liksom, lektioner och det var mycket personlig utveckling, teamwork, att lära sig 
om hur hjärnan fungerar och psyket och..vilken typ av personlighet du är 
och..jobba med människor och det var en väldigt intensiv och väldigt givande 
utbildning. Givande, alltså den ger mycket värde. Och man blev också väldigt 
väldigt tajta, eftersom man är med varandra 24 timmar om dygnet så man lär 
känna varandra väldigt väl och blir väldigt tajta, och när vi sa hejdå efter fem 
veckor så grät allihopa. Alltså gråter *uuhuh*.. Och jag insåg att det mest roliga 
och meningsfulla man kan göra är när man är med andra människor och alla 
jobbar tillsammans mot samma mål. Och när man tänker på det så ja.. Det är ju 
det som vi alltid har gjort, sen vi..sen vi blev människor, alltså när vi evolverades 
till den..dom vi är idag. Så det var en extremt bra upplevelse. Och efter det så 
fick jag jobb i Turkiet på ett hotell och det var ett stort familjehotell. Alltså jag 
tror det var 1200, alltså, sängplatser. Så när hotellet var fullt, då var det 1200 
personer där. Så väldigt mycket människor, mycket barnfamiljer, och det var ett 
all inclusive-hotell, alltså, all mat och all dryck ingår, så du behöver inte betala 
för mat och dryck utan allting ingår i priset för hotellet. Och mitt jobb det var att 
välkomna alla gäster när dom, ja, anlände, när dom kom till hotellet. Jag 
tillsammans med fyra andra, vi var guest relation host, vi tar emot gästerna när 
dom kommer till hotellet, vi ger dom information, vi visar dom runt på hotellet, 
vi besvarar alla frågor och vi löser deras problem. Och det var mycket problem, 



alltså, tänk er 1200 personer och vi är fem personer som liksom ansvarar för 
dom, så..och..det var.. Jag ska berätta om några saker som hände. Till exempel 
så var det en mamma som var där med sin dotter, bara hon och dottern. Dottern 
blev sjuk, och..hon hade ingen försäkring för dottern. Försäkring alltså det är.. 
Du betalar till ett företag varje månad och om någonting händer så att du 
behöver åka till sjukhuset, då betalar företaget, alltså försäkringsbolaget. Och 
hon hade ingen försäkring så hon var tvungen att betala mycket pengar när 
dottern blev sjuk. Och..det var en traumatisk situation för dottern, för mamman 
ville inte ta henne till sjukhus, men dottern var sjuk varje dag och det var kaos. 
En annan grej var att en kvinna svimmade i restaurangen, alltså svimma det är 
när du..när du bara faller ner på marken och du är inte medveten, du bara 
*poff* du svimmar *bom*. Och det var på grund av en allergi, och hon var helt 
röd, hela kroppen, och en annan gäst hade en adrenalinspruta. Spruta det är det
som doktorn ger, alltså en..in i kroppen.. Så hon räddade hennes liv faktiskt. 
Så..och..en annan sak som hände var..det var.. Under flera veckor så blev folk 
magsjuka, alltså dom kräktes och hade diarré, och det var många smittade, det
var många som blev sjuka, det var till och med på tv i Sverige. Och vi som 
jobbade där, vissa av oss blev också sjuka, men vi hittade aldrig varifrån det 
kom. Men vi tror att det kom ifrån en gäst från början. Och jag var med om två 
trafikolyckor, alltså olyckor i trafiken. Så en gång när min kollega körde så 
krockade, alltså krashade..vi krockade in i en annan bil med en turkisk familj. 
Som tur var så var det inte en allvarlig olycka. Inte en allvarlig krock. Men en 
gång när jag cyklade till jobbet så körde en bil in i mig bakifrån, ganska snabbt. 
Och jag föll ner i gräset brevid vägen och bilen körde iväg, bilen åkte iväg. Och 
det är ganska sjukt att dom inte stannar, för att dom vet inte om jag dog eller 
överlevde. Men jag föll ner i gräset och jag.. Först så kände jag med mina händer
på hela min kropp för att veta att jag inte hade några allvarliga skador, och, ja.. 
Jag var okej men jag.. Det kom blod från huvudet, så jag blödde från huvudet. 
Och jag hade ett sår och jag var tvungen att åka till sjukhuset och sy. Sy det är 
när man till exempel.. Du syr kläder eller om du har..om du blöder.. Om du har 
ett stort sår så kanske du behöver sy. Ja, så det är ganska sjukt, trafiken i Turkiet
är lite galen, men generellt, allt som allt så var det en väldigt väldigt bra 
upplevelse att bo i Turkiet ett halvår. Alltså jag var inte en jättebra reseledare 
eftersom jag var inte bra på ansvarstagande, alltså att vara ansvarsfull, att ta 
ansvar okej.. Jag var inte bra på teamwork och service och jag tycker inte det är 
så kul att jobba med barnfamiljer. Men jag lärde mig extremt mycket och jag blev
mycket mycket bättre på dom områdena och jag gjorde myket kul saker. Jag 
täffade mycket härliga människor, jag reste till Istanbul, jag reste till Marmaris, 
till Alanya, jag testade scuba diving, testade paragliding, jag åt jättemycket 
kebab och det var väldigt mycket fester såkart. Men jag bestämde mig för att 
sluta efter en säsong bara, eftersom det var inte riktigt min grej. Och ja, efter det
så åkte jag till Barcelona och jag bodde där i ett år, men det får jag prata om i en 
annan podcast. Så det var allt för idag och shit det blev ett långt avsnitt. Men ja, 
som vanligt så finns transkript på min hemsida swedishlinguist.com, där kan ni 
också hitta andra saker som YouTube-videor, artiklar och tips på resurser för att 
lära sig svenska. Så kolla hemsidan och ha det bra så hörs vi nästa gång, hej hej!



Ordlista:

en fabrik - fabriken - fabriker ------ factory
en utbildning - flera utbildningar - - education
en erfarenhet - flera erfarenheter -  experience
en reseledare - flera reseledare ---- guide, tour guide
en utflykt - utflykten - utflykter ---- excursion
och så vidare (osv) ----------------- and so on
bland --------------------------------- among
givande ------------------------------ rewarding
ett värde - värdet - värden --------- value
gråter - grät - gråtit ---------------- cry, weep
en upplevelse - flera upplevelser - - experience
en sängplats - flera sängplatser - - - "bed space"
ingår - ingick - ingått --------------- is included
visar runt ---------------------------- show around
tänker sig - tänkte sig - tänkt sig -- imagine
ansvarar för ------------------------- is responsible for
en försäkring - flera försäkringar - - insurance
ett försäkringsbolag ---------------- insurance company
svimmar - svimmade - svimmat --- faint, pass out
medveten ---------------------------- conscious
en spruta - sprutan - sprutor ------ syringe, injection
räddar - räddade - räddat ---------- save, salvage, rescue
kräks - kräktes - kräkts ------------ vomit
smittad ------------------------------ infected 
en olycka - olyckan - olyckor ------- accident
krockar - krockade - krockat ------- crash (ex. cars)
som tur är/var ---------------------- luckily
kör in i ------------------------------- drive into
iväg ---------------------------------- away
sjuk ---------------------------------- 1. sick, ill 2. (slang) crazy, fucked up
blöder - blödde - blött -------------- bleed
ett sår - såret - sår ----------------- wound
syr - sydde - sytt ------------------- sew (ex. clothes)
allt som allt -------------------------- all in all
ett ansvarstagande ----------------- the act of taking responsibility
ansvarsfull --------------------------- responsible
ansvar ------------------------------- responsibility


