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Abstract 
The purpose of this study is to identify how the production uses semiotic resources to create 

the Swedish Hollywood Wives’ family relationships in an ironic way. We have made a 

qualitative case study of the Swedish Hollywood Wives, season 6, which includes ten 

episodes. We have used a multimodal critical discourse analysis method. The analysis for this 

paper is derived from gender theory, class theory (middle-class gaze) and Van Leeuwens 

discourse theory about recontextualization. Our result shows that the central part of the 

production of the Swedish Hollywood Wives ironically presents the housewives’ family 

relationships, through representation of each characters action. The production has 

accomplished this, by semiotic resources. 

 

Keywords: Multimodal critical discourse analysis, reality television, recontextualization, 

middle-class gaze, gender theory,	  Swedish	  Hollywood	  wives. 
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1. Inledning 
	  
Reality TV är en förhållandevis ny genre (Kavka, 2012) och i Sverige dök de första reality 

programmen upp på 1990-talet. Det blev inga omedelbara succéer men med programmet 

Robinson som sändes på SVT slog denna genre igenom på allvar. Idag är TV-tablåerna 

fullmatade med reality-program i alla möjliga format, allt från “make-over”-program och 

gameshowes till reality program om diverse mer eller mindre kända personers vardag eller 

sysselsättningar. 

 

En trend bland dagens reality TV är program som på olika sätt förlöjligar och ironiserar 

deltagarna i programmen (Eriksson, 2015). Ullared, En stark resa med Morgan och Ola-

Conny (spin-off av Ullared), Böda Camping, Sveriges värsta bilförare och Paradise Hotel är 

bara några exempel på sådana program. 

 

Ett annat reality program som kan ses som en del av denna trend där deltagarna ironiseras är 

Svenska Hollywoodfruar. Svenska Hollywoodfruar påstås vara Sveriges mest välkända, om-

skrivna och framgångsrika program (TV3). Det amerikanska produktionsbolaget Bravo var 

först med denna programidé (Magnusson, 2009), men idag är formatet väl etablerat och finns 

utspritt över hela världen. Bland annat har Australien, Frankrike, Grekland, Sydafrika, Israel 

och även våra grannländer Norge och Danmark anammat programidén. 

 

Det finns tidigare studier av den amerikanska versionen The real housewives (TRH) som 

pekar på att produktionen ironiserar och förlöjligar fruarna (Lee & Moscowitz, 2013). 

Fruarnas liv i TRH handlar om att leva i lyx, konsumera dyra produkter och kläder samt att 

åka på lyxiga resor. Kvinnorna lever därmed inte som traditionella “hemmafruar” och serien 

handlar sällan om barnuppfostran eller vardagliga sysslor. Lee och Moscowitz (2013) 

använder begreppet “ironi” för att analysera hur producenterna av TRH skapar dessa 

kvinnors karaktärer. Produktionen betonar gärna fruarnas misslyckanden på ett ironiskt sätt, 

inte minst när de ska utföra vardagliga sysslor. Genom att klippa ihop en sekvens där en fru 

exempelvis uttalar sig om något som hon sedan i nästa sekvens visar motsatsen på skapas en 

ironi som förlöjligar kvinnorna, vilket produktionsbolaget Bravo kallar för “the Bravo wink”. 

Trots att kvinnorna är rika porträtterar produktionen dem som olyckliga. Gång på gång får 
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publiken ta del av fruarnas misslyckade moderskap, vilket gör att publiken kan känna sig 

bättre, oberoende av vilken samhällsklass de tillhör. 

 

Men vad är det egentligen som gör att människor vill se på reality program? Reiss och Wiltz 

(2004) menar att vad som motiverar människors lust att se på dessa program, främst handlar 

om att ha en hög status i det sociala livet, det vill säga; människor vill mäta sin egen status 

mot de “riktiga” människorna som de ser på TV, i förhoppning om att kunna gynnas av denna 

jämförelse (Brancato 2007, s. 55). Detta kan även vara en förklaring till varför människor 

väljer att titta på exempelvis Svenska Hollywoodfruar säsong efter säsong. Vi finner en brist 

inom detta forskningsområde och anser att det är högst relevant att fylla ut forskningen ur ett 

svenskt perspektiv. Det finns studier om hur fruarna i det amerikanska programmet TRH 

ironiseras men vi finner ett gap i forskningen vad det gäller den svenska versionen. Vi anser 

att exempelvis Lee och Moscowitz (2013) inte är tillräckligt detaljerade i sin studie av TRH 

och vi vill därför bidra med en mer detaljerad och mer djupgående analys. 

 

Under de senare åren har amerikanska reality-serier presenterat program med olika titlar som 

syftar till att avslöja avvikande aspekter av könsroller i samhället (Brancato 2007, s. 49). Vi 

anser att även titeln Svenska hollywoodfruar kan ge ett sken av en viss kontext, där 

Hollywood kan förknippas med “drömmarnas stad” och det sammansatt med “fru” 

(hollywood+fru) konnoterar till en bild av glamourösa hemmafruar som lever efter den ideala 

bilden av det amerikanska formatet i “Real Housewives”. De Svenska Hollywoodfruarnas 

familjerelationer skiljer sig åt, likaså gör dagens familjekonstellationer runt om i världen. 

Detta anser vi vara en intressant diskurs, eftersom det är en ständig och pågående debatt om 

jämställdhet samt respektive könsroller i dagens familjerelationer. Vi har därför valt att 

avgränsa oss till att analysera hur produktionen ironiserar fruarnas familjerelationer i Svenska 

Hollywoodfruar under säsong 6. Hädanefter förkortas Svenska Hollywoodfruar till SHF. 

 

En central teori i vår analys är Van Leeuwens diskursteori om rekontextualisering. Vi vill 

genom denna teori undersöka hur sociala praktiker (inklusive diskursiva praktiker) förvandlas 

till diskurser (till representationer av sociala praktiker) inom ramen för specifika diskursiva 

praktiker (Eriksson 2014, s. 10-11). Genom denna teori kommer vi att kartlägga och synlig-

göra hur produktionen av SHF använder semiotiska resurser, det vill säga hur prat, ljud 

(musik och ljudeffekter), det visuella (kameraarbete) och redigering används i syfte för att 

framställa karaktärernas familjerelationer på ett ironiskt sätt.  
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Reality- TV 

De första två programmen som kan ses som viktiga källor för utvecklingen av reality 

program är An American Family och The family. Dessa program var dokumentära 

experiment som gjordes 1973 och 1974 och producerades i syfte av att fånga “riktiga 

familjers” vardag (Kavka 2012, s. 13). Detta format liknar även den genre som SHF kan 

kategoriseras under. I An American Family och The family användes en ”fly-on-the-wall”-

kamerateknik, vilket innebär att kamerateamet försöker filma deltagarna så diskret som 

möjligt för att försöka visa verkligheten så objektiv som möjligt. Oundvikligen anklagades de 

för interventioner, manipulation och simulering vid försök om att förmedla verkligheten, 

vilket även dagens reality program har kritiserats för. Forskare ställer sig frågorna; förblir 

“riktiga människor” äkta framför kameran och på vilka villkor kan detta vara möjligt? Hur 

mycket manipulation är tillåten eller till och med nödvändig (Kavka 2012, s. 15)? 

 

Reality-genren tog sedan fart sent på 80-talet när program om brott uppkom i USA. Sedan 

kom reality-serien The Real world på MTV i USA 1992, som sägs vara inspirerad av An 

American family. Serien handlade om hur en grupp ungdomar skulle bo tillsammans under 

ett par månader, där ett filmteam följde varje steg de tog (Kavka 2012, s. 5). Forskarna Neale 

(2000) och Mittel (2004) förklarar att inga genres är helt utformade. Detta beror delvis på att 

genres utvecklas över tid och genom dess användning samt att de cirkulerar i olika diskurser 

eller populärkulturer och reality TV är inget undantag (Kavka 2012, s. 13). Reality TV är ett 

omfattande område som innefattar TV-produktion, journalistik, marknadsföring, diskurser 

och akademiska analyser. Reality TV är alldeles för varierande för att finnas inom en viss 

specifik genre, då det innefattar olika format och diverse program som exempelvis 

dokusåpor, underhållnings- och livsstilsprogram, talk shows, dags-TV och dokumentärer 

(Wood & Skeggs 2011, s. 5). 

 

En enkel definition av reality TV är att det är oskrivna program med icke professionella 

skådespelare som följs av kameror och blir observerade i konfigurerade miljöer. En mer 

komplex definition kompletterar de enskilda rollerna av reality TV och innefattar information 

om inbäddade kritiska diskurser och kulturella ekonomiska skillnader. Ur denna synvinkel är 

reality TV associerat till låga produktionsvärden, starka känslor, billiga upptåg och diskutabla 
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etiker, då det är en kommersiell form som blandas med den seriösa traditionella 

dokumentären som har underhållning som syfte (Kavka 2012, s. 67f). 

 

Två program som var startskottet för den andra generationens reality TV var Big Brother 

(1991) och Survivor (2000). Det första reality programmet i Sverige var Robinsson som är en 

motsvarighet till Survivor. Programmen gick från att vara “billig TV” till program som fick 

stora rubriker och som sågs och diskuterades av alla. Dessa program spelade en stor roll i 

skapandet av reality TV som genre och var en av de första reality programmen som sågs på 

TV (Kavka 2012, s. 75). TV- kanalen MTV hävdar att serien The Osbournes var den första 

reality-komediserien, vars programidé kan liknas med SHF. Programmet visar uttryckligen 

både det verkliga och det fiktiva och även detta program sägs vara inspirerad av An 

American Family. I The Osbournes-serien får publiken följa med i familjen Osbournes 

vardag och på ett liknande sätt som i SHF ironiseras karaktärerna. Ozzy Osbourne är känd för 

sitt tuffa hårdrocks liv vilket gör serien humoristisk när han här ska agera pappa, då gapet 

mellan de gammalmodiga, fiktiva familjevärderingar och den faktiska familjebilden som ges 

i programmet skapar en ironi. Programmets popularitet har lett till produktion av andra 

program som har tagit efter programidén (Kavka 2012, s. 169). 

1.1.2 Svenska Hollywoodfruar 

Det amerikanska produktionsbolaget Bravo har producerat reality-serien Real Housewives of 

New York City. I programmet får publiken följa med ett antal hemmafruars fåfänga och ytliga 

liv i deras enorma våningar på Manhattan. Bravo var först med programidén och enligt 

Anders Knave, som är programdirektör på TV3, är Real housewives-serierna populära och 

denna idé var något som han och svenska TV3 också ville ta efter genom en svensk version. 

Produktionen letade upp svenskor som levde efter den ideala bilden av en “Real 

Housewives”, exempelvis kvinnor som hade gift sig rikt och levde ett lyxliv. Knave menar att 

fruarna i programmet inte får några särskilda uppgifter i programmen utan att produktionens 

uppgift är endast att följa husfruarnas liv i deras lyxiga vardag i Kalifornien (Magnusson, 

2009). 

 

Meter television har varit med och producerat SHF och är ett av Sveriges ledande 

produktionsbolag (Meter) och SHF är nu mer känt som ett av Sveriges mest framgångsrika, 

välkända och omskriva program (TV3). I september 2009 hade SHF premiär och i 
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programmet fick publiken följa med tre svenskor i deras lyxiga vardag. Inför premiären av 

första avsnittet berättar Knave att fruarna “lever lyxlivet de flesta bara vågar drömma om” 

(Magnusson, 2009). Den första säsongen av SHF bestod av fyra avsnitt och de resterande 

ökade till tio avsnitt per säsong. Programmet är nu inne på den sjunde säsongen och pågår 

fortfarande på TV (Viaplay). I säsong sex, som vi avser att studera, får publiken följa med i 

Britt Ekland, Maria Montazami, Siv Cotton och Gunilla Perssons liv, i städerna Hollywood 

och Los Angeles (TV3). 

 

Det var 573 000 personer som tittade på säsongspremiären av SHFs 6:e säsong. Reality-

serien sändes på TV3 mellan klockan 21-22:00 och programmets målgrupp var personer 

mellan 12-59 år (Thomsen, 2013). SHF har vunnit Kristallens pris för “årets reality-program” 

år 2010, som är ett pris för “nytänkande originalitet och hantverk” (Kristallen). Detta är ett 

pris för svensk TV-produktion som är instiftad för att stimulera en hög konstnärlig, teknisk 

och innehållsmässig kvalitet (Kristallen). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur de kvinnliga huvudkaraktärerna framställs i den 6:e 

säsongen av Svenska Hollywoodfruar och studien avgränsas till att undersöka 

representationen av deltagarnas familjerelationer. Vi vill genom denna studie identifiera hur 

produktionen använder semiotiska resurser, det vill säga betydelseskapande verktyg, för att 

framställa fruarnas familjerelationer på ett ironiskt sätt. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur konstrueras relationer som är centrala för de Svenska Hollywoodfruarnas 

familjeliv i programmet? 

• Hur tillämpas semiotiska resurser (handlingar, musik, ljudeffekter, klippningar) för att 

ironisera eller förlöjliga dessa relationer? 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning och en presentation av det vi ämnar studera, sedan följer 

ett bakgrundskapitel som handlar om uppkomsten av reality TV och SHF. Därefter redogör vi 

för vårt syfte och frågeställningar och sedan diskuteras tidigare forskning om reality-TV följt 

av ett teoriavsnitt som förklarar våra teoretiska utgångspunkter. Efter detta beskriver vi vårt 
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val av material samt urval och därefter vår metod, som är en multimodal kritisk 

diskursanalys. Vi diskuterar sedan vårt metodproblem samt reliabilitet och validitet och 

därefter kommer vår analys. Följt av detta kommer uppsatsens resultat som knyter samman 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskning som sedan ställs i relation till vår 

studie. Vi förklarar sedan vilka slutsatser vi har kommit fram till och avslutningsvis 

sammanfattar vi hela vårt arbete. 

2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen som vi har tagit del av har i stor utsträckning undersökt diverse 

make-over program. Det finns även ett flertal studier om hur deltagare i reality-program 

framställs, hur publiken tolkar programmen samt hur kvinnor respektive män framställs ur ett 

genusperspektiv. Ett flertal studier behandlar även hur klass konstrueras i reality-TV. Vad 

som är genomgående i de tidigare studierna är att programmen ofta studeras genom Foucaults 

eller Bourdieus teorier. Vi har dock valt att koncentrera oss de vetenskapliga artiklarna som 

följer, då de är nära anknutna till vårt forskningsområde. 

 

Michael J. Lee och Leigh Moscowitz (2013) samt Nicole B. Cox och Jennifer M. Proffitt 

(2012) har kritiskt granskat den Amerikanska serien The real housewives. Båda studierna 

pekar på att fruarna i programmen porträtteras som bristfälliga i deras familjerelationer samt i 

deras barnuppfostran. Kvinnornas liv i serien tycks istället handla om konsumism och om 

fruarnas lyxiga resor. Dessa två studier är nära anknutna till vårt forskningsområde, fram-

förallt gällande hur fruarna avbildas och ironiseras i programmen. Tillskillnad från dessa 

studier har vi valt att analysera de Svenska hollywoodfruarnas familjerelationer, då det är en 

central del som visas av svenskornas liv i serien men även eftersom att det är en intressant 

diskurs. Lee & Moscowitz (2013) använder begreppet ironi för att analysera produktionens 

framställning av fruarna i den amerikanska versionen, vilket även är ett centralt begrepp i vår 

studie. Vi vill därmed tillföra intressanta bidrag till forskningsläget, genom att applicera detta 

begrepp i en svensk kontext av SHF. Jim Brancato (2007) har studerat genusfrågor som 

skildras i reality TV-program i USA. Han menar att programmen ger ett sken av att publiken 

får ta del av människors verkliga liv, vilket han ställer sig kritisk till och diskuterar i sin 

studie. 
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2.1 Klass 

Cox och Proffitt (2012) har gjort en kritisk medieanalys av dokusåpan The real housewives 

(TRH), som har produceras av TV-produktionsbolaget Bravo. Programmet har studerats ur 

ett feministiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv (Cox & Proffitt 2012, s. 295). Serien 

handlar om allt från solglasögon och behåar till botox och Rolex, där kvinnornas liv i serien 

går ut på att spendera pengar, i mängder. Att vara en “hemmafru” i TRH, innefattar 

konsumering av dyra kläder, stoltsera med sina massiva herrgårdar, åka på lyxiga utlands-

resor, finna de bästa plastikkirurgerna samt äta gourmetmat. Fruarna i serien lever inte som 

traditionella “hemmafruar” och serien handlar sällan om barnuppfostran eller vardagliga 

sysslor (ibid). 

 

Cox & Proffitts (2012) studie visar på att TRH-serien “säljer” konsumtionsvanor inom 

programmet och att fans nyttjar Bravos hemsida för att bemöta hur programmet sänder ut en 

positiv syn på konsumtions-vanor. Det finns undersökningar om hur fansen antingen söker 

delaktighet i eller förkastar synen på konsumtionen. Även om online-kommentarerna visar på 

en acceptans av konsumtionen, existerar det dock kritiska synpunkter och det finns ett 

ifrågasättande av “hemmafruarnas” utgiftsvanor och opassande värderingar (Cox & Proffitt 

2012, s. 295). Cox och Proffitt (2012) menar att det är inte är någon nyhet att det primära 

målet för TV-program och dess medföljande annonsörer är att gå med vinst och de kommer 

fram till är att konsumtions-livsstilen inte bara vidmakthålls utan även aktivt förhandlas på ett 

könsbaserat sätt. Programmen “säljer” en ideologi om att konsumtion leder till lycka och en 

bättre livskvalitet, speciellt då det handlar om kvinnor (Cox & Proffitt 2012, s. 308-309). 

Trots att hemmafruarna har god ekonomi, är de aldrig nöjda och produktionen antyder 

snarare på att livet kan förbättras med rätt mängd pengar. På detta sätt konvergerar 

kapitalismen och patriarkatet, vilket inte bara är lukrativt utan även problematiskt då kvinnor 

blir utsedda till konsumenter i hushållet. Även om denna arbetsfördelning kan betraktas som 

föråldrad, har forskare tagit itu med konsekvenserna av sådana patriarkala ideologier. Dessa 

ideologier antyder på att kvinnors självständighet och värde ryms i kvinnornas konsumtions-

vanor. Cox och Proffitt (2012) menar dock att det inte är Bravos uppgift att rätta till de 

sociala missförhållandena eller patriarkatet, det problematiska är snarare de bakåtsträvande 

sociala relationerna (Cox & Proffitt 2012, s. 308-309). 
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Lee och Moscowitz (2013) har studerat Bravos dokusåpa The real housewives, men den 

version som utspelar sig i New York City. De beskriver att New York-serien (RHW-NYC) 

skildrar fem kvinnors liv, där publiken får följa med i kvinnornas vardag som består av att få 

uppmärksamhet, gå på galaevenemang samt gå på högt profilerade välgörenhetsauktioner och 

publiken får sällan ta del av kvinnornas familjerelationer. För att kontextualisera denna studie 

använde de teorier om identitetspolitik för att sedan beskriva kvinnornas framställning genom 

ironiska scenerna (Lee & Moscowitz 2013, s. 66). Huvuddelen av Lee and Moscowitzs 

(2013) analys handlar om klass- och könsfrågor och de argumenterar för att det har blivit ett 

ökat fokus på hur rika och fattiga avbildas på TV. Studier menar att mediernas representation 

av klass som visas på TV ger medelklassen som tittar på programmen “ett bekvämt hem”, 

både genom att representera och idolisera överklassen på ett sätt, men även genom 

representationen av arbetarklassen och de fattiga. RHW-NYC skildrar rika kvinnor som trots 

sin förmögenhet är olyckliga och misslyckas i deras hantering av relationer, sociala relationer 

och i deras moderskap. Båda säsongerna av RHW-NYC filmades under den dåvarande 

ekonomiska lågkonjunkturen och säsong två filmades bara några månader efter kraschen 

2008. Serien konfronterar följderna av det ekonomiska nedfallet för tittarna och visar hur 

denna lågkonjunktur påverkade eller snarare inte påverkade livet för stjärnorna (ibid). 

 

Steven Reiss och James Wiltz (2004) argumenterar för vad som motiverar människor till att 

titta på reality TV samt hur människor påverkas av dem, vilket även Brancato (2007) 

diskuterar i sin studie. För att studera detta utgick Reiss och Wiltz (2004) från Reiss teori om 

de 16 olika basbehoven (16 basic desires/The sensitivity theory). Enligt Reiss teori styrs 

människor av 16 värdebaserade basbehov och teorin syftar till att förstå hur starkt dessa 

basbehov motiverar till människors handlingar och hur dessa behov bestämmer människors 

personlighet (Reiss & Wiltz 2004, s. 367). Reiss och Wiltz (2004) gjorde en enkät som 238 

deltagare anonymt fick svara på, varav en del av enkäten var utformad på ett sådant sätt att 

deltagarna skulle uppskatta i vilken utsträckning/grad de tittade på fem utvalda dokusåpor; 

Survivor (Burnett, 2001), Big Brother (Eligdoloff, 2001), Temptation Island (Couan, 2001), 

The Mole (Gunzo Productions, 2001), och The Real World (Bunim/Murray Productions, 

2001). Reiss och Wiltz (2004) studie visade på att ju fler dokusåpor en person gillade desto 

viktigare var det för dessa personer att ha en hög status i det sociala livet. Det visade sig även 

att de människor som tyckte om samt tittade mycket på dokusåpor tenderade att vara mer 

hämndlystna än de människor som inte tittade på denna typ av såpor. De som gillade två eller 

flera dokusåpor tenderade att ha ett socialare liv, vara mer romantiska och även vara mer 
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intresserade av struktur och ordning (Reiss & Wiltz 2004, s. 373). Brancato (2007) förklarar 

med hjälp av Reiss och Wiltz’s (2004) teori att publiken kan genom att jämföra sina egna liv 

med programmen, kan inse att de också kan övervinna sina egna problem och konflikter i 

deras egna familjeförhållanden och materiella situationer. Med detta sagt, menar Brancato 

(2007) att sökandet efter de sociala förklaringarna till dessa konflikter kan verka menings-

lösa. Oavsett publikens yrke, klass, kulturell bakgrund eller någon annan social kategori, kan 

“riktiga” människor hitta, vecka efter vecka, sitt eget sätt att hävda sin vilja genom olika 

tekniker och ansträngningar. Detta är den mörka och farliga sanningen som har förmedlats av 

reality-TV; kan du inte besegra dina egna förhållanden, har du bara dig själv att skylla. Alla 

styr sin egen framtid i amerikansk reality-TV. Om och när hegemonin av individualism 

impliceras, kanske en “riktig” representation av politik och socioekonomi i hushållen kan 

erbjudas till den amerikanska TV- publiken (ibid). 

2.2 Genus och familjerelationer 

För att göra en karakterisering av RHW-NYC har Lee och Moscowitz (2013) genomfört en 

textanalys av de två första säsongerna, som totalt bestod av tjugofem avsnitt. Varje program 

är uppdelade i olika vinjetter som framhäver fruarnas karaktärer och de nämner Ramona 

Singer som ett exempel. I serien porträtteras hon som “entreprenören” och hon beskriver sig 

själv som en “MILF” som ofta organiserar “girls-only”-fester som exempelvis kan handla om 

botox (Lee & Moscowitz 2013, s. 67). Lee och Moscowitz (2013) studie visar att kvinnornas 

gemensamma nämnare är att de har en önskan om att se ut som “forever eighteen”, en 

ungdomlighet som de försöker nå genom att använda sig av plastkirurgi, träna och klä sig 

ungdomligt (Lee & Moscowitz 2013, s. 72). När det handlar om barnuppfostran i serien 

framställer produktionen hemmafruarna som ineffektiva, slarviga, själviska och ytliga (Lee & 

Moscowitz 2013, s. 75). Lee och Moscowitz (2013) menar att dessa kvinnor är långt ifrån bra 

förebilder för hur ett moderskap bör vara. The real housewives-serien inkluderar fem andra 

reality serier, som spelas in i Orange County, Atlanta, New Jersey, Washington DC, och 

Beverly Hills och dessa serier är de populäraste programmen inom denna genre i USA (Lee 

& Moscowitz 2013, s. 64). 

 

Brancato (2007) har undersökt genusfrågor som skildras i reality TV-program i USA. Han 

menar att en del forskare definierar reality-TV som en genre med populära inslag av 
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underhållning som har en diskurs av “verkligheten” och där reality program ger ett sken av 

att publiken får ta del av karaktärernas “verkliga liv”, som inte baseras på ett manus. 

 

Under de senare åren har amerikanska dokusåpor presenterat många program med titlar som 

avslöjar olika aspekter av könsroller i samhället, särskilt kvinnors roll som fruar och mödrar 

(Brancato 2007, s. 49). Brancato (2007) har studerat ett antal av dessa program; Wife Swap, 

Supernanny, Trading Spouses och Nanny 911 och han vill genom denna studie bevisa att 

dessa program avslöjar de sociologiska och ekonomiska frågorna om den rådande 

amerikanska livsstilen år 2007. Enligt författaren får dessa program komplicerade politiska 

problem att framstå som enkla och programmen förstärker de traditionella föreställningarna 

som finns om kvinnors roll i amerikanska hem och familjesituationer, speciellt i deras roll 

som fruar och mödrar (ibid). 

 

Brancato (2007) kommer fram till att dokusåpor kan ses som kulturella tecken som 

symboliserar mödrar. Han tror att programmen åstadkommer med denna förhöjda symbolik 

på grund av hur programmet har utformas, samt de återkommande och standardiserade 

rollerna som finns i programmet. Han menar att dessa kulturella tecken, även sker på grund 

av de dominerande ideologiska perspektiven som publiken får ta del av i varje avsnitt 

(Brancato 2007, s. 51). 
 

Brancato (2007) förklarar att Jennifer Maher argumenterar för att dokusåpor ofta tenderar att 

tvinga fram åsikter om traditionella könsroller. I dokusåporna visas “traditionella kvinnors 

liv”, där viktiga och sedvanliga händelser som normalt kan ske även i andra kvinnors liv 

reproduceras, exempelvis ett bröllop eller en förlossning. Detta gör att kvinnor som tittar på 

dessa program kan lindra sin egen smärta av avsaknad som finns i deras egna liv, där de 

kanske har en önskan om att få gifta sig eller föda barn. För att lindra denna smärta av 

avsaknad, ser kvinnor på ett ytterligare avsnitt av dokusåpan. Brancato (2007) menar att 

Mahers argument även går att applicera på de serier han har valt att studera, som också 

tillåter publiken att “lindra sin egen smärta” av avvikelser i deras vardag. Publiken kan efter 

att ha sett dessa dokusåpor tro att deras liv så småningom kommer att bli som de önskar att de 

ska vara (Brancato 2007, s. 49). 
 

Vidare diskuterar Brancato (2007) att producenterna bakom “swapping”-programmen, där 

fruarna i två familjer byter plats med varandra, tydligt har utformat programmen i syfte att 
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vara så provokativa som möjligt. I programmen har de exempelvis valt att endast byta ut 

fruarnas platser (och aldrig männen) och även valet av familjer skapas i syfte av att 

provocera. Familjer med olika bakgrunder, med skilda värderingar och sociala praktiker 

tvingas leva tillsammans under en kort period, vilket gör att publiken redan innan de har sett 

programmen kan förvänta sig att det kommer att uppstå olika konflikter. Brancato (2007) ger 

en rad olika exempel från dokusåporna där familjerna har hamnat i konflikt och han menar att 

dessa exempel visar på den sociala oro som fanns i familjelivet på grund av den dåvarande 

amerikanska fallande ekonomin. I takt med detta, försökte både kvinnor och män definiera 

nya roller i relationerna eftersom kvinnorna även hade kommit in på arbetsmarknaden och 

nya, flexibla familjestrukturer blev allt mer vanliga. Dessa program skapar flera ideologiska 

konsekvenser. Han menar att programmen inte visar de traditionella och moderna feminina 

koderna som oppositionella och att programmen ignorerar deltagarnas personliga historia och 

värderingar (Brancato 2007, s. 50). Brancato (2007) anser att den dominerande ideologin som 

avslöjas i dessa program är en tro på individualism. 

 

Jean Michel som är exekutiv producent för Trading Spouses, säger att programmet skildrar 

både deltagarnas liv, men även den amerikanska politiken. Brancato (2007) hävdar dock att 

det finns en uppenbar användning av redigering och manus i programmen, framförallt i 

dialogerna. Han menar att utgångspunkten för att dessa dialoger om sociala frågor som 

uppstår i programmen, endast kan uppstå när folk tvingas bo tillfälligt med varandra (som de 

gör i programmen) (ibid, s. 55). De sociohistoriska förhållandena som ligger till grund för de 

sociala konflikterna saknar nödvändigtvis inte underhållningsvärde utan kan även förenas i 

den amerikanska reality-programdiskursen (Brancato 2007, s. 55). 

2.3 Ironi 

För att analysera hur produktionen skapar fruarnas karaktärer använder Lee och Moscowitz 

(2013) sig av begreppet ironi. Genom att produktionen väljer att exempelvis visa en scen där 

kvinnorna bestämmer sig för att påbörja ett mer hälsosamt liv, men i nästa sekvens visar de 

på motsatsen, skapas en ironi för att förlöjliga kvinnorna och detta kallar produktionsbolaget 

för “the bravo wink”. Lee och Moscowitz (2013) menar att produktionen skapar dessa 

motsättningar i syfte för att förstärka hemmafruarnas misslyckande. Genom denna ironi 

framställs kvinnorna även vara långt från den ideala förebilden för att vara bra mödrar. I 

serien visar de kvinnornas misslyckade försök i att utföra vardagliga sysslor som ofta 
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innefattas av ett moderskap och produktionen använder “winksen” för att betona dessa 

misslyckanden. Produktionen gör även detta för att skapa provocerande scener som 

framställer dessa rika kvinnor som alltför ytliga för att vara snälla och alltför självupptagna 

för att vara omtänksamma (Lee & Moscowitz 2013, s. 65). 

 

Lee och Moscowitz (2013) kommer även fram till att den ironi som hemmafruarna skapar i 

olika situationer, gör att publiken får en viss uppfattning om dem. Publiken gör vissa 

antaganden om karaktärerna utifrån deras överdrivna konsumering och materialistiska 

värderingar, som sedan förstärks av hur karaktärerna själva presenterar sig. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
	  
De teoretiska utgångspunkter som vi finner är bäst angränsande till vår studie är genusteori, 

klassteori (medelklass-blicken) och Van Leeuwens diskursteori om rekontextualisering. 

Dessa teorier har vi som utgångspunkt för vår analys, eftersom vi anser att de är relevanta och 

ringar in det område som vi ämnar undersöka. Genusteorin kopplas till de maktförhållanden 

som finns i samhället mellan det kvinnliga och manliga könet och det är därför intressant att 

analysera hur dessa strukturer formas i SHF. Inom Genusteorin finns det nära anknutna 

begrepp, exempelvis stereotyper och könsroller. Dessa begrepp innehar intressanta aspekter 

för att kunna förstå hur och om Svenska hollywoodfruarna representerar en stereotyp bild av 

könsroller som reality-program har fått kritik för. Varför det är intressant att studera 

könsrollerna i SHF är för att vi ska kunna utläsa om det finns underliggande ideologiska 

strukturer om huruvida en man respektive en kvinna representeras i programmet.  Teorin om 

klass är en central del i vår studie då SHF handlar om klass och status. Karaktärerna i SHF 

representerar “överklassen” och TV-serien skildrar de ekonomiska ojämlikheterna som finns 

i samhället. “Medelklass-blicken” är en teori som är sammanlänkad med teorin om klass, som 

vi använder för att förklara varför medelklassen tycker att reality program som SHF är under-

hållande. En annan central teori i vår analys är Van Leeuwens diskursteori om 

rekontextualisering, eftersom vi vill undersöka hur sociala praktiker (inklusive diskursiva 

praktiker) förvandlas till diskurser (till representationer av sociala praktiker) inom ramen för 

specifika diskursiva praktiker (Eriksson 2014, s. 10-11). Produktionen av SHF 

rekontextualiserar ett flertal sociala praktiker som finns i en överklassmiljö och det är därför 

intressant att studera programmet genom denna teori. Van Leeuwens diskursteori om 
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rekontextualisering kommer att hjälpa oss att förstå hur produktionen använder semiotiska 

resurser för att framställa fruarna på ett ironiskt sätt. 
 

3.1 Genusteori 

Begreppet genus kan förenklat definieras som det “sociala könet”. Genus används således för 

att förklara vad som formar sociala beteenden hos de biologiska könen. Könskategorierna 

man respektive kvinna beskriver sociala konstruktioner, medan betydelsen av kön är 

biologisk (Jarlbro 2006, s. 12). Genusforskaren Yvonne Hirdman (1988;2004) beskriver att 

genusbegreppet är ett mer komplext begrepp än “socialt kön” och menar att genus handlar 

om maktrelationer mellan män och kvinnor (Jarlbro 2006, s. 13). 

 

Könsroller är ett omfattande område som innefattar sociala och kulturella skillnader mellan 

kön. Könsroller behandlar värderingar, uppfattningar, resurser, normer, makt och prestige. 

Ideologier kopplats även till hur förhållandet mellan de olika könen bör vara. Ideologier inom 

litteraturen urskiljer det liberala, radikala och det konservativa, där könsrollsideologierna 

uttrycker idealet för arbetsfördelningen mellan könen. Teorier inom könsroller präglas av 

samhällets normer av könsspecifika beteenden och det är där man finner bakomliggande 

faktorer som har påverkat könsskillnaderna i samhället. Teorin om könsroller syftar främst 

till att ta reda på vilka omständigheter som ligger till grund för mäns dominans över kvinnor 

och vad det är som gör att ojämlikheten mellan könen vidmakthålls (Nationalencyklopedin, 

Könsroll). 

 

Frågor om huruvida medierna hjälper eller stjälper jämställdheten är omöjlig att besvara, 

givetvis kan det diskuteras utifrån olika perspektiv. Om det är på det vis att den sammantagna 

mediebilden av genus ser ut på ett visst sätt, bidrar detta i sin tur till att kvinnorna får en 

större möjlighet till ett jämställt liv? (Jarlbro 2006, s. 18-19). Inom populärkulturen i 

allmänhet har veckopressen fått kritik för hur de presenterar falska och skeva bilder av 

kvinnor. Det är svårt att empiriskt bevisa om medierna påverkar publiken direkt, men givetvis 

sätter idealet spår hos läsarna genom exempelvis vad som är modernt, snyggt och åtråvärt 

(Jarlbro 2006, s. 109). Reality TV har blivit populärt bland TV-publiken och studier visar på 

att denna genre lockar en allt yngre målgrupp (Jarlbro 2006, s. 111). Anna Edin (2005) har 

genomfört en studie om hur kvinnor som tittar på dokusåpor upplever programmen och har 
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kommit fram till att det är i huvudsak kvinnor och ungdomar som tittar på denna genre. Edin 

(2005) menar att reality programmen främst har utvecklats för den kommersiella televisionen 

samt för att nå en publik som är yngre och mer köpstark. Hon menar att det viktiga inte är att 

nå höga tittarsiffror för programmen, det viktiga är att tillfredsställa annonsörerna (Jarlbro 

2006, s. 113). 

 

Kritik har riktats mot alla typer av såpoperor, främst de program som skapar och förmedlar 

stereotypa bilder av genusrepresentationen (Jarlbro 2006, s. 114). Stereotyper uppstår när 

individer skapas ur en specifik grupp, som man inte undersöker närmre utan endast gör ett 

visst antagande om, exempelvis från faktiska kunskaper och intryck från omvärlden. 

Stereotyper bidrar till uppfattningen av andra individer, hur de är eller hur det bör vara, vilket 

bidrar till negativa fördomar och uppfattningar i samhället (Nationalencyklopedin, stereotyp). 

En stereotyp är därmed en förenklad föreställning om hur individer som kan klassificeras till 

en given grupp är konstruerade (Lindgren, 2011, s 91). Simon Lindgren (2011) använder sig 

av Roland Barthes (1957/1969) synsätt för att beskriva stereotyper, vilket han anser har en 

mytisk betydelse, som ovillkorligen har ideologiska effekter.  

3.2 Klassteori 
Helen Wood och Beverley Skeggs (2011) hävdar att klassteorin är bland den mest omtalade, 

bestridande och förvirrande teorin. Redan under det antika Grekland har teorier om “klass” 

använts i syfte att inkludera eller exkludera människor men även för att betona klass-

uppdelningar och ojämlikheter (Wood & Skeggs 2011, s. 8). För industrialiserade samhällen 

har klass bildats kring kapitalismens grund, där det finns en skillnad mellan de som har, och 

de som inte har tillgång till produktionsmedlen. Det är dock inte alltid de ekonomiska 

skillnaderna som är viktiga utan även de kulturella, det finns en social kännedom och koder i 

samhället som får oss att förstå vad som exempelvis är rätt eller fel (Wood & Skeggs 2011, s. 

9). De områden som berör mediestudier och sociologi har ibland varit ovilliga att erkänna att 

all representation i medier alltid på något vis handlar om klass, inte minst på TV där 

programmen handlar om vardagsliv och “vanliga människor”. Detta är en representation av 

strukturen i sociala relationer, som alltid på ett eller ett annat sätt handlar om klass (Wood & 

Skeggs 2011, s. 1). Klassteori innefattar arbetar-, medel- och överklass, men det finns även 

underkategorier som exempelvis den övre medelklassen (Ott & Mack 2010, s. 136). 
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3.2.1  Medelklass-blicken 

Wood och Skeggs (2011) menar att i livsstils- och makeoverprogram framställer 

medelklassens smaker och värden i synnerhet som normala. Samantha Lyle (2008) diskuterar 

begreppet “medelklass-blicken” när hon argumenterar för att program som Wife swap gör att 

betraktarna tvingas på en syn eller “blick” när de tar del av de “normala beteenden” som 

visas i programmen. Det finns ingen historisk kontext som beskriver deltagarnas situationer 

inom reality TV, detta innebär i sin tur att konsekvenserna av sociala och materiella krafter 

präglas av genrens spontanitet. Deltagarnas misslyckande respektive framgångar kodas som 

psykologiska karaktärsdrag som hänger ihop med deras individuella ansvar (Wood & Skeggs 

2011, s. 15). Lyle (2008) knyter an till Bourdieus begrepp om habitus, för att kunna förklara 

likheter och skillnader mellan individer, grupper och klasser. Hon menar att medelklass-

blicken är ett synsätt för att förstå på vilka sätt medierna omvandlar medelklassens habitus 

(Lyle 2008, s. 320). Skeggs (2004) använder termen habitus för sina teorier om utförandet av 

medelklassens egon och medelklass-blicken strukturerar och struktureras av klassdebatter av 

produktionen av reality TV. Lyles (2008) synsätt på medelklass-blicken är att det är en del av 

produktionen (både symboliskt och materiellt), som stöds av den oro som arbetarklassen 

historiskt sett har, där arbetarklassen anses ha ett mindre värde och anses endast vara lämpade 

för en viss typ av arbete. Detta erkännande av arbetarklassen, stödjer överklassens och 

medelklassens egna identiteter då de anses ha ett högre värde och passar till olika, men ändå 

specifika former av arbete som moraliskt sätt anses vara bra och anständiga. Medelklassen 

kan därmed genom att titta på arbetarklassen som porträtteras på TV, göra narr av eller 

skratta åt deras “opassande” beteenden (Lyle 2008, s. 320). 

3.3 Rekontextualisering 

När något återberättas sker det en rekontextualisering, vilket betyder att oavsett vilka avsikter 

exempelvis en person har med att återberätta något, kommer hen att beskriva saker och ting 

ur ett nytt perspektiv (Van Leeuwen, 2008). Rekontextualisering innebär att språket används 

för att transformera, förändra, ersätta, ta bort eller att förenkla olika händelser. När sociala 

aktörer (personer) eller händelser utesluts och förenklas kan vi anta att en rekontextualisering 

har skett (Machin & Mayr 2012, s. 223). Theo Van Leeuwen (2008) utgår från antagandet av 

att alla diskurser rekontextualiseras genom sociala praktiker (Van Leeuwen, 2008, s. 

Preface). Antropologer och sociologer har alltid konstaterat att representationer ytterst bygger 

på vad människor gör, det vill säga vilka handlingar de utför (Van Leeuwen, 2008, s. 4). 
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Inom de sociala praktikerna kan rekontextualisering vara en språklig handling, exempelvis att 

vi återberättar något som vi tidigare har gjort. Rekontextualisering sker sällan transparant för 

deltagarna utan är oftast inbäddade i deras sunda förnuft eller i deras vanor och relationer till 

varandra. Van Leeuwen (2008) använder Basil Bernsteins (1983) beskrivning av 

rekontextualisering eftersom det var han som introducerade detta koncept genom ett 

pedagogiskt synsätt. Van Leeuwen (2008) använder dock Bernsteins begrepp i en mer allmän 

mening eftersom han förbinder det till termen diskurs i Foucaults bemärkelse. Det vill säga 

inte i den mening som avser tal eller skrift, utan i den sociala uppfattningsförmågan av socialt 

konstruerade kunskaper i vissa sociala praktiker, som utvecklats i specifika sociala 

sammanhang (Van Leeuwen, 2008, s. 6). Vi studerar deltagarna i SHF och vad som ska 

framstår vara deras verkliga liv, men egentligen får vi se hur produktionen har rekonstruerat 

den sociala praktiken. 

 

Rekontextualisering är något som är återkommande, det händer om och om igen och 

problemet är att det tar oss längre bort från startpunkten (Van Leeuwen, 2008, s.12f). Den 

mest grundläggande omvandlingen är att ersätta delar av den sociala praktiken genom 

semiotiska resurser. När detta sker, skapas nya betydelser och i vissa fall mer dramatiska än 

andra (Van Leeuwen, 2008, s.17). 
 

Vad händer och vilka typer av transformationer sker i processen av rekontextualisering? 

Nedan nämner vi ett antal begrepp som Van Leeuwen (2008) utgår från när han förklarar den 

process som sker inom rekontextualisering (Van Leeuwen, 2008, s. 17). 
 

Rekontextualisering kan innebära att element/delar tas bort eller utelämnas 

(borttagning/deletions) från den sociala praktiken (Van Leeuwen 2008, s. 18). När 

element/delar av den sociala praktiken inte följer den från början kronologiska ordningen 

utan istället sprids ut på olika sätt kallas det för omredigeringar 

(omredigering/rearangements) (Van Leeuwen 2008, s. 18). 

 

Element/delar kan även läggas till (tillägg/additions) i rekontextualiserade sociala praktiker 

(ibid). Samma element kan dessutom förekomma flera gånger i de sociala praktikerna och är 

då repetitioner (repetitions) av synonymer, men är även olika uttryck som används för att 

hänvisa till samma del av den sociala praktiken. Ersättning och tillägg av nya element kan 

även inkluderas i sociala praktiker (tillägg/additions). Nya vinklar, nya semantiska funktioner 
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är tillagt varje gång ett nytt uttryck används, som sedan bygger upp ett mer mångsidigt 

koncept (Van Leeuwen, 2008, s. 19). Som många andra texter innehåller 

rekontextualiseringar även reaktioner (reactions) från deltagarna som utgörs i den sociala 

praktiken. Det är inte självklart om dessa bör ses som en del av strukturen av sociala 

praktiker eller om det kan ses som element som är tillagt i rekontextualiseringen. Å andra 

sidan kan reaktioner ofta relateras till den oro som rekontextualisering skapar i sociala 

praktiker. Utförandet av sociala praktiker kan till och med kräva deltagarnas leende eller till 

och med få dem att gråta. Det viktiga är inte vad deltagarna känner i verkligheten utan vad 

som är angivet i texten, vilket kan ses som ett element för rekontextualiseringen och det 

viktiga är hur deltagarna spelar ut sina känslor i enlighet med de sociala förväntningarna 

(Van Leeuwen, 2008, s.19). 
 

Bortsett från ”för vad” i syftet, kan rekontextualisering även lägga till ”varför”, antingen ett 

”rättfärdigande” eller ett ”orättfärdigande” till representationer av sociala praktiker 

(legitimations). Orsaken till detta är att antingen har en hel social praktik eller någon del av 

en praktik lagts till, eller så har praktiken skett på det sätt som den gör. Texter representerar 

inte bara sociala praktiker, de förklarar även och legitimt ger kritik till dem (Van Leeuwen, 

2008, s. 20-21). 

 

Slutligen kan rekontextualisering placera utvärderingar (evaluation) som inslag i sociala 

praktiker som helhet. Utvärderingar är ytters anknutet till legitimationer. Här finns det 

skillnader mellan vad som är ”moraliskt rätt” eller ”moraliskt dåligt”, exempelvis 

funktionellt, estetiskt eller känslomässigt bra. Det sägs inte explicit men det framkommer 

underförstått. Reaktioner uttrycks eller upplevs av deltagarna, vilket kan noteras eller 

meddelas genom rekontextualiseringen (Van Leeuwen, 2008, s. 21). 

 

Denna teori kommer att vara ett hjälpmedel för vår analys för att identifiera hur produktionen 

rekontextualiserar sociala praktiker i programmet för att skapa ironi. Van Leewen diskuterar 

hur texter rekontextualiseras men vi applicerar denna teori på en rörlig bild, det vill säga på 

reality-serien SHF. De ovan nämnda transformeringarna kommer vi att ha som utgångspunkt 

när vi analyserar vårt material. 
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4. Material och metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie av familjerelationerna som utspelar sig i SHF, då 

vi vill göra en mer djupgående analys av de diskursiva sociala praktikerna som produktionen 

väljer att framhäva i programmet på ett ironiskt sätt. I en fallstudie är forskaren intresserad av 

att kartlägga särskilda fall (Bryman 2009, s. 65-66), vilket även vår studie avser göra. Vår 

studie och insamling av data har skett genom forskningsfrågor som härstammar från ett 

teoretiskt intresse och teoretiska frågeställningar (Bryman 2009, s. 66). 

	  

4.1 Urval och material 

Vi har valt att studera den senaste, fullständiga säsongen som fanns tillgänglig av SHF när vi 

började med vårt uppsatsskrivande höstterminen 2014, det vill säga den sjätte säsongen. 

Varför vi valde denna säsong, är på grund av att vi ville analysera ett material som låg nära i 

tiden och är den mest aktuella säsongen i förhållande till vår nutid. Huvudkaraktärerna i 

serien är Maria Montazami, Gunilla Persson, Britt Ekland och Siv Cotton. Eftersom vi har 

sett samtliga säsonger av SHF, har vi kunnat utläsa en genomgående struktur i alla program. 

Programmen har ett liknande upplägg vad det gäller klippning, hjälpmedel av semiotiska 

resurser, karaktärer och en voice-over som leder oss genom programmet. 

 

En voice-over är en berättande röst som används vid exempelvis intervjuer eller genom 

observationer inom TV-produktion. Voice-overn syr ihop mångfalden av berättelserna samt 

deltagarna i programmet genom en snabb redigering (Kavka 2012, s. 67f,). 

 

I vår studie har vi även valt att använda oss av branschbegreppet ”synk”. Begreppet är vanligt 

förekommande inom TV-produktion (Nationalencyklopedin, synk, synkronicitet). Vi 

använder begreppet synk när de olika karaktärerna i SHF befinner sig ensamma framför 

kameran och pratar in till den. När deltagarna pratar i synken befinner de sig oftast i den 

miljö som situationen har utspelat sig i eller den miljö de har befunnit sig i tidigare eller efter 

situationen. 

 

Vårt urval har skett i fyra steg. I första steget började vi med att se på samtliga tio avsnitt från 

säsong sex. När vi hade sett hela säsongen noterade vi att fruarnas familjerelationer var en 

central del av programmets handling, vilket var en av anledningarna till varför vi ville studera 
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dessa relationer mer noggrant. I steg två såg vi på säsongen en gång till och skrev ner samt 

noterade varje gång det tydligt handlade om familjerelationer. Avsnitt 10 handlade om 

tillbakablickar från säsong sex vilket gav oss anledning till att utesluta detta avsnitt. Vad vi 

kategoriserade som en familjerelation var när huvudkaraktärerna, det vill säga fruarna, på 

något sätt hade en interaktion med en familjemedlem. Fruarna i SHF representerar olika typer 

av familjekonstellation, men eftersom vi endast fick se Siv Cottons relation med hennes 

dotter två gånger i serien, valde vi även att ta med de tillfällen där hon försökte ta till olika 

hjälpmedel för att hitta en man. Detta anser vi spegla en person som har en avsaknad av en 

traditionell familj som söker efter någon som kompletterar detta.  

 

För att hitta de tydligaste klippen med familjerelationer utgick vi från en mall, där vi noterade 

under vilken tid klippet pågick, citat från fruarna, förklaring av den specifika situationen, 

musik, ljudeffekter och sedan hur klippningen gick till. Sammanlagt hittade vi 27 sekvenser 

där det tydligt handlade om familjerelationer på ett eller annat sätt och vi konstaterade att 

fruarna hade olika antal klipp som denna typ av relation utspelade sig i. Nedan redovisar vi 

antalet sekvenser som berörde fruarnas familjerelationer under säsong sex: 

 

Maria Montazami 11 

Siv Cotton   4 

Gunilla Persson 5 

Britt Ekland 7 

Totalt 27 
 

I steg 3 ville vi begränsa antalet scener att analysera och valde därför ut ett lika stort antal 

scener av respektive fru. Eftersom Siv Cottons familjerelationer endast visades i fyra scener, 

bestämde vi oss därför för att avgränsa oss till fyra scener av respektive fru och för att göra 

denna avgränsning valde vi ut de scener där produktionen tydligast ironiserade fruarnas 

familjerelationer.  
 

Det blev därmed totalt 16 scener som vi transkriberade för att sedan kunna göra en 

djupgående analys. En del scener som handlade om samma situation (sammanhängande 

berättelser), men som utspelades i olika avsnitt räknade vi som en scen, men delade upp 

transkriptionerna av dessa för att vi tydligt skulle kunna se var vi hade hämtat materialet 

ifrån. Från början hade vi tänkt studera en scen där alla fruar umgicks tillsammans (se 
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transkribering 4 i bilaga 1), men valde sedan att inte analysera denna scen eftersom vi insåg 

att den inte skulle tillföra något till det vi avser att studera. Det blev därför totalt 20 

transkriberade scener och under tiden vi transkriberade utgick vi från vår transkriptionsnyckel 

(se bilaga 1) för att försäkra oss om att få med det vi ansåg vara viktigt för vår analys 

(exempelvis betoningar, överlappande tal, skratt, ljud och bakgrundsmusik). I det fjärde och 

sista steget i vårt urval valde vi ut två scener från respektive fru från transkriptionen, där 

produktionen tydligast använde semiotiska resurser, rekontextualiseringar, transitvitets- och 

verbprocesser och där olika transformeringar hade skett. 
 

4.2 Metod 

4.2.1 Multimodal kritisk diskursanalys 

Genom en multimodal kritisk diskursanalys har vi studerat vårt utvalda material, för att sedan 

kunna dra slutsatser om hur produktionen representerar och rekontextualiserar de olika 

karaktärerna och dess familjerelationer på ett ironiskt sätt. I vår analys behandlar vi språklig 

diskurs (prat), ljud (bakgrundsmusik, ljudeffekter), visuellt arbete (kameraarbete) och 

redigering som är semiotiska resurser som producenterna använder för att producera ett 

program med avseende att attrahera och underhålla publiken (Eriksson, 2015). 
 

Denna metod lämpar sig för det vi avser att studera då forskare i en multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA) syftar till att visa hur bild, fotografi, diagram och grafik används för 

att skapa en viss betydelse (Machin & Mayr 2012, s. 10). 

Genom en MCDA vill vi tydliggöra vilka val produktionen har gjort för att skapa olika 

betydelser. En författare (producent) gör kommunikativa val vid komponering av text och 

bild, för att skapa en viss mening och MCDA syftar till att identifiera och avslöja dessa val 

genom en noggrann redogörelse av denna process med hjälp av diverse verktyg. Enligt 

Fairclough och Wodak är det viktigt att vara kritisk eftersom producenter av texter använder 

lingvistiska och visuella strategier som på ytan kan verka neutrala men som kan ha 

underliggande ideologier som försöker forma representationen av händelser och personer i ett 

syfte (ibid). 

I MCDA finns det en rad olika verktyg för att analysera bilder och texter. Vi kommer att 

studera karaktärernas sociala handlingar, genom representationen av transitivitets- och 
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verbprocesser. Vi vill identifiera vem/vilka som är passiva eller aktiva i dess handlingar för 

att sedan kunna dra slutsatser om karaktärernas ironiska framställning i SHF (Machin & 

Mayr 2012, s. 104). 

4.2.2 Representation av handlingar: transitvitets- och verbprocesser 

Vår uppfattning av människor präglas genom representationen av transitvitet eller hur aktörer 

representeras som aktiva eller passiva, vilket kan främja diskurser och ideologier som inte är 

alltför uppenbara. Transitvitet är helt enkelt en studie av vad människor förväntas att göra och 

hänvisar till vem som gör vad mot vem och på vilket sätt. Detta hjälper oss att avslöja vem 

som innehar en viktig roll i en specifik kontext och vem som ges konsekvenserna av den 

handlingen. En transitvitetsanalys av en viss kontext, visar vem som innehar rollen som 

aktör/subjekt och vem som innehar rollen som objekt (Machin & Mayr 2012, s. 104). 

 

För att analysera vem som gör vad mot vem och vilka handlingar som sker i kontexten 

behöver man identifiera tre aspekter:  

 

•  Deltagarna, som inkluderar både de verkande aktörerna samt de som mottar 

handlingen. Deltagarna kan vara människor, saker eller abstrakta begrepp. 

• Processer, som representeras genom verb och verbala grupper.  

• Förhållanden, med uppgifter om var, när hur något har inträffat (Machin & Mayr 

2012, s. 105). 

 

I transitiva analyser identifieras först deltagarna i kontexten och sedan vilken typ av processer 

som används. Michael Halliday skiljer på sex olika typer av processer: materiella, mentala, 

beteendemässiga, verbala, relationella och existentiella processer (ibid). 
 

Materiella processer beskriver processer där någon gör något, ofta har processen ett materiellt 

resultat eller konsekvens. De två huvuddeltagarna i materiella processer är aktören samt 

målet. Aktören är den som utför handlingen och målet är det som deltagaren riktar processen 

mot. En del materiella processer har bara en deltagare, själva aktören, exempelvis “han gick 

iväg”. Materiella processer kan även innefatta processer som inte har ett mål, exempelvis 

”han anlände” eller ”armén avancerade”. Fairclough (2000) argumenterar för att det är viktigt 

att ta reda på vem i texten som agerar och vem som bär ansvaret. Vi kan genom de materiella 
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processerna, oavsett om deltagarna är representerade som aktörer, mål eller beskrivna till 

förmån av processerna, se vem som är aktiv eller passiv i den specifika kontexten (Machin & 

Mayr 2012, s. 106-107). 

 

Mentala processer är processer av ”kännande”, som kan delas in i tre kategorier: kognitiva 

(verb som tänka, veta eller förstå), tillgivenhet (verb som gilla, ogilla eller frukta) och 

uppfattningar (verb som se, höra eller uppfatta). Mentala processer ger oss möjligheten att få 

en inblick i de känslor eller sinnestillstånd särskilda deltagare har. Anledningen till varför 

deltagare beskrivs genom mentala processer kan vara för att publiken ska uppmuntras söka 

empati med den personen. Mentala processer kan även användas för att visa att deltagare är 

väldigt upptagna även om de inte deltar i några materiella processer. Om dessa mentala verb i 

huvudsak handlar om att känna och reagera, kan det förmedla en passivitet (Machin & Mayr 

2012, s. 107). 

 

Det är viktigt att titta på de mentala processerna eftersom texter inte bara talar om för oss vad 

vi borde göra eller vad som har hänt utan även hur människor känner för saker. Van Leeuwen 

(2008) menar att sociala roller som förstärks i texter, inte bara föreskriver händelser och 

identiteter utan även känslor (Machin & Mayr 2012, s. 108). I en text (rörlig bild) kan vi 

fråga oss hur många processer som är beskrivna i handlingar och hur många som är beskrivna 

i reaktioner. Vi kan därmed dra slutsatsen att i vissa delar av sociala praktiker, är reaktioner 

viktigare än handlingar. I en del texter kan man se att en grupp porträtteras i att de utför en 

handling medan en annan grupp producerar reaktioner och det går på så sätt att identifiera att 

olika kategorier av deltagare ofta är tillgivna olika typer av reaktioner (Machin & Mayr 2012, 

s. 109). 
 

Beteendemässiga processer som titta, smaka, stirra, drömma, andas, fånga, le och skratta 

betecknar psykologiska eller fysiska behov. Dessa processer är en blandning av materiella 

och mentala processer. Exempelvis är ”titta på” och ”lyssna till” kategoriserade som 

beteendemässiga processer, medan ”se” och ”höra” tillhör de mentala processerna. Beteende-

mässiga processer är också en del av en handling. Tillskillnad från materiella processer måste 

handlingen upplevas av en medveten varelse, det vill säga en person och här agerar 

deltagarna utan att det leder till ett materiellt resultat/utfall (Machin & Mayr 2012, s. 110). 
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Verbala processer uttrycks genom verbet ”att säga” och dess många synonymer. Verbala 

processer består av tre deltagare; talaren, mottagaren och ordflödet. Talaren är en människa 

eller en människolik talare, mottagaren är den som den verbala processen är riktad till och 

ordflödet är det utnämnda anförandet av den verbala processen. I alla texter kan vi fråga oss 

vilka deltagare som representeras och som förknippas med verbala processer. De som tillåts 

uttala sig i stor utsträckning kan ses som de som har mest makt i kontexten. En del kan dock 

upplevas ha för mycket att säga (ibid). 
 

Relationella processer kodar in betydelser om hur något eller någon representeras i relation 

till något annat. Processerna uttrycks genom verb av ”att vara”, vilket är det mest frekventa. 

Synonymer som bli, betyda, definiera, symbolisera, representera, stå för, referera till, markera 

och exemplifiera är även klassificerade som relationella processer. Dessa processer tillåter 

oss att presentera ”fakta” om vad som kan klassas som en åsikt (Machin & Mayr 2012, s. 

110). 

 

Existentiella processer representerar att något existerar eller händer. Existentiella processer 

används ofta vid användandet av verbet ”att vara” eller vid synonymerna ”existera”, ”uppstå” 

eller ”förekomma” och de har bara en deltagare. Här representeras deltagarna enbart i ett 

tillstånd av sin existens och sitt framträdande” (ibid). 
 

Ett sätt för att karaktärisera transitvitet är genom att titta på huruvida de sociala aktörerna är 

aktiva eller passiva. Aktiva, sociala aktörer är de som gör saker och får saker att hända, och 

ger generellt sett en positiv aspekt av representationen. David Machin och Joanna 

Thornborrow (2006) använde exempelvis denna metod för att visa hur kvinnor i tidningar, 

riktade till kvinnor är högst aktiva när det handlar om beteendemässiga-, mentala- och 

materiella processer som inte har något mål eller utfall. Kvinnor representerades som 

upptagna med att ”hoppas”, ”oroa sig för”, ”gå”, ”titta” och ”läsa”, trots att tidningen riktade 

sig till ”roliga och orädda kvinnor”. På samma sätt uppmärksammas dessa mönster av 

processer i hur kvinnor uppför sig i romantiska fiktioner (Machin, D & Mayr, A 2012, s. 

111). 

 

I vår analys kommer vi att använda dessa transitivitets- och verbprocesser på ett mer 

övergripande plan då vi inte kommer att djupgående studera de specifika verben. Vi kommer 

att studera vilka processer som sker i SHF för att se vilka aktörer som är aktiva och passiva 
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och vilka konsekvenser de har för fruarnas familjerelationer. Genom att applicera denna 

metod på rörlig bild, kan vi identifiera vilka aktörer i SHF som innehar en viktig roll i 

sammanhanget, som produktionen sedan framhäver genom semiotiska resurser. Detta kan 

således hjälpa oss att förstå hur produktionen har skapat ironi kring deltagarnas 

familjerelationer. 

4.3 Metodproblem 

MCDA har kritiserats för att forskare inom detta område inte lägger ner tillräckligt mycket 

tid på att analysera producentens syfte med texten och CDA har kritiserats för att forskaren 

ignorerar läsare eller lyssnare (Machin, D & Mayr, A 2012, s. 208). Detta är även ett 

metodproblem för oss, då vi har valt att inte analysera hur publiken tolkar SHF. Vi kan därför 

inte garantera att publiken avläser materialet på samma sätt som vi gör. För vidare studier 

skulle det vara intressant att se hur publiken uppfattar de olika karaktärerna samt undersöka 

varför de eventuellt tycker att programmet är underhållande, vilket skulle tillföra ett bredare 

perspektiv på hur fruarna framställs och ironiseras. Vi bortser även från producenternas syfte 

med programmet eftersom det vi vill undersöka är hur produktionen skapar ironi genom 

användningen av semiotiska resurser. 
 

Medieforskare har kommit fram till att ur fallstudier kan man visa generella, förekommande 

berättarstrukturer och diskurser som framstår på ytan, i olika texter och i berättelser och 

exempelvis på TV (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 1997, s. 126). Vi vill således 

genom vår studie av SHF påvisa de generella diskurser som förekommer i denna typ av 

reality program. Greppen som förekommer i SHF är inom denna genre generellt sett 

återkommande och dessa grepp kan fungera på ett likartat sätt även i andra reality program. 

4.3.1 Reliabilitet och Validitet 

En del forskare ställer sig kritiska till frågan om huruvida fallstudier har lämpliga kriterier för 

reliabilitet och validitet, medan andra forskare anser att de uppfyller dessa kriterier (Bryman 

2009, s. 67). Det som forskare har kommit fram till är att det viktiga är hur pass bra man 

motiverar till de teoretiska utgångspunkterna som resultatet framställer och inte hur resultatet 

kan generaliseras till en vidare kontext. Detta kan fallstudieforskare koppla till ett induktivt 

synsätt när det handlar om förhållandet mellan teori och praktik (Bryman 2009, s. 68). 
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En uppmärksammad fråga inom fallstudier är “hur kan ett enda fall överhuvudtaget vara 

representativt, hur kan de ge resultat som kan tillämpas mer generellt på även andra fall”? 

(Bryman 2009, s. 67). Vår motivering är att vi anser att SHF kan ses som något större, SHF 

är en del av en trend inom reality TV där deltagarna i programmet ironiseras och vi kan 

därför argumentera för att det vi har kommit fram till kan tillföra kunskaper till 

forskningsläget genom ett bredare perspektiv.  

 

Reliabilitet syftar till att en undersökning likt den man har gjort, ska kunna göras på nytt men 

ändå ge upphov till samma resultat. Reliabilitet är viktigare när man gör en kvantitativ 

undersökning eftersom dessa forskare ofta är intresserade av att se om deras resultat är ett 

tillförlitligt mått (Bryman 2009, s. 43). Det finns en risk att våra personliga tankar och åsikter 

kan komma att influera vår analys, och kan därför påverka reliabiliteten. Vi bör även ha i 

åtanke att produktionen har rekonstruerat scenerna aktivt då de har klippt in delar de vill att 

publiken ska få ta del av och har valt att bort andra scener, vilket kan skapa en orättvis bild av 

hur fruarna representeras. Om någon skulle göra en studie likt vår, och studera de utvalda 

scenerna genom den metod som vi har använt oss av, bör de komma fram till ett liknande 

resultat som vi har kommit fram till. 

 

Validitet syftar till att se om man mäter det man avser att mäta, genom validitet vill man se 

om slutsatserna som har genererats från en undersökning har ett samband (Bryman 2009, s. 

43). Med risk att vi redan innan vår studie har en föreställning om hur resultatet kommer att 

bli, innan vi påbörjade analysen, finns det en risk att vi missar delar av framställningen i 

programmet vilket kan ha påverkat validiteten. Utifrån vårt urval och tillvägagångsätt som vi 

har genomfört vår analys genom samt de utgångspunkterna i teorier och vårt val av metod, 

vill vi dock argumentera för att vårt resultat äger sin giltighet. Även om någon annan väljer 

att studera en annan social praktik i SHF, kan vi genom vår analys konkludera att dessa 

strukturer och strategier finns i programmet, som vi har identifierat i SHF. Eftersom vi 

dessutom har valt en specifik metod att utgå ifrån, samt specifika teoretiska utgångspunkter, 

har vi därmed inte dragit slutsatser utan underlag vilket således kan styrka validiteten genom 

de utgångspunkter och teorier som stödjer vårt resultat. 
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5. Resultat och analys 
	  
Ironi skapas när en aktör yttrar eller handlar motsägelsefullt i relation till vad hen egentligen 

menar eller har gjort. Termen ironi har på senare tid använts som en skiljaktighet som kan 

uppstå mellan författare, berättare och romanpersoners synvinkel genom att ge sin egen åsikt 

utav verkligheten (Nationalencyklopedin, ironi). Exempelvis kan en person säga att någon är 

en ”skönhet” men menar egentligen den motsatta innebörden (Lindgren 2011, s. 92). 

När vi hade analyserat vårt utvalda material kunde vi utläsa att produktionen använde sig av 

främst tre strategier för att skapa och konstruera ironi i fruarnas familjerelationer. För att 

skapa denna ironi, det vill säga motsägelsefulla situationer, har produktionen lagt till 

ljudeffekter och/eller bakgrundsmusik som hjälper till att ironisera (motsätta) karaktärernas 

uttalanden eller för att förstärka en redan ironisk (motsägelsefull) händelse. Produktionen 

skapar även ironi genom att klippa ihop tydliga kontraster mellan ord och handling. De har 

även redigerat om scenerna eller upprepat en händelse som har skett i en tidigare situation för 

att skapa ironi kring fruarnas familjerelationer. Vi har tagit ut delar från den ursprungliga 

versionen av vår analys (se: Bilaga 2: Analys) för att kunna ge tydliga exempel på hur dessa 

strategier kan se ut.  Dessa strategier används ofta i samband med varandra, men för att 

presentera dessa strategier har vi nedan separerat dem under tre olika rubriker. 

	  

5.1 Omredigering och upprepningar 

En av strategierna som produktionen använder för att skapa ironi är omredigeringar och 

upprepningar. Omredigering innebär att element/delar av den sociala praktiken inte följer 

den från början kronologiska ordningen utan omredigeras och sprids ut på olika sätt. Upp-

repningar innebär att samma element förekommer flera gånger. Vi har valt att beskriva dessa 

begrepp under samma strategi då vi har kommit fram till att dessa strategier ofta sker i 

samband med varandra. 

 

Exempel 1: Britt Ekland 

Avsnitt 4, transkribering 7 

 

Britt står i sitt kök och putsar på diverse stålinredning när hon inväntar hennes yngsta son TJ. 

Britt avbryts med att TJ ropar “mom” och hon svarar “TJ” med en förvånad röst och börjar gå 

mot ytterdörren. De möts i vardagsrummet eftersom TJ redan har gått in i huset och de 
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kramar om varandra. Samtidigt som detta sker säger voice-overn “vad han inte vet är att Britt 

har planerat en överraskning” (se bilaga 1, transkribering 7, rad 7-8). Bakgrundsmusiken har 

glada toner som bidrar till Britts förväntansfullhet på vad som komma skall. 
 

   

           (viaplay) 

 

I en synk efter detta berättar TJ att det alltid är kul att hälsa på hans mamma när han är på väg 

hem från jobbet (se rad 13-15). 

 

 

(Viaplay) 
13. TJ its always good to come (.) see my mums its littery 
14.  on my way ho:me from work so its nice cru:se by 
15.     say hello 

 

Klippningen går sedan över till köket och de filmar TJ när han hänger av sig sin jacka. Britt 

säger från ingenstans “hördu… du vet att du har gått upp lite i vikt” (se bilaga 1, 

transkribering 7, rad 16) och i samband med att hon säger detta stannar den tidigare glada 

bakgrundsmusiken. 
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 (Viaplay) 

 

Kameran filmar fortfarande TJ och vi får se hans reaktion på Britts uttalande. Han rycker på 

axlarna och svarar “ja, vem gör inte det?”.  

 

 
(Viaplay) 

I synken innan Britts uttalande om hans vikt beskrev TJ hur kul det är att hälsa på hans 

mamma, men efter att hon har sagt att han har gått upp i vikt framhäver produktionen TJ’s 

förändrade sinnestillstånd. Detta konstruerar produktionen tydligt genom hur de har klippt 

ihop scenerna, samt hur den glada musiken avtog efter Britts uttalande. TJ filmas först när 

han är glad och sedan i nästa scen låter han missnöjd och vi förstår att han inte uppskattade 

hennes kommentar, produktionen framhäver därmed hans mentala processer genom hur de 

har filmar TJ. Kameran visar en närbild på TJ i samband med att han har fått höra 

kommentaren och han ser sammanbiten ut när han svarar att “ja, vem gör inte det?”. Vi kan 

utläsa hans skepsis genom hans kroppsspråk, vilket tydligt syns i bilden ovan.  

 

Reaktionen från TJ anser vi vara “normal”, eftersom ingen vill att ens egen mamma ska säga 

att man är tjock. Publiken kan reagera på denna situation eftersom den strider mot de sociala 

normerna för hur en mamma bör tala till sitt barn. Britts åsikt om TJs viktuppgång, tyder på 

att hon har en uppfattning om att hans vikt inte tillhör det ideal som hon anser vara korrekt. 
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Produktionen vet förmodligen om att detta är ett känsligt samtalsämne, men de har klippt 

ihop scenerna och lagt till och tagit bort bakgrundsmusiken på ett sätt som gör att situationen 

blir komisk och ironisk. Produktionen framställer Britt som den aktiva aktören i detta samtal 

och TJ som den passiva eftersom av det vi får ta del av, är det Britt som styr samtalet. 

 

TJ klipps återigen in i synken men de fortsätter att filma när Britt och han befinner sig i 

köket. TJ säger att hela den här “grejen” får han att framstå som en “fat fucking looser” som 

aldrig lämnar huset, men han förklarar att så är inte fallet (se rad 54-56). 

 

 
(Viaplay) 

54. TJ  this whole thing is making me sound like som 
55.  sort of fat fucking looser that never leave     
56.  the house but I do do all those things you know  

 

När han säger detta får vi endast höra hans röst och här har det skett en omredigering. I 

avsnitt 8 (se bilaga 1, transkribering 14, rad 63-65) säger TJ exakt samma mening, men när 

han säger detta i det avsnittet befinner han sig i synken och vi får explicit se när han säger 

det. Här har produktionen klippt ut hans röst och klippt in den i denna scen för att upprepa en 

mening som egentligen har skett i en annan situation, i ett helt annat avsnitt. Detta är ett bevis 

och ett tydligt exempel på att produktionen kan klippa och redigera materialet ohämmat och 

de har därmed makt att välja att framställa en person eller en situation på det sätt som de vill. 
 

Exempel 2: Siv Cotton 

Avsnitt 2, transkribering 3 

 

Voice-overn inleder denna scen med att berätta att Siv inte träffade “Mr right” på en spa-

invigning som hon tidigare hade haft. Voice-overn betonar tydligt att Siv nu är trött på singel-
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livet och har därför bjudit hem fengshui-experten Monika för att få bättre balans i livet. Siv 

berättar sedan i en synk att hon hoppas på att hitta någon man som har “kvalitet” (se bilaga 1, 

transkribering 3, rad 9-10). Monika och Siv befinner sig sedan i Sivs sovrum, eftersom det är 

det rummet som Siv vill hitta balansen i. Siv har i en tidigare synk berättat att hon inte vill 

vara ensam hela livet och gärna vill gå på en dejt. När Monika har känt in energin i rummet, 

känner hon att det är något som är fel. Monika berättar sedan för Siv att om hon vill träffa en 

man, måste hon be en bön nio gånger. 

 

 
(Viaplay) 

Klippningen pendlar fram och tillbaka mellan Siv som sitter bakåtlutad på sängen och 

Monika som står framför henne. Kameran zoomar in på Siv och vi kan utläsa genom den 

mentala process som hon befinner sig i att hon är fundersam över det Monika just har sagt. 

Siv ser sammanbiten ut och rör underläppen och överläppen mot varandra som gör att hon ser 

fundersam ut. Monika är aktiv i denna verbala process då hon har makten i den sociala 

kontexten. Monika är den som besitter kunskap och Siv blir passiv eftersom hon endast ska 

göra det hon blir tillsagd att göra. 

I nästa sekvens står Siv upp på andra sidan av sängen och har handflatorna mot varandra, likt 

en bön. Siv upprepar “nu vill ja ha jättego säx” tre gånger och böjer samtidigt sin kropp 

framåt och säger detta med skratt i rösten (se rad 83-84). 
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(Viaplay) 

83. SC nu vill ja ha jättego säx *nu vill* ja ha jätte 
84.    go säx nu vill ja ha jätte go säx 

 

Hon fortsätter även med denna ritual när hon klipps in i synken och klipps sedan tillbaka till 

sovrummet där hon “fortfarande” står i samma position och ber bönen och förklarar att hon 

måste upprepa den nio gånger. Produktionen har klippt ihop det på ett sådant sätt att bönen 

ser sammanhängande ut, genom upprepningar av ritualen, trots att det visas i olika tagningar. 

 

    
       (Viaplay) 

Siv klipps återigen in i synken och säger att “då får man ju det” och syftar till “jättego säx”. 

Hon avslutar sedan med att konstatera att det är jättesmidigt med fengshui. I denna situation 

har produktionen transformerat den kronologiska ordningen av händelsen (omredigering), i 

syfte av att ironisera Siv. Klippningen pendlar mellan sovrummet och synken när hon upp-

repar bönen, vilket gör att det ser ut som att Siv befinner sig i en trans och hon upplevs näst-

intill som desperat. Produktionen framhäver Sivs avsaknad av en man genom att klippa ihop 

scenerna på detta sätt och hon framstår därigenom som desperat eftersom hon upprepar bönen 

ett flertal gånger. Publiken som tittar på programmet kan eventuellt känna igen sig i sökandet 
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efter en partner, men Sivs desperata försök att hitta en man (som produktionen har varit med 

att konstruera) upplevs som överdriven och situationen blir därför ironisk. 
 

Siv har uttryckt sig om att hon vill hitta en man att dejta men trots detta ber hon en bön om att 

få “jättego säx”. Produktionen skapar genom klippningen en ironi och förvirring, vad är det 

egentligen som hon är ute efter? Eftersom detta sker under olika klippningar, är det svårt för 

oss som publik att veta om klippen visas i kronologisk ordning (omredigering), men troligtvis 

har produktionen rekonstruerat verkligheten för att framställa Siv på detta sätt. 

 

Exempel 3: Gunilla Persson 

Avsnitt 9, transkribering 17 

 

Gunilla har bjudit hem sångaren David Aldo från bandet Blood sweat and tears. Voice-overn 

berättar att han har skrivit en låt som han ska ge till Erika som hon sedan ska framföra på 

familjens föreställning (se bilaga 1, transkribering 17, rad 1-9). När David anländer sätter de 

sig i Gunillas trädgård och börjar samtala. 
 

David ber Gunilla att berätta om hennes dotter. Gunilla beskriver med en bestämd och 

allvarlig röst hur talangfull Erika är. Hon fortsätter sedan att berätta att Erika redan har gjort 

en musikvideo som har fått “tons of tons of viewers” (se rad 78-81), när hon berättar detta 

förändras hennes tonläge och hon låter nöjd och stolt. Under tiden som de samtalar serverar 

Gunilla David en frukt och hon filmas i profil, iklädd en svart kavaj. Hon ser fokuserad ut 

men ler nöjt när hon har berättat att Erika redan har gjort en musikvideo (mental process). 

 

  
(Viaplay) 

78. GP she is very talented and she um is only ten 
79.  years old and has alreay donn one musik 
80.  vidio ho was up on Youtube and get tons of 
81.  tons of viewers  
82. DA  okej 



33 
 

 

Gunilla klipps sedan in i en synk och hon har papiljotter i håret. I en tidigare synk innan 

David Aldo hade kommit var Gunilla klädd i samma klänning som hon har på sig på bilden 

nedan och även då hade hon papiljotter i håret. I den tagningen pratade Gunilla om att David 

var på väg till henne, vilket får oss att förstå att produktionen har klippt in denna scen från en 

tidigare tagning. Produktionen har här tydligt rekonstruerat verkligheten genom att klippa 

ihop scener som från början är från samma tagning men som sedan inte visas i kronologisk 

ordning (omredigering). 

 
 (Viaplay) 

 

Gunilla berättar i synken att detta möte inte handlar om pengar och hon förklarar att hennes 

intention med att David är där är för att hon vill att Erika ska få visa upp sin talang (se rad 84-

87). Samtidigt som hon pratar om detta går klippningen tillbaka till när hon serverar David 

vindruvor. Vi som tittar på programmet uppfattar det som att detta är samma scen som vi 

tidigare fick se när hon serverade David, vilket troligtvis även är produktionens avsikt. När vi 

sedan jämför dessa två sekvenser, ser vi att Gunilla vid det andra tillfället inte bär någon 

kavaj. 

 

(Viaplay) 

83. BM  [(( orkestermusik, fiol och trummor))>> 
84. GP  [för mig så handlar inte detta om pengar 
85.  utan vad det handlar om det är att erika 
86.  ska få visa sin talang och att hon ska få 
87.  bra material jag hoppas att jag får låten 
88.  gratis han kanske skickar mig en räkning 
89.  på hundra tusen dollar 
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När hon därefter vänder sig ifrån David, under tiden som hon pratar på rad 89 har hon åter 

igen kavajen på sig. 

 

(Viaplay) 

Bilderna som vi har klippt in ovan visar hur produktionen har rekonstruerat verkligheten. Vi 

tror att vi får se allt som sker i kronologisk ordning, men i själva verket är scenerna ihop 

klippta av olika delar som produktionen har arrangerat (omredigering). 
 

Gunilla pratar om att hon inte bryr sig om pengar och menar att hon gör allt för hennes 

dotters skull. Detta kännetecknar en given social praktik där föräldrar förväntas att alltid 

ställa upp för sina barn. När hon pratar om detta i synken får vi dock se hur hon samtidigt 

“matar” David med vindruvor. Finns det någon baktanke med att produktionen väljer att visa 

denna sekvens tre gånger, tätt in på varandra? Produktionen vill framställa Gunilla som girig 

och vill skapa en ironi kring Gunillas beteende. Produktionen har uppenbarligen varit med 

och konstruerat denna scen genom ett flertal tagningar, som gör att det ser ut som att Gunilla 

“smörar” för David genom denna gest. I samband med detta säger Gunilla även att hon 

hoppas på att hon ska få låten gratis (se bilaga 1, transkribering 17, rad 87-89). Hon säger att 

det inte handlar om pengar och att allt hon gör är för Erikas skull, men trots detta matar hon 

David med diverse frukt och i slutändan hoppas hon på att få låten gratis. Detta får oss att tro 

att produktionen gärna vill vinkla hennes relation med Erika på ett ironiskt sätt, vilket vi 

tidigare även har fått erfara i andra scener. Gunilla vill gärna framstå som mamman som gör 

allt för sin dotter som inte gör något för sin egen vinning, gång på gång visar hon dock på 

motsatsen, vilket produktionen gärna betonar genom dessa omredigeringar. Detta skapar 

givetvis en ironi som tillåter publiken att skratta åt Gunilla. Även om vi inte hade lagt märke 

till att hon hade olika kläder på sig “vid samma tillfälle”, hade denna scen ändå blivit ironisk 

på grund av Gunillas “patetiska” försök att “smöra” för David. Med vetskapen om att 

produktionen har arrangerat denna sekvens genom ett flertal tagningar, förstår vi dock att 

produktionen faktiskt har en baktanke med detta. 
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5.2 Tillägg & borttagning 

Den andra strategin som produktionen använder för att skapa ironi är tillägg. Detta innefattar 

element/delar som har lagts till i den rekontextualiserade sociala praktiken. Under denna 

strategi har vi valt att särskilja två tillägg, det ena tillägget som produktionen använder är 

ljudeffekter och det andra är bakgrundsmusik. Produktionen kan även välja att stänga av 

bakgrundsmusiken vid vissa tillfällen för att skapa ironi (borttagning). 

 

5.2.1 Ljudeffekter 

Exempel 4: Siv Cotton 

Avsnitt 2, transkribering 3 

 

Detta är en scen från samma avsnitt när Siv hade bjudit hem fengshui-experten Monika för att 

få bättre balans i livet och för att finna en man. Denna scen utspelar sig i Sivs sovrum när 

Monika beskriver vilka föremål som har dålig energi i rummet. 

 

Monika filmas och hon tittar upp i taket samtidigt som hon berättar att bladen på Sivs fläkt 

som hänger i taket ovanför sängen, skär ut energi ur Siv när hon sover och förklarar även att 

bjälkarna i taket har en negativ energi (mental och verbal process). Monika menar att 

bjälkarna kan hugga av Sivs fötter som således kommer att skapa problem med hennes ben 

och anklar och under tiden hon berättar detta gestikulerar Monika med sin kropp om vad som 

kan hända. Siv spänner sin blick och ser på så sätt orolig ut när Monika berättar detta och 

produktionen framhäver Sivs mentala process genom att zooma in hennes ansikte. 

 

 

       (Viaplay) 

Siv återberättar sedan i en synk det Monika precis har berättat och hon upprepar hur skarpa 

bladen fläkten har som skulle kunna skära upp henne under tiden hon sover. I samband med 

att hon berättar detta lägger produktionen till en “knivljudseffekt” (tillägg), som de även lagt 
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till vid ett tidigare tillfälle under denna scen (repetition). Siv säger detta med en allvarlig ton 

på rösten och berättar att hon är “uppskärad” (se rad 71). 

 

      (Viaplay) 
67. BM                [((däädum spänningsfull musik))>> 
68. SC >> den va ju som en som en eh ah jätte skarp 
69.  [kniv som ba kom och särde upp mig så här ja ba what 
70. LJ  [swish, knivljud] 
71. SC  >> ja e upp uppskärad ser ni att ja e blodi(.) you 
72.     see it ser ni[de 
73. LJ        [skärmen blir röd med blod] 
74. BM  >>((däädum, spänningsfull musik))] 

 

Siv tittar in i kameran och frågar om de ser att hon är uppskuren. Hon upprepar frågan (se rad 

72) och bakgrundsmusiken blir “skrikig” och än en gång lägger produktionen till 

“knivljudseffekten”. Vid varje skärning som visualiseras av ljudeffekten fylls skärmen 

fläckvis med en röd färg, som vi konnoterar till blod som rinner över skärmen. Synken 

avslutas med att skärmen blinkar i rött och svart och sedan går klippningen tillbaka till 

sovrummet. 
 

  
       (Viaplay) 

Knivljudseffekterna upprepas ett flertal gånger under detta klipp (upprepning) och läggs till 

för att produktionen vill förstärka den “otäcka” händelsen som Siv just har upplevt. 
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Effekterna är dock överdrivna vilket gör att situationen snarare blir en parodi på en “dålig 

skräckfilm”, som gör att scenen snarare blir ironisk istället för att allvarlig. Siv tycks vara 

övertygad om att den dåliga energin i rummet har påverkat det faktum att hon inte har en man 

och detta förlöjligar produktionen genom alla dessa tillägg och publiken kan även här skratta 

åt Sivs försök att hitta en man.  

 

Exempel 5: Gunilla Persson 

Avsnitt 5 Transkribering 9 

 

Exemplet nedan är ett utdrag från en scen där Erika och Gunilla ska rensa ut i Erikas rum. 

Gunilla frågar Erika vad hon vill ha för färg på väggarna i hennes rum och Erika pekar på sin 

rosa kudde och säger att hon vill ha den färgen. 
 

 

       (Viaplay) 

26.  GP    vad tycker ni (.) blir de fint på väggen 
      27.  LJ    ((skrikljud, med skräck)) 
 
Gunilla håller den skrikrosa kudden mot väggen och frågar “vad tycker ni, blir de fint på 

väggen?” (se rad 26-27). Hon riktar inte frågan direkt till Erika utan använder istället ett 

tilltalsord som riktar sig till flera personer, vilket ställer oss frågan vilka de andra obekanta 

personerna är som inte visas i rummet eller framför kameran. Vi är medvetna om att det är en 

rekonstruerad situation där Gunilla och Erika inte är ensamma i rummet men detta blir mer 

påtagligt när Gunilla uttrycker sig på detta sätt och vi förstår att de är omringade av en 

produktion. Gunilla är den aktiva aktören i denna verbala process och Erika bli passiv 

eftersom hon inte ens tillåts att svara på Gunillas fråga. Efter att Gunilla har avslutat 

meningen “vad tycker ni, blir de fint på väggen?” läggs en ljudeffekt till (tillägg). Effekten 

som läggs till är ett skrikljud som vi kan relatera till en skräckfilm. Detta tillägg förstärker 

Gunillas syn på Erikas val av färg (mental process) och vi som ser på programmet kan koppla 
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detta till den chockrosa färgen som kanske inte är en passande färg att ha på väggarna. I 

samband med att Gunilla håller upp kudden mot väggen kan publiken föreställa sig hur det 

skulle kunna se ut, de flesta som tänker sig detta anser förmodligen att färgen skulle bli “för 

mycket” för att ha på väggarna och produktionen bekräftar denna bild vi får upp i huvudet 

genom ljudeffekten och vi kan skratta åt ironin som skapas. 

 

Gunilla klipps efter denna scen in till synken där hon förklarar att hon ska försöka få Erika att 

gå till en mildare färg, eftersom hon anser att det blir lite mer “normalt” (se rad 28-30). 
 
 28. GP jag kommer nog försöka få henne att gå till 
 29.  nå mer pastell rosa färg (.) de blir nog lite 
 30.  mer normalt ((***)) 
 

Hon avslutar meningen med ett självsäkert skratt som får oss att förstå att hon förmodligen 

kommer att få som hon vill. Här sker en relationell process då Gunilla sätter den tänkta 

skrikrosa färgen i relation till en mildare pastellrosa färg som hon anser representera något 

som är mer “normalt”. Situationen som har uppstått mellan Gunilla och hennes dotter är 

troligtvis en händelse som många föräldrar kan känna igen sig i, att deras vision av något inte 

alltid stämmer överens med deras barns vision. I denna relationella process kan publiken 

därmed skratta med Gunilla, då de eventuellt kan referera till en liknande situation i deras 

egen vardag och på så sätt blir även detta komiskt när de får se att även en Hollywoodfru kan 

ha samma problem som de själva. 

5.2.2 Bakgrundsmusik 

Exempel 6: Britt Ekland 

Avsnitt 8, transkribering 14 

 

I avsnitt 4 fick vi följa med när Britt och TJ hade en diskussion om TJs vikt. I detta avsnitt, 

avsnitt 8, berättar voice-overn att Britt nu har bestämt sig för att TJ måste gå ner i vikt och 

hon har därför bjudit in den personliga tränaren Thomas som ska hjälpa till. När voice-overn 

berättar detta är bakgrundsmusiken glad och består av toner som kan förknippas med en 

orkester, denna bakgrundsmusik bygger upp en förväntansfullhet av att något roligt kommer 

att ske (tillägg). 
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Thomas ser beslutsam ut när han i en synk berättar att denna situation är unik för honom 

eftersom TJ inte vet om att han väntar på honom. Han förklarar att han upplever att han ligger 

i bakhåll på TJ och att det antingen kommer att bli roligt eller plågsamt för honom när han 

dyker upp (se rad 29-34). När Thomas pratar om detta har musiken avtagit (borttagning) och 

vi hör enbart hans röst. 

 

   

(Viaplay) 
28. BM  (( tyst pianospel))] 
29. PT   this is a very junik situation for me   
30.  becaouse tj from what i understan dosent now that aim 
31.     kind of waiting in the shadows for him when he comes  
32.     home it almost like he is >ambusht (.) but ju know 
33.    for tj he can hav fun or he can hav a lot of 
34.  sleepless< nights 

 

Thomas och Britt befinner sig sedan i trädgården när TJ kommer gående. TJ och Thomas 

filmas från sidan och vi får se när de skakar hand i profil. Thomas säger till TJ att han är 

osäker på om TJ kommer att bli glad för att han har tagit med en träningsutrustning åt honom 

och TJ svarar skeptiskt “okej cool what a suprise” (se bilaga 1, transkribering 14, rad 40-42). 

 

  

(Viaplay) 

TJ klipps in i synken och bakgrundsmusiken (tillägg) som startade i samband med att han 

började prata är nu spänningsfylld. TJ förklarar att hans mamma alltid har en överraskning 
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för honom och när han säger detta klipps han ut ur bild och vi får se när han och Britt kramas 

i trädgården. Vidare förklarar TJ att allt började som en vanlig dag, när han sedan kom hem 

till sin mamma blev han överraskad eftersom det stod en man där som verkade vara en 

tränare (se rad 44-47). Kontrasten mellan den glada bakgrundsmusiken som inledde denna 

sekvens bli påtaglig när det i denna situation uppenbarar sig för TJ varför han är där och 

musiken förändras till en spänningsfylld musik som har mörka toner. Produktionen har 

förmodligen skapat dessa kontraster för att förtydliga att han blev förvånad och skapa en ironi 

kring situationen. Scenen blir ironisk eftersom TJ framställs som att inte ha någon aning om 

vad som väntar honom och bakgrundsmusiken hjälper här till med att förstärka TJs mentala 

sinnestillstånd. 

 

 
       (Viaplay) 

43. BM  [((spännings musik, stråke))>> 
44. TJ °knowing my mother theres as always (ohb) today was 
45.  a ordinary day on my way home from work and say 
46.  hello and then i walk in and this realy buffed dud 
47.  looks like a trainer so oh ya its realy a suprise° 
 

Frågan vi ställer oss är dock om TJ verkligen blev förvånad över att Thomas var där. När TJ 

och den personliga tränaren (fortfarande i samma scen) ska träna har TJ bytt om till andra 

träningskläder. Om han inte visste om att Thomas var där, varför skulle han då ha tagit med 

sig ombyte? TJ måste därmed vara medveten om vad som skulle ske, trots att produktionen 

vill framställa honom som ovetande. Här kan produktionen ha konstruerat denna scen för att 

framställa Britt som en bestämd mamma som gör precis vad hon vill för att få det hon vill ha. 

På grund av denna konstruktion blir scenen ironisk eftersom produktionen ofta framställer 

Britt som den som alltid får som hon vill och hennes starka åsikter framhävs ofta i dessa typer 

av situationer. I denna scen lyckas hon än en gång med att få sin vilja igenom, även gällande 

hennes åsikter kring TJ’s viktnedgång och Britt är därmed den aktiva aktören i denna verbala 

process och situation. 
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Exempel 7: Maria Montazami 
Avsnitt 7, transkribering 13 

 

Scenen inleds med en dov jazzmusik (tillägg) och voice-overn berättar att Marias dotter 

Hanna äntligen är hemma efter en två månaders lång resa i Europa. Medan Maria hämtar 

Hanna på flygplatsen förbereder hela familjen en överraskningsfest till Hanna. Voice-overn 

väljer att betona “äntligen” för att förtydliga att Hanna har varit borta en väldigt lång tid. Hon 

understryker även att familjen är “i full gång” med förberedelser, vilket publiken även får se 

att familjen är i bakgrunden under tiden voice-overn pratar (existentiell process). 

 

  

  

(Viaplay) 

När familjen är klar med förberedelserna går de ut för att välkomna Hanna och de har stora 

plakat i händerna. Kamran och barnen ler och skrattar och vi kan utläsa deras lycka och 

förväntansfullhet genom deras mentala process som produktionen har fångat på film.  
 

   

(Viaplay) 
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Bakgrundsmusiken har nu förändrats från den tidigare jazzmusiken till att trumpeter spelas i 

högre toner, den valda musiken som produktionen har lagt till kan förknippas till högtidliga 

ceremonier. Den högtidliga bakgrundsmusiken förlöjligar dock denna scen genom att vara 

överdriven. Musiken tillsammans med de stora plakaten får oss att förstå att detta är en stor 

händelse i familjen Montazamis familj, vilket produktionen gärna väljer att ironisera med 

hjälp av bakgrundsmusiken, man skulle nästan kunna tro att det är President Obama som ska 

komma på besök… 

 

Maria klipps sedan in i synken och hon berättar att hon nästan själv blev tårögd när hon fick 

syn på familjen som välkomnade Hanna utanför deras hus, vilket hon även tror att Hanna 

blev “jätte jätteglad” över. Maria tillägger att hon tror att Hanna säkert grät av glädje “inuti” 

(se rad 48-52). Här behöver inte produktionen tillföra något för att göra situationen ironisk då 

Maria klarar av det på egen hand genom hennes roliga uttryck. Det vi dock kan tillägga är att 

produktionen aktivt har valt att ta med denna scen när Maria uttrycker sig roligt, i syfte för att 

framställa Maria på ett ironiskt sätt. 

 
48. MM   >jag blev nästan själv tårögd när vi kom rakt 
49.     ner över hörnet för jag tänkte gud vad kul att 
50.  se hela familjen där men jag tror att hanna blev 
51.  jätte jätte glad hon grät säkert av glädje 
52.  inut[i <. 
53. BM  [((glad trumpet musik, whoowhhoo))] 
54. BM  [((stegrande trumpetmusik, danadandaaDA))] 

 

Familjen klipps sedan in i bild när de står i köket och vi får se när Maria och Hanna dansar 

omkring. Musiken spelas i samma takt som Hanna och Maria dansar i, de hoppar från det ena 

benet till det andra och ser lustiga ut. Musiken stannar (borttagning) när Maria och Hanna 

slutar att dansa och en slutkläm av trumpeter spelas (tillägg) som indikerar på att scenen är 

slut (se rad 54). Den glada musiken får oss att känna oss in familjen Montazamis lycka och vi 

upplever att produktionen vill framhäva deras perfekta familjerelation med hjälp av 

bakgrundsmusiken. 

(Viaplay) 
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5.3 Kontrast mellan ord och handling 

Den tredje och sista strategin som produktionen ofta använder för att ironisera deltagarna i 

SHF är kontrast mellan ord och handling. Karaktärerna ironiseras på grund av att 

produktionen klipper ihop två scener som är motsägelsefulla. Detta händer ofta när 

karaktärerna har befunnit sig i synken och har yttrat sig om en sak och sedan i nästa scen 

visar de eller säger de motsatsen. Kontrast mellan ord och handling kan ske både med en 

enskild karaktär men även mellan två eller flera karaktärer som säger eller gör 

motsägelsefulla saker. 

 

Exempel 8: Britt Ekland 

Avsnitt 4, transkribering 7 

 

Denna sekvens är från den tidigare scenen som vi skrev om, där Britt vill att hennes son TJ 

ska börja träna. I en synk förklarar Britt att hennes son är lite “delikat” och att hon inte kan gå 

rakt på sak och säga att han är tjock och att han måste börja träna (se rad 24-26). Britt säger 

detta med en hård röst och när hon pratar använder hon ett kroppsspråk som får oss att förstå 

att hon menar allvar med det hon säger. 

 

 
      (Viaplay) 
24. BE   han är lite delikat min son och man kan 
25.  liksom inte gå rak på sak och säga oh du är för 
26.  tjock du måste börja trena 
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Efter att hon har sagt detta går klippningen direkt över till Britt och TJ som står i köket, de 

står mittemot varandra och Britt står i en position där hon har händerna sammanslagna och 

säger med en bestämd röst att “jag vill att du börjar träna” (se rad 27). 

 

 

      (Viaplay) 
27. BE   i want you to to start exercicing 

 

Britt säger först att hon inte kan gå rakt på sak och säga att TJ är tjock, men direkt efter detta 

säger hon dock klart och tydligt till TJ att hon vill att han ska börja träna (se rad 27). Dessa 

sekvenser är precis efter varandra och vi som ser på programmet uppfattar Britt som 

motsägelsefull. Produktionen har troligtvis klippt ihop scenerna för att skapa en kontrast 

mellan ord och handling som gör att scenen blir ironisk och därmed får publiken att skratta åt 

Britts framfusighet. Hennes ord och handling kan dock även få oss att ställa oss kritiska till 

huruvida hon talar till sitt barn. 

 

Produktionen framställer ofta Britt som hård och framfusig och denna scen är inget undantag. 

Produktionen har än en gång konstruerat TJ och Britts familjerelation på ett sådant sätt att TJ 

blir den passiva deltagaren i den verbala processen och Britt den aktiva som kontrollerar 

situationen. Britt imiterar sedan TJ i en synk och säger “mamma ja e vuxen nu och kan ta 

hand om mig själv”. Britt svarar på sitt eget påstående och menar att TJ inte alls klarar av att 

ta hand om sig själv (se bilaga 1, transkribering 7, rad 31-33). Det skapas därigenom en ironi 

mellan Britt och TJs relation eftersom de har delade åsikter, vilket produktionen gärna 

framhäver genom att skapa dessa motsägelsefulla scener. 
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Exempel 9: Gunilla Persson 

Avsnitt 5 Transkribering 9  

 

Denna sekvens är från en tidigare scen när Gunilla tycker att det är dags att rensa ut i Erikas 

flickrum. I inledningen avslutar voice-overn att säga “men vem e det som rensar egentligen”. 

 

Gunilla och Erikas befinner sig här i Erikas rum och Gunilla ber hennes dotter att lägga 

hennes gosedjur i två olika högar, en “ge-bort-hög” och en hög som hon vill spara på (se 

bilaga 1, transkribering 9, rad 31-33). 
 

 
       (Viaplay) 

Gunilla klipps in synken där hon berättar att Erika har många mjukisdjur som de måste ge 

bort eftersom det finns många behövande barn som skulle bli jätteglada av att få Erikas 

leksaker (se bilaga 1, transkribering 9, rad 34-37). Gunilla ändrar rösten till en mer allvarsam 

ton och inger ett bekymmersamt ansiktsuttryck, vilket syns tydligt på bilden nedan. Gunilla 

betonar att det finns många behövande barn vilket ger oss uppfattningen om att hon vill 

hjälpa ett stort antal med barn.  

 
(Viaplay) 
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När hon avslutar meningen i synken klipps hon ut ur bild och kameran zoomas in på alla 

Erikas gosedjur. Gunilla filmas sedan och vi får se när hon tar upp en kamel och ifrågasätter 

om Erika inte vill spara den fina kamelen och slänger den sedan mot “spara-högen” utan att 

Erika får svara på frågan. Gunilla sedan direkt vänder sig mot kameran och berättar att 

Gunilla själv är som en ekorre som gärna vill spara på allt men att Erika är den som vill ge 

bort. 

 

 
(Viaplay) 

Klippningen går hastigt över till en annan bild, där Gunilla har en docka i handen som ligger i 

en kartong och hon berättar att det är ett samlarobjekt som “man gärna vill spara”, här 

förlöjligar produktionen Gunilla och skapar en ironi genom att klippa ihop denna scen direkt 

efter att hon har sagt att hon är som en ekorre som vill spara på allt. 

 

 

(Viaplay) 

Gunilla står sedan vid Erikas säng och tar upp en docka som föreställer Pippi Långstrump i 

handen och visar upp dockan som ett till exempel på något som hon också skulle vilja spara 
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på.  Samtidigt som hon håller upp Pippi Långstrump säger hon att är det något som har 

betydelse för henne men inte för Erika, skulle Gunilla ändå spara det för sig själv (se rad 55-

59). 

 

 

(Viaplay) 

55. GP  jag är såhär nostalgisk jag tycker ju om (.) 
56.     alla de här sakerna dom betyder ju nåt för 
57.      *mig* så jag skulle ju om hon ville göra sig av 
58.     med pippi så kommer ja spara pippi långstrump 
59.     liksom för mig själv då 

 

Produktionen förtydligar Gunillas “misslyckade” försök att skänka leksaker ett flertal gånger 

under hela denna scen genom att klippa ihop dessa motsägelsefulla sekvenser som således 

ironiserar Gunilla och Erikas familjerelation. Ironin förstärks även genom det påstående 

voice-overn inledde denna scen med “men vem e det som rensar egentligen” (se rad 5-6). 

Gunilla uttrycker att hon vill skänka många leksaker i början av klippet och det vill även 

Erika, men det är Gunilla som hindrar utrensningen av Erikas flickrum gång på gång. På 

grund av hur produktionen har valt att klippa ihop dessa motsägelsefulla scener skapas 

därmed en ironi kring Gunilla och hennes försök med att skänka bort mjukisdjur till 

behövande barn. 

 

Gunilla säger sedan att ”skänk-högen” bara blev mindre och mindre ju mer de tittade på den 

(se rad 51-54). Hon använde ordet “vi” som antyder på att både Erika och Gunilla har haft 

problem med att skänka leksaker till behövande barn, men de sekvenser som har visats under 

detta klipp har bekräftat att det är Gunilla som har varit en “ekorren” och inte tvärtom. 
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 51. GP skänk högen som vi skulle ge bort blev mindre 
 52.   och mindre ju mera vi *tittade på den* aeh den 
 53.   har kan vi ju inte ge bort den där kan vi ju 
 54.   inte ge bort ((***)) 
 

Kan det vara sekvenser som har uteslutits, som publiken inte har fått ta del av där Erika har 

velat spara en del saker? Vi kan anta att en rekonstruktion av verkligheten har skett då 

produktionen troligtvis har valt att inte visa delar av det hela materialet för att vinkla denna 

scen och Gunilla på ett specifikt sätt. Det som visas i denna scen är ett tydligt exempel på hur 

produktionen skapar kontrast mellan ord och handling för att ironisera Gunillas och Erikas 

familjerelation och vi i publiken kan skratta åt att Gunilla framställs säga en sak men sedan 

handlar tvärtom. Denna scen speglar Gunillas och Erikas relation till varandra, där Gunilla 

ofta framställs vara den som innehar makten i den verbala processen och Erika som den som 

är den passiva deltagaren i situationen. Gunilla vill framstå som att hon gör allt för sin dotters 

skull, men i dessa scener klipper produktionen ihop sekvenserna på det sätt att det upplevs 

som att den enda som gynnas av rensningen av Erikas rum är Gunilla själv och hon framställs 

vara den aktiva deltagaren där det är hennes ord som gäller. 

 

Klippet avslutas med att Gunilla plockar i leksakerna som hamnade i “ge-bort-högen” i en 

liten plastpåse. När produktionen har valt att visa denna sekvens, får vi som publik återigen 

bekräftat att Gunilla har misslyckats med den “stora” insamlingen. 

 

 

      (Viaplay) 
60. GP   nu blir barnen glada och få allt de här 

Produktionen har valt att zooma in påsen som Gunilla och Erika har plockat ner mjukisdjuren 

i vilket skapar en ironi eftersom det från början var tänkt att de skulle skänka bort “massor” 
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av leksaker, som Gunilla själv uttryckte sig om. Hennes sista påstående där hon betonar att 

barnen kommer att bli glada av att ”få allt det här” (se rad 60), förlöjligar hela situationen än 

mer då gosedjuren som de har i påsen inte är särskilt många, som hon vill få det att låta som. 

Många föräldrar tycker förmodligen att det är jobbigt och till och med ledsamt att rensa ut 

bland deras barns leksaker och kan på så sätt relatera till denna scen. Det är saker som kanske 

har funnits med under deras barns uppväxt och minnen som föräldrarna kan finna kärt. 

Situationen är egentligen känslosam men eftersom produktionen har klipp ihop scenerna på 

ett ironiskt sätt kan publiken istället skratta åt situationen. 
 

Exempel 10: Maria Montazami 
Avsnitt 1, transkribering 1 

 

I detta exempel håller Maria och Kamran på att renovera hemma. De har bestämt sig för att 

införskaffa ett biljardbord till familjen men de har delade meningar kring ämnet och denna 

scen handlar om var de ska placera biljardbordet. 

 

Maria, Kamran och en arkitekt står i köket och diskuterar var de ska placera biljardbordet. 

Maria säger att familjen inte kanske kan införskaffa ett biljardbord eftersom att det kommer 

att stå i vägen (se rad 57), när hon säger detta ser hon bekymrad ut och tittar på Kamran. 

Kamran ser chockad ut över det som Maria precis har sagt och tittar på henne med en 

förvånad blick. Produktionen framhäver hans sinnestillstånd genom att zooma in en närbild 

på hans ansikte och Kamran frågar sedan Maria om hon menar allvar. Han sänker huvudet, 

som förstärker hans besvikelse. Han frågar sedan Maria vad de istället ska ha på den uttänkta 

platsen, om inte ett biljardbord (se rad 58-59). Kameran zoomas in på Maria och hon svarar 

att de möjligtvis istället kan ha ett fotbollsspel där men att det är något som barnen får välja 

(se rad 60-61). Maria har en fundersam blick och skakar tvekande på huvudet. I den scen 

visas ett flertal mentala processer där Maria och Kamran tydligt visar med deras kroppsspråk 

vad deras särskilda sinnestillstånd är. 

 

(Viaplay) 
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54. MM  maybe we cant do a pooltable kamran 
56. KM what 
57. MM   its kind in a way a little bit 
58. KM  no:: are you serious (.) but if we are not gonna do 
59.     that then what you do with the space here 
60. MM  then we could rather have a fu:ssballtabel maybe 
61.     we should just have the kids pic  
 

Maria befinner sig senare i en synk och ser sammanbiten ut (mental process) när hon säger att 

hon börjar bli orolig för att ett biljardbord inte är något för dem (se rad 62-65), i samband 

med detta påbörjas en allvarsam, nästintill sorgsen bakgrundsmusik (tillägg). På grund av 

bakgrundsmusiken och det som Maria precis har sagt framstår biljardbordet som ett stort och 

allvarligt problem hos familjen Montazami. Det skapas en ironi eftersom deras problem 

endast handlar om ett biljardbord men produktionens val av musik framställer situationen 

som att något riktigt allvarligt har hänt. När Maria har avslutat den sista meningen blir 

skärmen suddig och en ljudeffekt läggs till (se rad 66). 
 

 

(Viaplay) 

62. MM   jag börjar bli ganska [orolig att 
63. BM                         [((allvarlig musik  
64. MM  >> ja att biljardbord kanske ingeting för 
65.    oss 
66. LJ  ((”vuudt” skärmen blir suddig)) 
 

Ljudeffekten som är i övergången innan Kamran klipps in i bild kan förknippas till ett band 

som spolas tillbaka och att det han säger är tillbakablick till något som han tidigare har sagt. 
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(Viaplay) 

Kamran klipps in i synken och han säger självsäkert att han är säker på att de kommer att 

införskaffa ett biljardbord och att ingenting har förändrats (se rad 67-68). Detta skapar en 

ironi då Maria i klippet innan har sagt att biljardbord inte är något för dem, men direkt efter 

hennes uttalande har produktionen klippt in Kamran där han säger att inget har förändrats och 

att de troligtvis kommer att köpa ett biljardbord. 
 

 
(Viaplay) 

67. KM  im pretty sure we gonna get a pooltable so that that 
68.     ai dont think its gonna change 
 

Många familjer känner antagligen igen sig i denna situation, där det råder delade meningar 

om diverse saker i hemmet. Kamran och Marias problem är inte den ekonomiska frågan, utan 

deras problem är vart någonstans de ska placera biljardbordet. Denna situation skapar en 

kontrast mellan publikens ”vanliga problem” och Kamrans och Marias ”lyx problem”. Denna 

scen blir därför än mer ironisk eftersom deras problem framställs som väldigt stora, trots att 
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de kanske inte borde vara det. Under tiden de har diskuterat detta problem har publiken fått se 

att de har ett stort hus där de har gott plats, vilket blir ironiskt då de varken tycks ha det svårt 

ekonomiskt och inte heller bör ha några problem att finna ytor att ställa biljardbordet på. 

Produktionen har konstruerat denna kontrast mellan ord och handling för att skapa en ironi 

kring Maria som även förlöjligar hennes åsikt om biljardbordet. Antagligen har dessa 

ihopklippta scener inte spelats in direkt efter varandra, utan är något som produktionen 

klipper ihop för att skapa denna ironi. 
 

Exempel 11: Siv Cotton 

Avsnitt 6, transkribering 10 

 

Voice-overn inleder denna scen med att berätta att Siv vill bli bättre på att dejta och har 

därför tagit hjälp av relationscoachen Dr Path för att få lite tips (se bilaga 1, transkribering 

10, rad 2-4). 

 

Siv filmas i profil när hon kör sin bil på väg till Dr Path. Hon förklarar att hon förväntar sig 

att “frun” hon ska träffa inte ska döma henne för det hon tidigare har gjort, utan istället ska ge 

henne tips på vad hon kan förbättra (se rad 5-7). 
 

 

      (Viaplay) 
5. SC  jag förväntar mig att den här frun (.) inte ska döma 
6.     utan hon säger okej det du har gjort innan det har 
7.      ju inte fungerat och nu ska du göra så här 

 

Siv filmas sedan i en synk där hon förklarar att hon inte har en aning om hur man dejtar (se 

rad 8). Hon fortsätter att berätta att hennes syn på dejting är att om någon tycker om henne 
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och att hon gillar den personen också, finns det inget tvivel om att man ska “köra”. Hon 

tillägger dock att denna syn eventuellt kan vara felaktig (se rad 9-10). 
 

 

       (Viaplay) 

8. SC   evidently så har jag ingen aning på hur man dejtar 
9.     min ide is you like me i like you i feel like it 
10.    lets do it ((***)) *det är fel kanske i dont know* 

 

Siv anländer sedan till Dr Path och hon förklarar att hennes vänner inte tycker att hon är bra 

på att dejta och Dr Path undrar vad hennes mål med dejtingen är. 
 

 

       (Viaplay) 

Siv berättar att det hon önskar sig är en kille som hon kan ha sex med, gå ut och äta middag 

med och även en kille som hon kan åka på utflykter med. 
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(Viaplay) 

27. SC what i wold like (.) is i will be with a guy that 
28.    i can hav (.) sex with i can go out at dinner with 
29.     and maby take som trips with 

 

Produktionen ironiserar Siv genom att skapa en kontrast mellan det voice-overn inleder med 

att berätta och Sivs uttalanden, det vill säga att Siv vill bli bättre på att dejta och har därför 

bokat en tid hos en relationscoach medan Siv förklarar att hon vill träffa någon som hon kan 

ha samlag med. Att Siv ska besöka en relationscoach får oss att tro att Siv vill utvecklas i 

hennes relationer och få hjälp med att hitta en partner. Produktionen har genom det voice-

overn säger vinklat det som att det är Sivs mål med hennes besök hos Dr Path men detta är 

dock inget som Siv själv explicit har uttalat sig om att hon vill. Denna situation blir därför 

ironisk eftersom produktionen har skapat en otydlighet om vad Siv faktiskt är ute efter och de 

framställer Siv som motsägelsefull i hennes ord (eller snarare voice-overns ord) och 

handlingar som på så sätt skapar en ironi. 

6. Diskussion 

6.1 Representation av handlingar (transitivitets- och 
verbprocesser) 

När vi har analyserat SHF har vi utgått från representationen av deltagarnas handlingar 

genom transitivitets- och verbprocesser som skapar en förståelse för hur vi uppfattar 

deltagarna i programmet (Machin & Mayr 2012, s. 104). Vi har kommit fram till att 

produktionen ofta ironiserar fruarnas familjerelationer genom representationen av deras 

handlingar. Produktionen skapar en ironi kring fruarnas familjerelationer genom att 

uppmärksamma de processer som fruarna och de övriga deltagarna befinner sig i och till 

hjälp använder de semiotiska resurser för att framhäva det ironiska i processen. 
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Representationen av fruarna genom dessa transitivitets- och verb processer hjälper oss att 

avslöja vem som innehar en viktig roll i en den specifika kontexten och får oss att förstå vem 

som är aktiv eller passiv i handlingarna som således skapar en förståelse för vem som innehar 

makten i samtalet och bestämmer i de olika familjerelationerna (Machin & Mayr 2012, s. 

104). Många scener blir ironiska troligtvis för att vi som tittar på programmet själva kan 

relatera till det som vi visas, som produktionen sedan väljer att överdriva eller förlöjliga 

genom semiotiska resurser. Om en fru befinner sig i en mental process kan produktionen 

framhäva hennes specifika sinnestillstånd med hjälp av exempelvis en överdrivet harmonisk 

bakgrundsmusik som kan ironisera situationen (Machin & Mayr 2012, s. 107). 
 

Vi har kommit fram till att produktionen ofta representerar tre av fruarna som de aktiva i de 

verbala processerna, vilket kan ge ett intryck av att det är de som har mest makt i den 

specifika situationen (Machin, D & Mayr, A 2012, s. 110). Trots att produktionen ofta 

representerar Maria i många mentala processer, som gör att hon kan upplevas passiv är hon 

den aktiva aktören i de flesta verbala processerna i hennes familjerelationer, då hon ofta är 

den som innehar makten i samtalet (Machin, D & Mayr, A 2012, s. 110). Även Britt 

representeras som den aktiva i de verbala processerna och hon kan ibland upplevas ha för 

mycket att säga i en del situationer och hennes son TJ framställs som passiv och oförstående 

(Machin, D & Mayr, A 2012, s. 110). Ironin i Gunillas och Erikas familjerelation skapas ofta 

i verbala processer. Gunilla är den aktiva aktören i samtalen eftersom hon vanligtvis får som 

hon vill och Erika framställs ha lite att säga till om och blir därmed passiv. Erika framställs i 

ett flertal mentala processer vilket kan medföra att publiken söker empati med henne och 

därmed tycker synd om henne. Detsamma gäller Britt och TJ’s relation, där även TJ ofta 

framställs i mentala processer. I de scener där vi har analyserat Sivs familjerelationer, 

framställs Siv som den passiva aktören i nästan alla processerna. Vid de två olika tillfällena 

där hon har sökt hjälp för att hitta en partner har Siv inte varit den som har haft makten i 

samtalet, utan har endast agerat utifrån de råd som relationsexperterna givit henne och hon 

blir därmed den passiva aktören (Machin, D & Mayr, A 2012, s. 110). 

	  

6.2 Medelklass-blicken 

	  
Oavsett vilket reality program som en publik ser på, beskådar de programmet ur ett visst 

perspektiv och genom en viss synvinkel. Vad vi kan utläsa genom vår analys är att ironin inte 
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alltid är explicit, då vi ibland kan börja skratta utan att kanske veta varför vi tycker att det är 

roligt. Vår förklaring till detta är bland annat den synvinkel som vi i publiken har när vi ser 

på SHF. Lyle (2008) argumenterar för att medelklassen tittar ner på arbetarklassen som 

porträtteras på TV och kan därmed kan göra narr av deras ”opassande” beteenden genom 

detta synsätt. Medelklassen som ser på SHF ser istället ”upp” på de rika fruarna i serien och 

kan skratta åt hur produktionen har valt att ironisera och förlöjliga bland annat deras 

överdrivna livsstil. Vi ser på SHF från ett särskilt perspektiv och en viss samhällsposition och 

därför blir fruarnas “lyx problem” ironiska genom denna medelklass-blick. Fruarna 

porträtteras som allt för explicita i sina handlingar och uttryck och vi i publiken tittar 

förmodligen upp på dem med något slags avund eller skepsis när de överöser med dyra 

attiraljer men kan glädjas åt när de blir ironiserade och förlöjligade. 
 

Den publik som ser på SHF kan gynnas av representationen av fruarna, trots att kvinnorna är 

rika har de ändå vardagliga problem i sina familjerelationer. Dialogerna som förekommer 

mellan de olika karaktärerna i serien tillhör diverse sociala praktiker som kan förekomma i en 

vardaglig kontext, oavsett klasstillhörighet. Med en medelklass-blick på dessa situationer 

som konstrueras i programmet blir det ironiskt även då det handlar om obekväma 

samtalsämnen, kanske för att fruarna representerar överklassen som inte borde ha dessa 

problem och därför tycker publiken att det är underhållande. 

 

Maria och hennes man Kamran kan inte komma överens om vilket biljardbord de ska 

inhandla. Britt är orolig för sin son TJ’s hälsa och vikt. Siv har en önskan om att träffa en 

partner men hon har svårt finna den rätta och Gunilla har problem med att inse att hennes 

dotter Erika håller på att bli stor och gör allt för att Erika ska uppnå hennes drömmar om att 

bli nästa Justin Bieber. Dessa vardagliga situationer är något som vi i medelklassen kan 

känna igen oss i. Våra “medelklass”-problem i kontrast till fruarnas problem är dock 

troligtvis på en annan nivå trots att det handlar om likartade problem. Ska vi inhandla ett 

biljardbord till vårt hem, kanske funktionalitet och pris avgör vilket biljardbord vi köper och 

inte det som är mest exklusivt eller antikt. Är en förälder orolig för sitt barns vikt, är 

förmodligen inte deras första tanke att ringa en personligtränare som ska komma hem till dem 

och träna deras barn utan istället föreslår för sitt barn att hen ska börja på en sport. Har vi 

relationsproblem kontaktar vi antagligen inte en fenshui-expert som ska komma hem till oss 

eller går till en relationsexpert utan vänder oss istället till exempelvis en vän för att få råd. 

Vill en förälder hjälpa sitt barn att nå sina drömmar om att bli artist anlitar de troligtvis inte 
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en privat sångcoach utan föreslår att barnet kanske ska börja med att sjunga i en kör. 

Produktionen framhäver fruarnas lyx problem med diverse semiotiska resurser och det blir 

därför ironiska scener när vi ser på programmet genom denna medelklass-blick. 

6.3 Genusaspekter 

När vi har analyserat fruarnas framställning i deras familjerelationer har vi även utgått från 

att studera hur produktionen väljer att framhäva situationerna ur ett genusperspektiv. I 

exempel 5, när Gunilla har bestämt sig för att rensa ut i Erikas “flickrum” väljer voice-overn 

formuleringen “flickrum”, där “flick” egentligen är ett överflödigt ord. Har det någon 

betydelse om det är ett flick- eller pojkrum? Här sker en ideologisk strid som kan ses som 

problematisk ur ett genusperspektiv eftersom det finns förutbestämda stereotypa, sociala 

konstruktioner och könsroller i samhället som styrs av normer och värderingar. När voice-

overn och Gunilla betonar att Erika har gått från att vara flicka till tonåring ger det signaler 

om att det är något som måste förändras. Det finns sociala konstruktioner som är uppbyggda i 

samhället som präglas av samhällets normer och som handlar om det könsspecifika beteendet 

(Nationalencyklopedin, könsroll) och bara för att Erika har blivit tonåring ska hon inte längre 

bete sig som en “flicka” som har dockor och leksaker på sitt rum. Detta handlar egentligen 

endast om de värderingar och normer som finns i samhället. 

 

I en annan sekvens från samma exempel frågar Gunilla vilken färg Erika vill ha på väggarna 

och Erika pekar på en ”skrikrosa” kudde. Gunilla blir förvånad och frågar om hon verkligen 

ska ha en sådan färg på väggarna. Gunilla säger sedan att hon ska försöka påverka Erika att 

välja en mildare färg då hon anser att det blir mer normalt. Frågan är egentligen, vad är det 

som är normalt? Vilka stereotypa bilder finns det när det handlar om vilken färg en tjej ska ha 

på sitt rum? Den stereotypa bild som SHF framhäver bidrar till den uppfattning som 

samhället har om hur saker och ting “bör” se ut. De bilder som förmedlas i programmet 

skapar och vidmakthåller därmed stereotypa föreställningar som finns i samhället, om vad 

som anses vara rätt och vad som anses vara fel (Nationalencyklopedin, stereotyp). 
 

I exempel 10 ska Maria och Kamran köpa ett biljardbord men de vet inte var de ska placera 

det och i slutet av klippet blir de oense om denna fråga. Maria klipps in i synken och säger att 

biljardbordet inte är något för dem men direkt efter Marias uttalande klipper produktionen in 

när Kamran säger att ingeting har förändrats och att de troligtvis kommer att köpa ett 
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biljardbord. Vi har tidigare nämnt att detta är en situation som kan förekomma i en familj, att 

föräldrar eller par kan ha delande åsikter om diverse saker. Denna scen blir förhållandevis 

rolig men ur ett genusperspektiv kan vi vidare diskutera huruvida vem som har makt i 

familjen. Här kan vi finna en bakomliggande struktur som kan kopplas samman med hur 

könsskillnaderna ser ut i samhället (Nationalencyklopedin, Könsroll). Produktionen har 

möjligen klippt ihop dessa scener utan vetskap om att det som visas i programmet är ett 

tydligt exempel på hur maktstrukturer kan se ut i samhället när det gäller mäns dominans 

över kvinnor. Produktionen har valt att avsluta scenen med att Kamran säger att de trots 

Marias vilja kommer att köpa ett biljardbord och produktionen förlöjligar Marias åsikt genom 

hur de har klippt ihop dessa scener. 

 

I exempel 11 när Siv ska besöka relationscoachen Dr Patch för att få tips och hjälp med sitt 

dejting-liv berättar Siv om hennes syn på dejting. Siv säger att om det är någon som hon 

tycker om och den personen även gillar henne, finns det inget tvivel om att man ska “köra”. 

Hon tillägger dock att denna syn kan vara felaktig. Vi antar att Sivs uttryck “let’s do it/köra” 

syftar till att ha samlag. Vad är det i hennes påstående som gör att det inte skulle vara ok att 

“köra”, om två parter är intresserade av varandra? Sivs uttalande är intressant ur ett 

genusperspektiv gällande “det sociala könet”, det vill säga vad som kategoriseras som 

manligt respektive kvinnligt (Jarlbro 2006, s. 12). Sivs konstaterande kan handla om vad som 

anses moraliskt rätt eller moraliskt fel ur ett genusperspektiv. Hade det varit mer socialt 

accepterat om en singelkille hade uttryckt sig på detta sätt? Eller skulle även han tillägga att 

detta synsätt eventuellt är felaktigt? Denna scen är ett exempel på hur könsskillnaderna kan 

se ut i samhället och som även kan förknippas med hur det kvinnliga idealet ser ut, hur en 

kvinna bör vara och hur hon ska bete sig. 

 

I exempel 2 vill produktionen framhäva Sivs avsaknad av en man genom att klippa ihop 

scenerna på ett sådant sätt att Siv framstår som desperat när hon ber en bön om att få ”jättego 

säx”. När hon upprepar bönen och klippningen pendlar mellan sovrummet och synken ser det 

ut som att Siv befinner sig i en trans. Även detta är intressant ur ett genusperspektiv och kan 

även kopplas ihop med exemplet ovan där produktionen väljer att framställa Siv på ett 

specifikt sätt. Hade en det varit en man som gjort samma ritual som Siv gör i scenen, skulle 

vi uppfatta situationen på samma sätt? Vad är det som gör att könsroller framställs olika när 

det finns avsaknad av en partner? Varför vill produktionen framställa Siv som desperat och 
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att hon gör allt för att hitta en man? Om en man hade befunnit sig i Sivs position, hade 

produktionen även betonat hans avsaknad av en kvinna på ett liknande sätt? 

 

I exempel 7 där Marias dotter Hanna har kommit hem efter en två månaders lång resa i 

Europa, har familjen varit full gång med att förbereda en överraskningsfest till Hanna. När 

familjen hade tagit emot Hanna och de hade samlats inne i huset klipps Maria in i synken och 

förklarar att hon är glad över att hon inte fick se hur alla förberedelser hade gått till. Hon 

berättar även att hon hade hittat en del saker som varit fel, bland annat hur Kamran hade skött 

blommorna. Maria frågar skämtsamt om “de skojar med henne” och undrar om de inte tror att 

hon ser någonting och tillägger att hon är mamma och “de ser ju allt”. Detta är även en 

intressant aspekt vad det gäller huruvida det “sociala könet” konstrueras (Jarlbro 2006, s. 12). 

Maria betonar att Kamran är en man och att han därför inte är van med att ta hand om 

blommor. Hon förklarar att på grund av detta kan hon inte vara sur på honom eftersom hon 

själv heller inte är perfekt. Trots detta uttalande avslutar hon med att ställa sig frågan “men 

ändå hur svårt är det?” och antyder på att hon ändå tycker att han borde ha klarat av det. Ur 

ett genusperspektiv är Marias uttalande intressant, detta eftersom hon väljer att betona att 

Kamran är en man och att han därför inte kan “fixa blommor”. Genom detta uttalande 

förstärker Maria de sociala och kulturella skillnaderna som finns mellan de olika könen 

(Nationalencyklopedin, Könsroll). Denna scen konstruerar en social konstruktion som präglas 

av samhällets normer och värderingar om vilken position de specifika könen ska ha i hemmet 

(ibid). Maria säger att en “mamma ska veta allt” och att en pappa är en man som därmed inte 

kan ordna en vas med blommor, det hon säger anser vi bidra till en gammalmodig stereotyp 

bild av vad som tidigare har representerat kvinnors respektive mäns könsroller i samhället. Är 

det inte år 2015 och dessa typer av könsroller borde ha suddats ut? 

6.4 Intressanta bidrag till forskningsfältet 

Cox och Proffit (2012) och även Lee och Moscowitz (2013) har i sina studier av den 

amerikanska serien The real housewives (TRH) konkluderat att programmet sällan handlar 

om barnuppfostran eller vardagliga sysslor. I den svenska versionen är dock familjerelationer 

en central del av handlingen och som till viss del berör frågor om barnuppfostran. Cox och 

Proffitt (2012) kommer fram till att fruarnas livskvalitet i TRH inte nödvändigtvis tycks 

förbättras trots att de är ekonomiskt oberoende, vilket även stämmer överens med den bild 

som ges av de svenska fruarna. 
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Lee och Moscowitz (2013) har studerat två säsonger av TRH som totalt bestod av 25 avsnitt. 

De kom fram till att producenterna skapar de rika kvinnornas karaktärer genom att klippa 

ihop fruarna i motsägelsefulla scener som skapar en ironi och som produktionsbolaget kallar 

för “the bravo wink”. De har studerat fler avsnitt än vad vi har gjort, men vi anser att vår 

studie är mer djupgående än vad deras är. Vi kan också fastställa att fruarna i SHF ironiseras 

med hjälp av motsägelsefulla scener men vi beskriver mer i detalj och kartlägger hur 

produktionen har gått till väga för att skapa denna ironi med hjälp av ett flertal olika 

semiotiska resurser (handlingar, musik, ljudeffekter, klippningar). Lee och Moscowitz (2013) 

menar att i TRH ironiseras fruarna genom deras misslyckade familjerelationer, framför allt i 

deras misslyckade moderskap. I SHF ironiserar även produktionen fruarnas familjerelationer 

men de framställer inte nödvändigtvis relationerna som misslyckade. Det vi har kommit fram 

till, som skiljer vårt resultat från Lee och Moscowitz’s är att produktionen snarare ironiserar 

sedvanliga händelser i fruarnas familjerelationer som vår svenska publik kan känna igen sig i. 

Publiken får se att även de rika fruarna på TV har liknande vardagsproblem som vem som 

helst kan ha, men produktionen framhäver dessa problem med de semiotiska resurserna, 

exempelvis en överdriven bakgrundsmusik som bidrar till att förhöja det ironiska. 
 

Lee och Moscowitz (2013) argumenterar för att mediernas representation av klass på TV ger 

medelklassen “ett bekvämt hem” och vi tolkar det som att de syftar till den teori vi har 

studerat programmet genom, det vill säga medelklass-blicken. De har gjort sin studie utifrån 

en amerikansk kontext och vi har analyserat SHF utifrån den svenska kontexten men vi kan 

bekräfta att båda formaten tillåter medelklassen att tycka att programmet är underhållande på 

grund av den syn de har när ser på programmet. 

 

Brancato (2007) diskuterar att reality TV ger sken av att publiken får ta del av karaktärers 

“verkliga liv”, som inte baseras på ett manus. Vad vi har kommit fram till är att produktionen 

av SHF använder olika strategier för att konstruera den “verklighet” som de själva vill 

förmedla. De strategier som vi har kartlagt gör att vi kan förstå att det vi ser i programmet 

inte nödvändigtvis är fruarnas verkliga liv utan är konstruerad verklighet som produktionen 

har varit med och skapat. Produktionen har makt påverka framställningen av fruarna och 

situationerna som uppstår i programmet med hjälp av dessa strategier. SHF är därmed en 

konstruktion av fruarnas verklighet, vilket är en kunskap som vi kan tillföra till 

forskningsområdet. 
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Brancato (2007) vill genom sin studie avslöja de sociologiska och ekonomiska frågorna om 

den rådande amerikanska livsstilen år 2007 och han menar att dokusåpor avslöjar olika 

aspekter av könsroller som finns i samhället, framförallt kvinnors roll som fruar och mödrar. 

Genom vår analys kan vi konstatera att produktionen av SHF även bidrar med aspekter av 

könsroller som finns i våra svenska hem och vi anser att SHF är ett program som 

representerar olika konstruktioner av familjeförhållanden i dagens Sverige. Trots att fruarna i 

SHF befinner sig i en amerikansk kontext representerar de olika familjekonstellationer som 

kan finnas i våra svenska hem. Siv representerar “singelmamman” som ständigt söker efter 

en partner, Gunilla representerar den ensamstående modern som spenderar mycket tid med 

sitt barn, Maria representerar den familjekära och traditionella familjen och Britt är den äldre 

kvinnan med utflugna barn. Vi håller med Brancato (2007) om att reality program, och i vårt 

fall SHF kan ses som kulturella tecken som symboliserar mödrar och detta på grund av hur 

programmen har utformats. Titeln Svenska hollywoodfruar avslöjar en hel del om 

programmets innehåll och som vi nämnde i inledningen konnoterar titeln till glamourösa 

lyxfruar. 
 

Som vi har diskuterat tidigare skildrar SHF sedvanliga händelser i de rika fruarnas vardag, 

som publiken kan relatera till och därmed kan skratta åt. Produktionen har dessutom lagt till 

element i den sociala praktiken som ironiserar händelserna i programmet ytterligare, som i 

sin tur kan motivera till varför publiken tycker att SHF är underhållande och väljer att titta på 

det. Brancato (2007) ser detta ur en annan synvinkel. Han utgick från Reiss och Wiltz (2004) 

studier om varför människor tittar på reality TV när han studerade ett antal reality program. 

Brancato (2007) menar att reality program tillåter publiken att lindra sin egen smärta av 

avvikelser som finns i deras liv. Publiken kanske har en önskan om att gifta sig eller att 

skaffa barn och när de sedan ser på ett program som handlar om detta kan de därmed lindra 

sin egen smärta av avsaknad genom att se dessa kvinnor som har allt det som de själva önskar 

att de hade. Vi tror att anledningen till varför publiken tittar på SHF är på grund av den 

ironiserade bild produktionen har skapat över dessa rika fruar och även för att publiken själva 

kan känna igen sig i många händelser som har konstruerats i programmet. Det kan dock även 

handla om att publiken önskar att de hade det liv som fruarna i SHF har, vad Brancato (2007) 

menar tillåter publiken att drömma sig bort en stund i kvinnornas lyxiga liv som visas i 

programmet. 
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En producent för ett av programmen som Brancto (2007) har studerat menar att programmet 

bland annat skildrar deltagarnas verkliga liv, vilket Brancato (2007) inte håller med. Han är 

övertygad om att det finns en redigering av manus, framförallt i dialogerna eftersom dialoger 

som förekommer i diverse program endast kan uppstå i den specifika kontexten. Genom vår 

analys kan vi konstatera att produktionen har rekonstruerat verkligheten i programmet, men 

det skulle även vara intressant att veta hur mycket av det som sägs i programmet som är “på 

riktigt”. När vi har analyserat SHF har vi kommit till insikt med att produktionen radikalt 

klipper, förändrar och konstruerar tagningar för att ironisera karaktärerna och framställa dem 

på det sätt som de vill. Vi ställer oss dock frågan; hur mycket redigering av programmet är 

egentligen acceptabelt? Hur långt kan eller till och med får produktionen gå för att framställa 

en person eller en händelse på ett specifikt sätt? Till slut möts inte längre reality programmen 

av en reaktion från publiken eftersom det som vi tyckte var ovanligt förr är idag vanligt och 

blir därmed tråkigt att titta på. Detta lockar förmodligen producenterna av reality program till 

mer drastiska förändringar och skapande av redigerade karaktärer. 

7. Slutsatser 
	  
Genom en multimodal kritisk diskursanalys har vi kommit fram till att produktionen av SHF 

ironiserar fruarnas familjerelationer genom representationen av karaktärernas handlingar. 

Produktionen uppmärksammar och förstärker dessa handlingar med hjälp av semiotiska 

resurser för att ironisera eller förlöjliga familjerelationerna. Ironin uppstår genom de olika 

strategierna som vi har kunnat utläsa under tiden vi har analyserat SHF. Van Leeuwens 

diskursteori om rekontextualisering har varit en central teori i vår studie och har varit ett 

hjälpmedel för att komma fram till vårt resultat. Vi har kommit fram till att produktionen inte 

alltid klipper ihop scenerna i kronologisk ordning och de rekonstruerar därmed den så kallade 

verkligheten. Detta är således en strategi som produktionen använder när de klipper ihop 

scenerna för att ironisera framställningen av karaktärernas familjerelationer. Produktionen 

tillför även ljudeffekter och bakgrundsmusik som element eller delar till den sociala 

praktiken i SHF för att skapa ironi. Dessa element läggs till i syfte för att förstärka det som 

görs eller sägs i den specifika kontexten och förtydligar det ironiska som sker. Vad vi 

dessutom har kommit fram till är att produktionen klipper ihop scener där fruarna säger något 

i en scen men i nästa sekvens säger de eller gör de det motsatta. Denna kontrast mellan ord 

och handling som produktionen skapar, ironiserar fruarnas handlingar i deras 

familjerelationer. Vi kan dra slutsats om att de ovan nämnda semiotiska resurserna och 
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strategierna sällan sker separat utan de samspelar snarare med varandra för att skapa ironi. 

När en fru exempelvis befinner sig i en mental process kan produktionen framhäva detta med 

hjälp av en harmonisk bakgrundsmusik och sedan även lägga till en ljudeffekt i syfte för att 

ytterligare förstärka det ironiska i händelsen. 
 

Produktionen har makten att använda och tillföra de semiotiska resurserna och strategierna 

hur de vill och hur mycket de vill för att ironisera deltagarna och dess familjerelationer i 

SHF. Vi har dock kommit fram till att medelklass-blicken är ett synsätt som ger en ytligare 

förklaring till varför publiken kan skratta åt många av scenerna som ironiseras, som 

produktionen till viss del inte kan påverka. 
 

När vi analyserat programmet mer djupgående har vi även insett att de scener som fruarna 

ironiseras i, ur ett genusperspektiv är uppbyggda kring sociala konstruktioner i samhället som 

präglas av samhällets normer och som handlar om det könsspecifika beteendet. 
 

Forskare har identifierat de första programmen An American Family och The family, som 

viktiga källor för utvecklingen av reality program. Dessa två program producerades i ett 

dokumentärt syfte och produktionen använde en fly-on-the-wall teknik för att fånga 

karaktärernas liv i diskretion, i syfte att vara objektiva i sin framställning. Produktionen fick 

redan då kritik för att de manipulerade programmen i deras försök om att förmedla 

verkligenheten. Vårt resultat pekar på att idag har rekonstruktionen av reality program 

eskalerat. Anders Knave som är programdirektör på TV3 hävdar att produktionen endast 

följer husfruarnas liv i SHF och i deras vardag, men vi har genom vår analys kommit fram till 

att produktionen tydligt manipulerar och rekonstruerar verkligheten och karaktärerna med 

hjälp av de semiotiska resurserna. 
 

Utifrån det resultat som vi har presenterat skulle det vara intressant att göra en publikstudie 

om huruvida publiken uppfattar SHF. Det skulle vara intressant att undersöka om publiken 

tror eller anser att det som de få se i SHF är fruarnas verkliga liv. Det skulle även vara 

intressant att ta reda på vad det är som gör att publiken tycker att SHF är roligt och 

underhållande, som gör att de fortsätter att titta på ett till avsnitt. Denna typ av studie skulle 

komplettera det resultat vi har kommit fram till genom att inkludera publiken och det skulle 

därmed ge ett bredare perspektiv på hur produktionen lyckas ironisera fruarna. 
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8. Sammanfattning 
     

Syftet med denna studie var att studera hur de kvinnliga huvudkaraktärerna framställs i den 

6:e säsongen av Svenska Hollywoodfruar och studien avgränsades till att undersöka 

representationen av deltagarnas familjerelationer. Genom denna studie ville vi identifiera hur 

produktionen använder sig av semiotiska resurser för att framställa fruarnas familjerelationer 

på ett ironiskt sätt. 

 

Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och den metod som har varit till grund för studien var en 

multimodal kritisk diskursanalys. Våra teoretiska utgångspunkter var genusteori, klassteori 

(medelklass-blicken) och Van Leewuens diskursteori om rekontextualisering. 

 

Det centrala resultat vi har kommit fram till är att produktionen av SHF ironiserar fruarnas 

familjerelationer genom representationen av karaktärernas handlingar och produktionen 

uppmärksammar dessa handlingar med hjälp av semiotiska resurser för att skapa denna ironi. 
 

Vi har synliggjort de strategier som produktionen använder för att ironisera karaktärerna och 

rekonstruera verkligheten. Produktionen använder klippningar, upprepningar, ljudeffekter, 

bakgrundsmusik och konstruerar motsägelsefulla scener genom att klippa ihop kontraster 

mellan ord och handling, i syfte att ironisera och framställa fruarnas familjerelationer på ett 

särskilt sätt. De semiotiska resurserna och strategierna sker sällan separat utan samspelar 

oftast med varandra. 
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Bilaga 1 Transkribering  
	  
GP= Gunilla Persson   MM= Maria Montazami  
EP= Erika Persson   KM= Kamran Montazami 
IP= Iris Persson    HM= Hanna Montazami  
VÅ= Våradare    SM= Sara Montazami 
DA= David Aldo    NM= Nicholas Montazami 
CG= Caregiver    EM= Emma Montazami 
MA= Makeup artist   AB= Alla barnen 
FG= Fotografen    BR= Bruce säljer biljardbord  
      AT= Arkitekten 
BE= Britt Ekland   CA= Carlos (öppnar bilen)  
VS= Victoria Sellers(dotter)    
LA= Nicolajs pappa   SC= Siv Cotton   
TJ= Thomas Jefferson (son)  CC= Charlize Cotton 
NA= Nicolaj Adler (son)  MF= Monica Fengsju expert 
PT= Personlig tränare   DR= Dr Path  
MS= Marknads säljare   BD= Sivs blinddate 
      SE= Serivtör på restaurangen 
Övriga       
VO= Voiceover        
BM= Bakgrundsmusik     
LJ= ljud (effekter) 
IS= intro slinga 
 
Transkriptionsnyckel 
(.)    paus kortare än 0,5 sekunder 
[ ]    överlappande tal 
[[   två talare påbörjar samtidigt en tur 
.      fallande ton 
°ja°   sägs med svag röst 
(ohb)   ohörbart 
>>      repliken forts. från en tidigare rad till en ny 
   rad (används vid samtidigt tal) 
eh, eeh   tvekljud 
Ja:    förlängning av vokalen 
Ja::   ytterligare förlängning av vokalen 
<en mycket>  långsammare takt än vanligt 
>en mycket<  snabbare takt än vanligt 
HANS   uttalas med hög röst 
*nähe*  uttalas med skratt i rösten  
skolan  Betoningar 
 
 
  



 

Avsnitt 1, transkribering 1 
00.31.53- 00.34.08  
Maria Montazami 
1. BM [((glad musik, duadua dadadaa)) >>  
2. VO ma:rias renovering börjar ta ordentlig fart (.) 
3.  nu behöver hon bara lite expert råd från 
4.  nån som verkligen kan sånt här (.) en arkitekt 
5.  tillexempel  
6. MM *can i help you mister* 
7. AT im here to destroy your haus 
8 MM i kno:ow you already have but it looks great come in 
9. BM       >>((glad musik, duadua dadadaa))] 
Maria i synk 
10. BM [((lugn musik, piano, fåglar som kvittrar))>> 
11. MM [nämen de som e så kul när man ska bygga om å  
12.  när man har en contrakter eller arkitekt som man  
13.  liksom då (.) är det jätteviktigt att man har att  
14.  man har kanske veckliga >> 
15. BM       [((musiken dör fallande avslutas med 
16.     en knorr))] 
17. LJ       [”veckliga?”  
18. MM >> möten 
Maria Montazami forts. 
19. MM come lets lets see what we think 
20. AT the plus with the pooltable over there is its  
21.  the launch area raight and thats where you gonna>> 
22. BM     [((du tu tu, nanana, vankande musik))>> 
23. AT >>hang out watch tv if you do the moviescreen it  
24.  comes to the    
25. MM ja: you can see them stand watch pool and  
26.  then watch the tv 
27. AT we can also you can convert pooltables into  
28.  diningtable  
29. MM  no:: you are kidding eat on the pooltable 
30. AT oh yeah 
Maria i synk 
31. MM jag vart jätteförvånad när john (ohb) sa att man kan 
32.  ät att you can eat on the pooltable ja tänkte gu:: va 
33.  äckligt massor av smulur och skit men då lägger man 
34.  jue (.) nån slags platta där över (.) å så av å på 
35.  med den där å den ska putsas å så kameron kommer inte 
36.  äta på ett poolbordet elle på biljardbordet 
37. BM  >>[((du tu tu, nanana, vankande musik))] 
Maria Montazami forts. 
38. MM is it outdated to have a pooltable do you think or  
39.  we like ten years behind because we useally are ten  
40.  years behind in everything dont you think  
41. KM       [ohb) 
42. MM >> yes we are kamran 
43. KM everyone likes to play play pool i mean most people 
44. MM             [we are 



 

45.  ten years behind in mu:sic in everything 
Maria i synk 
46. BM [((nannaaa, dudu, instrument musik))>> 
47. MM [ja har alltid hela mitt liv (.) vart sådär (.) 
48.  typ tio år bakom allting du vet man liksom musiken 
49.  jag har lärt mig orden på en sång kanske efter tio år  
50.  äntligen vet jag att dom säger ymca istället för  
51.  why be a du vet jag har liksom så ser jag på  
52.  allting 
53. BM  >>[((avslut på sång, med en tydlig markering))] 
Maria Montazami forts. 
54. MM maybe we cant do a pooltable kamran 
56. KM what 
57. MM its kind in a way a little bit 
58. KM no:: are you serious (.) but if we are not gonna do 
59.  that then what you do with the space here 
60. MM then we could rather have a fu:ssballtabel maybe  
61.  we should just have the kids pic  
Maria i synk 
62. MM jag börjar bli ganska [orolig att 
63. BM       [((allvarlig musik   
64. MM >> ja att biljardbord kanske ingeting för  
65.  oss 
66. LJ ”vuudt” skärmen blir suddig 
Kamran i synk 
67. KM im pretty sure we gonna get a pooltable so that that  
68.  I dont think its gonna change 
 
Avsnitt 2, transkribering 2 
00.03.27- 00.06.31 
Biljardbord Forts… Maria Montazami 
1. BM [((glad musik, duadua dadadaa)) >>  
2.  VO [hemma hos familjen montazami står Maria och Kamran 
3.  för ett sto:rt beslut dom har bestämt sig 
4.  för att köpa ett (.) biljardbord men först 
5.  måste de lösa ett annat problem 
6. MM lets loo:k where the pooltable is gonna be 
7. MK sounds like a good idea 
Maria i synk 
8. MM ni kan inte ana vilket problem den här biljard 
9.  bordsfrågan har uppstått vart ska det stå nu har  
10  vi liksom helt för mycke rum  
Maria Montazami forts. 
11. KM if we have a pooltable right here or would you rather  
12.  see a pooltable there 
13. MM lets go immagine how it look (.) så kan man stå här 
14. KM so  
15. MM och skjuta lite pool 
16. KM are we gonna have it there 
17. MM yeah 
18. KM no you cant have a pooltable there no  



 

Maria i synk 
19. MM ett biljardbord är liksom inte nån liten prydnads 
20.  sak som jag kan köpa sen efter någon månad kanske  
21.  oj vad hände med den den bara försvann  
Maria Montazami forts. 
22. KM so pooltable there here or there thats the question 
Maria i synk 
23. MM så nu har vi ett ganska sto:rt (.) biljardbordsproblem  
24.  kan man nästan säga 
Maria Montazami forts. 
25. BM [((glad musik, duadua dadadaa)) >> 
26. VO [men oavsett var biljardbordet ska stå så måste de   
27.  införskaffas (.) och de med desamma 
28. KM hello: 
29. BR hey bruce so you are here to look at pooltables 
30.  we have (ohb) and new and we also have anikes 
31.  avilable so 
32. MM ah ani:k 
33. BR aha 
Maria i synk 
34. BM [((drömmande musik)) >>  
35. MM så fort bruce sa vintage jag tänkte (.) 
36.  vad gör man jag sa visa mig bordet genast 
Maria Montazami forts. 
37. BM thats 1890s vintage 
38. KM wo::w thats over a hundred years old 
39. BM yeah it is amlost a hundred and twenty years old 
40.  this one is eighthundredfivhundred  
41. MM <o::h i just love this one kamran> 
42. KM wow 
43. MM this big i will put it inside 
Maria i synk 
44. BM [((cowboy/country musik)) >> 
45. MM [man tänker nästan tillbaka till lilla huset på 
46.  prärien tiden ni vet häst och vagn och salo:ner 
47.  det är ju jättekul (.) så ska jag ha ett biljardbord 
48.  så ska det vara vintage 
Maria Montazami forts. 
49. KM thats whats the outdor ones look like it just  
50.  look fake 
51. MM is that  an outdoor 
52. KM it kind of looks like it it looks fa[ke 
53. MM          [no it 
54.  looks great 
55. KM oh comon maria thats plast[ic 
56. MM         [are you kidding me 
57. KM i dont like that one at all   
58. MM this is an outdoor i love it  
59. KM are you kidding you are jokeing 
60. MM *no im not* is going under the casinboe 
61. KM oh may gad how can you go from vintage to that 



 

62.  i mean think about it 
63. MM      [this is for outside 
64. KM thats like from one extreme to an other 
Kamran i synk 
65. BM [((lugn piano musik)) >> 
66. KM [i was chocked in my first impression was thats 
67.  impossible she must be joking that we are going to 
68.  have this pooltabel in our house cas it doesnt go 
69.  with anything that we have  
Maria Montazami forts. 
70. KM *after all this you go to that* 
71. MM *yeah* 
72. KM *thats thats amazing i mea[n* 
73. MM         [no kamran 
Maria i synk 
74. MM de e väldigt konstigt hur hjärnan ibland kan överraska 
75.  även en själv (.) jag gick där och drömde om de  
76.  där bordet nu som e vintage åh jag kunde riktigt se  
77.  det framför mig här i mitt rum så ser jag det  
78.  här fa:ntastiska bordet då tänker jag men de  
79.  här bordet passa ju (.) ute 
Maria Montazami forts. 
80. MM no body can get a better table than this kamran 
81. KM really  
82. BM [((musiken börjar avslutas))] 
83.  >>yeah okey we show it to the kids and see 
84.  what thay think  
Kamran i synk 
85. KM absolutly possibly not gonna happen *skratt* 
 
  
Avsnitt 2, transkribering 3 
00.11.03- 00.15.08  
Siv Cotton 
1. BM [((Kabaré, duadua dadadaa)) >>  
2. VO [siv träffade inte mister rajt på spa invigningen 
3.  förra veckan å hon e nu trött på singellivet därför 
4.  har hon nu bjudit in fensjui experten monika för (.) 
5.  att få lite mer balans i livet 
6. SC jag villeh funkjuea mitt sovrum fatt ja har ju 
7.  varit ensam i ett år å ja har ju inte varit 
8.  me nån kille (.) a kanske en 
Siv i synk 
9. SC så ja hoppas på mer att de hjälper att ja kan hitta 
10.  nån som e ja kvalite 
Siv Cotton forts. 
11. BM [((spänningsfylld musik,mystisk dududuua)) >>  
12. SC å varför ja valt de här rummet de 
13.  e ju för att (.) ja vill ju inte va ensam 
14.  i hela livet liksom ja vill gärna gå på  
15.  nån dejt kanske ha ja träffa nå nya 



 

Siv i synk 
16. SC de kan öppnas upp för lite a lite action  
Siv Cotton forts. 
17. MF hello 
18. SC he:y monika how are you thanks for comming 
19. MF yu lo:k great 
20. SC thanks so do yu: (.) one year without a man  
21.  and im ready for some sort of a man 
22. MF well we gonna make sure that he is the right man 
23. SC okay 
24. MF so we are gonna (ohb) just give me one 
25.  secund. i need to (.)  
26. SC fell the energy 
27. MF fell the energy you get(.) you know whats going on in 
28.  this particular room (ohb) is anything that  
29.  have to be cleared or not 
Siv i synk 
30. SC everything is energy de är du (.) de e plantorna  
31.  everything around de är enershi då 
Siv Cotton forts. 
32. SC å de är säkert jättedålit här uppe i rummet (.) 
33.  [mä enershi *för för de e ju ingen man här*  
34. BM [((spänningsfylld musik,mystisk dududuua))]  
35. MF ahm that is one thing that really bothers me in  
36.  this room 
37. SC oh shit what is that 
38. BM [((spänningsfylld musik, wuum, mystisk dududuu)) >>   
39. MF ((***))okey and ah for me (.) it's a big 
40.  thing okey ahm the fact that your bedrom is   
41.  open completley to the bathroomside so the best 
42.  thing that i will suggest you to do samtaims to put 
43.  curtains up [like that] the you have in >> 
44. LJ       [swiiiiish]  
45. MF >>the shower 
Siv i synk 
46. SC ne:j ja (.) ja jag vill ha de öppet  
Siv Cotton forts. 
47. MF like the fa:n its lika cutting blades 
48.  of your energi beam is cutting your feet problems 
49.  on your legs problem on you ankel and so on 
50. SC förstår att ja e skärd upp nu (.) hon säger de att 
51.  den här seelingfanen den e så här att den den 
52.  [skär upp hela min [ kropp 
53. BM [((däädum, musik [stannar))] 
54. LJ      [kniv-ljud] 
55. SC och trebeamarna dom cuttar av mina [ben 
56. LJ             [sjuup, knivljud] 
57. SC så att de här är ju bara helt eh asså ja e 
58.  shockad 
59. MF corner like this 
60. SC jah 



 

61. MF this is calld arrow its a narrow she arrow she 
62.  of the energy right the peels going thru you like this 
63.  [poking you constantly all night long  
64. LJ [swish swish swish] 
65. SC oh really 
Siv i synk 
66. SC kanten de va [ju helt [hemsk  
67. BM       [((däädum, spänningsfull musik))>> 
68. SC >> den va ju som en som en eh ah jätte skarp  
69.  [kniv som ba kom och särde upp mig så här ja ba what  
70. LJ [swish, knivljud] 
71. SC >> ja e upp uppskärad ser ni att ja e blodi(.) you  
72.  see it ser ni [de 
73. LJ      [skärmen blir röd med blod] 
74. BM         >>((däädum, spänningsfull musik))] 
Siv Cotton forts. 
75. SC so (.) how can i (.) get a lot of sex in this room 
76.  ((***) 
77. MF okey words are verry powerfull 
78. SC word[s 
79. MF     [so you have to repet let a say prayers  
80.  even if it has nothing to (.) do with eh  
81.  reli[gon or or a say nain times   
82. BM     [((ahhh, helig musik)) >> 
83. SC nu vill ja ha jättego säx *nu vill* ja ha jätte 
84.  go säx nu vill ja ha jätte go säx 
Siv i synk 
85. SC ja ha jättego säx här i i sängen  
86.  ja vill ha jätte go säx  
Siv Cotton forts. 
87. SC nu vill ja ha jättego säx (.) så säger man nio 
88.  gånger  
Siv i synk 
89. SC då får man ju de (.) [jätte smidit me fengsuej] 
90. BM        >>[((ahhh, helig musik))] 
Siv Cotton forts. 
91. SC thank you so:: mutch [i love you 
92. MF       [thank you for everything 
93. SV thank you 
94. MF >>such a pleasure meating you 
95. SC buy se ju soon bay (.) [ah de gick jättebra 
96. BM         [((lustig musik, dädedu))>> 
97. LJ ((telefon ringer)) 
98. SC hes calling already a[h  
99. LJ        [((telefon ringer igen))] 
100.SC de här er min drömkille eller den killen ja ska  
101. ha *sex meh*  
102.LJ ((telefon ringer)) 
103.SC ah (ohb) free call (mottagaren betalar) 
104. oh forget it ((***))  
105.BM [((lustig musik, dädedu))] 



 

 
Avsnitt 2, transkribering 4 
00.32.32 - 00.34.20  
Alla fruar (GP, SC, MM) 
Gunilla i synk 
1. BM [((lustig musik, dädedu))>> 
2. GP jätterolit att att träffa nya svenska kvinnor 
3.  som eh possetiva å glada å trevlia å snälla (.) 
4.  framförallt snälla 
5. BM [((lustig musik, dädedu))] 
Alla fruar forts. 
6. SC ja tänker så här (.) okey ja känner nu *att 
7.  ja vill ha lite säx* tänker ja så att ja går ut 
8.  å hittar nåt nämen asså inte ba hitta nåt  
9.  men du vet asså ja träffa på nån kille inte 
10.  ba nån kille de va två (.)  åh den enna killen  
11. BM [((svag musik, trummor)) >> 
12. SC >> han e trettisäx å ja hoppade ja:h   
13.  lite i sängs me honom å tyckte de här va wa::w  
14.  va är de här liksom de här är ju bara helt  
15.  hoho ja ha aldri kän[t  
16. GP         [nä 
17. SC >> så här förut åh sen så börja han prata om om 
18.  att han tycker om mig ja ba (.) du ska tycka om  
19.  henne då inte mig [liksom 
20. GP       [oh wa:w 
Gunilla i synk 
21. GP ja bli ba super skenerad (.) ja ja jag vill liksom 
22.  sjunka genom jorden liksom för hennes skull ((***)) 
23.  därför att mhh ja eh *annolunda* ((***)) 
Alla fruar forts. 
24. GP ja ja har nog ganska höga värderingar ja skulle  
25.  aldri kunna göra som du gör aldri 
26. SC tycker du inte de 
27. GP nä aldrig 
28. SC ah men de e men men nä man vill ha lite sex 
29.  de e inte fel 
Siv i synk 
30. SC ah hon tänkte väl att ja ha dålia värderingar  
31.  för att ja vill ha lite säx men de eh ju ingen 
32.  dåli värdering fan ((***)) ska man inte ha sex 
33.  liksom de e klart man ska hon måste ju också ha 
34.  de 
Alla fruar forts. 
35. SC ja vill inte ha nån man ai nä ja tycke  
36.  att ja [vill  
37. GP     [duh(ohb) 
38. SC >>sä[x 
39. MM  [du vill ha mannen men du vill inte ha 
40.  halmen  
41. SC ne::j 



 

42. MM eller hur ja exakt de va bra sagt maria] 
43. BM       [((lustig musik, dädedu))] 
Maria i synk 
44. MM alla kvinnor behöver (.) en sta:rk m[an  
45. BM             [((trumpetmusik))>> 
46. MM >> som håller om dej å liksom å är den tryggheten 
47.  å e snäll och vänli (.) så ja tycker si:v 
48.  yu now wat girlfrend if you wanna swäer an cas 
49.  yu du it (.) åhk heter man bomull*tusst i  
50.  efternamn* (.) kom igen (.) då ska man ju kunna 
51.  få lite släk 
 
 
Avsnitt 3, transkribering 5 
00.11.38- 00.13.54  
Gunilla Persson 
1. BM [((lustig musik, dädedu))>> 
2. VO [gunilla vill göra avtryck i historien genom att   
3.  beställa en tavla av he::la [familjen  
4. LJ        [((pling-plong, plingar på 
5.  dörren))  
6.  >>förra veckan slutade de i katastråf men hon  
7.  e nu i full gång igen med att förbereda för en  
8.  ny konstnärs intåg (.) men först smink 

  9. GP hallo: ((***)) sutch a pretty gerl  
 10. MA thank yu 
 11.  (.)welkom yu seem to have a lot of stuff 
 12. MA (ohb) here 

Makeup artist i synk 
 13. MA may name is sunny and aim a makeapartist (.) 
 14.  this is may ferst taim working with gunillah 
 15.  so: ahm aim locking forward to: make a new fränd  
 16.  and new klient 

Gunilla forts. 
 17. MA so you wanna smooki a:ys big lashes 
 18. GP klassikoul tough (.) becas dis is gonna be  
 19.  a porträt thats is gonna be internalised is more 
 20.  (.) is more than just a picture 
 21. MA yas 

Gunilla i synk 
 22. GP jag vill föreviga den här stunden då <mamma lever>  
 23.  å eh (.) så pass frisk så hon ä uppe på benen å  
 24.  otroligt rolig är hon ju (.) min mamma ((***)) 

Gunilla forts. 
   25. CG WE ARE GOING TO FIX YOUR HÄR 
 26.   IP va:h (.) vad sa du (.) du måste prata [svenska  
 27.              [((lustig  
 28.  musik,trumpet liknande dädedu))>> 
 29. IP >>du har sån jädra stor [mage 
 30. BM       [((blir mörkare ljud, däduuu))] 

Gunilla i synk 



 

 31. BM [((lustig musik, dädedu))>> 
 32. GP  [mamma hon eh (.) inte som hon va tidigare hon  
 33.  gillar inte när nån håller på med hennes hå:r åh  
 34.  andra saker så då då blir hon *aggressiv* men hon e  
 35.  väldit roli i processen många gånger 

Gunilla forts. 
 36. GP HON ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA TILL LITE FÖRSTÅR DU  

Gunilla i synk 
 37. GP vet inte var hon får allting från ((***))  nu har hon 

38.  inge tålamod a:lls (.) utan nu tänder hon på  
 39.  mycket kort stubin  

Gunilla forts. 
 40. GP två minuter till sen är håret färdigt mamma mmh  
 41.  sen ska vi göra mitt hår fint (.) snart klar  
 42.  mamma vill du ha chokladbit 
 43. IP ja:h 
 44. GP sitter du still då 
 45. IP ja:h 
 46. GP ah de är bra mamma TITTA en chokladbit  
 47.  just continue now (.) aill help ai give  
 48.  her choklat (.) this is the caregivers job  
 49.  but aim doing their job aim used to it (.) mmh  
 50.  lilla mamma vad fin du kommer att bli i håret nu 
 51.  vi ska göra eh eh ett en fotografering förstår du 
 52.  och sen ska (.) <en konstnär komma å måla av de där 

53.  fotografiet> så att vi kommer ha en sto:r tavla  
 54.  av oss självah 
 55. IP åh va roligt 
 56. GP jah 

 
Avsnitt 3, transkribering 6 
00.15.09- 00.18.06  
forts… Gunilla Persson 
1. GP  here is my mother you wanna come and  
2.  say hello 
3. FG yeas 
4. GP mamma SÄTT DIG UPP SÅ FÅRU TRÄFFA EN SNYGG KILLE 
5.   HAN SKA MÅLA AV DIG FÖR ATT DU Ä SÅ SNYGG MAMMA 
6. IP de de eh ju tur att jag är så vacker som ja eh 
7. GP ja de eh ju vacker  
8. IP ((***)) 
9. GP say hello här kommer han 
10. FG [hello  
11. BM  [((uppenbarelsemusik, ahhh))>> 
12. FG aim naton 
13. IP hej hej  
14. FG awwh thank you verry sweet 
15. GP now we have to see where my daughter is  
16.  ERIKA:: 
17. FG hi wats u:up ((***) how you doin ai  
18.  hear you are a singer 



 

Gunilla i synk 
19. GP ja när erika blir en en ny justin biever  
20.  så naturligtvis så stiger tavlan i oerhört  
21.  i i värde jag har ju försäkrat hemmet så att nu får  
22.  man väl detaljera de lite noggrannare och  
23.  säga att vi har ett konstverk som är värt (.)  
24.  miljoner 
Gunilla forts. 
25. GP nu mamma får du sätta dig hä:r (.) så: va [bra 
26. BM                   [((cirkus 
27.  musik liknande))>> 
28. GP  this one we take away 
29. FG IRIS hello happy thåghts 
30. IP eh han konstnär 
31. GP jah (.) ATT DU SKA SMAJLA (.) kan du le 
32. IP nä det kan jag inte när jag inte har nåra tänder 
Gunilla i synk 
33. GP ja måste va me å arrangera för de må för de  
34.  första måste jag se till att mamma sitter  
35.  still å att hon ehh ler 
Gunilla forts. 
36. GP ai ai have naturaly just bringing on may smail 
37. FG thats grea[t 
38. GP     [ai smailj all the time 
39. FG its a good smail to (***) 
40. GP ah smaila (.) you know what televisionstar mai kat 
41.  is (.) dis one is to is getting insperiens rait naow 
Gunilla i synk 
42. GP tusse eh ju som den tvstjärnan han äh han skötte sig 
43.  ju asså helt utmärkt bra han är härlig katt å  
44.  va härlig han eh (***) 
Gunilla forts. 
45. GP mamma kan du skratta  
46. IP vah (.) nu kan vi släppa på golvet 
47. GP näe han ska sitta här medan vi fotograferar 
48. IP ta bort dom där 
49. GP näE han ska sitta där mamma (.) KATTEN SKA SITTA 
50.  DÄR FÖR ANNARS BLIR HAN LESSEN DU KAN JU VA SNÄLL 
51.  MOT DEN LILLE KISSEn han är så snäll  
52.  å älskar dig (.) han vill ju sitta i ditt knä mamma(.) 
53.  han är snäll     
54. IP JA men du är jävla elak 
55. GP eh jag 
Gunilla i synk 
56. GP hon tyckte inte om att ja höll kvar tusse i  
57.  hennes knä för tusse är ganska tung att ha en  
58.  längre tid va så då då börja hon tycka att ja va elak 
59.  å allt sånt här å de blir ju rolit de e roli hon e 
60.  roli  
Gunilla forts. 
61. GP jag älskar dig mamma (.) oj oj nu bläv de fult vänta 



 

62. IP de tror ja inte 
63. GP tyst nu 
Gunilla i synk 
64. GP jätteroli älskar min mamma  
Gunilla forts. 
65. GP ai think that we are a match made in heaven ((***)) 
66. FG (ohb) ai think its great 
67. GP thank ju 
Fotografen i synk 
68. FG ai think we get a long well ahm established a  
69.  relationship ((***)) no who nows 
Gunilla forts. 
70. FG okey bay 
71. GP bay 
Gunilla i synk 
72. GP de är väl härligt att förlita sig på någon som kan 
73.  men de återstår ju fortfarande *att se faktiskt* 
74.  ((***)) så att ja ((***)) 
 
Avsnitt 4, transkribering 7 
00.08.13- 00.10.47  
Britt Ekland 
1. BM [((glad musik, klingande))>> 
2.  VO i west hollwood väntar britt förväntansfullt på  
3.  sin yngsta son TJ (.) han är rocktrummis till yrket  
4.  och har nyss avslutat en turne 
5. TJ MOM   
6. BE  TJ 
7. VO vad han inte vet är att britt har planerat en    
8.  överraskning  
9. BE  my rockstar san 
10. TJ i come bearing gifts  
11. BE ah thats my favourit 
12. TJ  of course it is 
TJ i synk 
13. TJ  its always good to come (.) see my mums its littery  
14.  on my way ho:me from work so its nice cru:se by  
15.  say hello  
Britt forts. 
16. BE  aaah lisen you know that you (.) put on little waight  
17. TJ well (.) who doesnt 
TJ i synk 
18. LJ  [((trumpet deeduu] 
19. TJ [uh are you serio]us? ((***)) [*oka:y*] 
20. LJ           [((trumpet deduu))] 
Britt forts. 
21. TJ  wa wats goin on 
22. BE [well you know that] 
23. TJ [what do ju got for me] 
Britt i synk 
24. BE han är lite delikat min son och man kan  



 

25.  liksom inte gå rak på sak och säga oh du är för  
26.  tjock du måste börja trena  
Britt forts. 
27. BE  i want you to to start exercicing 
Britt i synk 
28. BM  [((trumpet deduu))>> 
29. BE  han är ju min minsta så jag behandlar ju honom    
30.  fortfarande som minsta jag tror inte han gillar  
31.  det så mycket faktiskt mamma ja e vuxen nu  
32.  och kan ta hand om mig själv de kan han ju  
33.  egentligen inte 
Britt forts. 
34. BM  [((lustig musik))>> 
35. TJ  give me about two weeks and aill be looking like that 
36.  again 
37. BE  well (.) what about what about this one   
38. TJ mom thats about ten years ago 
39. BE is it is it ten years ago 
40. TJ yeah 
TJ i synk 
41. TJ with my mom she makes good points that  
42.  she makes points that she doesnt really know  
43.  shes talking about (.) what mothers dont 
Britt forts. 
44. TJ we havent all drinked from the found of youth like you  
45. BE  thank you my sweeite 
TJ i synk 
46. TJ  when you are on the road and in a diffrent  
47.  city every nait you really (.) its hard really kind of 
48.  focus on your everyday diet back at home so  
49.  you live on whatever its in the dressingroom 
Britt forts. 
50. TJ do you got anything to drink in here 
51. BE  yes  
52. TJ  oh you alread (.) you already have one cracked  
53. BE ((***)) 
TJ i synk 
54. TJ this whole thing is making me sound like som  
55.  sort of fat fucking looser that never leave    
56.  the house but I do do all those things you know  
Britt forts. 
57. BE there is so much to love now mmmhh wonderful  
58.  for a mother  
TJ i synk 
59. TJ am just drinks (ohb) beer and eat potatoechips 
60.  aim actually an healty person  
Britt forts. 
61. BE so ah (.) we agree on (.) eh trainer  
62. TJ ju set it ap and (.) ail show up  
63. BE  ((***)) (.) okay aill do that 
TJ i synk 



 

64. TJ for the work aut ai expect to make may mother happy 
65.  cause thasts what we all live for raight (.) 
66.  make our mothers happy (.) a happy mother 
67.  is a happy chaild  
Britt forts. 
68. TJ well mam thats ut for me ai gotta go  
69. BE okay 
70. TJ lav ju 
71. BE lav ju  
72. TJ good to se ju 
Britt i synk 
73. BE jag måste hjälpa tj att gå ner i vikt (.) 
74.  de är bara så jag vet att han inte mår bra 
75.  av dä (.) och jag vill definitvit inte ha ett 
76.  tjockt barn 
Britt forts. 
77. TJ bay 
78. BE lav ju 
79. BM  [((lustig musik, dädeduduuu))] 
 
Avsnitt 4, transkribering 8 
00.16.42- 00.19.43  
Siv Cotton 
1.  VO sivs dotter cherleys har just signerat  
2.  ett modellkontrakt hos fotografen och manergern  
3.  jim jordan (.) å ida är den stora dagen kommen  
4.  då charlize ska ta sina första professionella    
5.  modellbilder 
6. CC he said black and white [why 
7. SC       [ai know, I know 
8. CC why did you pack green[shoes 
9. SC     [because he might wanna cut it  
10.  with with a colour he might ai dont know yet 
Siv i synk 
11. SC igår så var jag och cherleys och shoppade 
12.  mycket kläder för henne då det ska vara  
13.  en typ en historia då med black and white kläder 
Siv forts. 
14. SC jag är ju en jättebra stylist ja tror att ja  
15.  har ju gjort jobbet liksom hon hon tror ju inte  
16.  det hon tror ju att mamma kan inget what do  
18.   you know mom aim sorry have you met me *have  
19.  you seen my style* 
Siv i synk 
20. SC jag tycker ju att jag har god smak (.) hipp current 
21.   frä::cht (.) de är jag 
Siv forts. 
22. BM  [((glad musik, dädeduduuu))>> 
23. SC charlize here it goes the beginnig of the rest 
24.  of your life and what aim curus about is are  
25.  you really gonna like [it  



 

26. CC         [yeas 
27. SC >> do you think you going to like having  
28.  people fox around you all day  
29. CC YEHSS 
30. SC really ((***)) 
31. CC GOD ai said yes the ferst taim 
32. SC okay 
Siv i synk 
33. SC asså jag vill att hon ska få erfarenhet  
34.  med vad vad e det här vad betyder de att  
35.  vara modell gör så här gör sådär nej inte  
36.  så gör sådär liksom jag tror inte hon forstår    
37.  egentligen vad det innebär ((***)) så de är  
38.  bara helt ärlit liksom 
Siv forts. 
39. SC oh shit ai ai dråv to far ha how 
40.  did a mak a mess what did ai do am never good 
41.  talking and doing direcitions at the same taim  
42. CC now 
43. SC prado de la luna (.) and puma hmm 
Siv i synk 
44. SC a gud asså ja eh ju helt toki när när ja 
45.  börjar prata da (.) ja glömmer ju bort var ja ska 
Siv forts. 
46. SC did ai fak ap again 
47. CC YEAHS 
48. SC what tha hell  
49. CC (ohb) 
50. SC help me 
51. CC  *what* 
52. SC go::d (.) seriously aim the [wo:rst 
53. CC            [ohb in my pants 
54. SC >> am (ohb) cleared than prado de las 
55. CC PUMA 
56. SC ye aim on PUMA (ohb) 
Siv i synk 
57. SC jag tror ja körde tre gånger (.) vägen nämen 
58.  asså ja földe inte me: ja ja jag var ju bara 
59.  dum i huvet liksom ja var ju bara nuts  
Siv forts. 
60. SC this is rediculus we hav dairections and 
61.  ai cant faind it like haow retarded is that 
62.  ha:: ai fucking hate dairections 
Siv i synk 
63. SC vafan ligger de här jävla ställe 
Siv forts. 
64. SC am ai turning on prado de la puma or headding strejt 
65.  to predo dela freisas 
66. SC where the fack is it asså ja blir galen  
67.  where do yu want me to go 
68. CC turn that way 



 

69. SC witch way 
70. CC THAT way 
71. SC thats a dead END(.) haw did we go last taim 
72. CC a::h 
73. SC am gonno go raight down to the gadege 
74.  and jell at the frekin asshole (.) for givin us 
75.  wrong dairection ai mean we used all  
76.  dairections last taim how come we faund it (.) 
77.  ja kan köra vart som helst (.) men ge mej 
78.  bad dairections då ja helt toki e ja asså ja e galen 
79.  ja blir knäpp i huve liksom  

  

Avsnitt 5, transkribering 9 
00.31.19- 00.33.46  
Gunilla Persson 
1. BM  [((cirkusljud musik dädudedä))>> 
2.  VO [gunillas lilla dotter erika eh inte så liten längre 
3. GP  vi måste fixa rummet 
4. VO åh ida tycker gunilla att det är dags att  
5.  rensa ut i erikas flickrum men vem e det  
6.  som rensar egentligen 
7. GP  va har du för idé hur vi ska göra om för att  
8.  jag älskar de här bedsprädet sä sängöverkastet  
9.  är väl vackert vill du inte ha det kva:r 
10. EP  näe för ja vill ha nånting annat 
Gunilla i synk 
11. GP hon har ju kommit över åldern med att leka med  
12.  dockor ja sa när jag flyttade till hollywood  
13.  så sa jag hoppas att erica kommer att leka  
14.  med dockor i i flera år framöver men den tiden  
15.  är nu tyvärr förbi och det får man acceptera 
Gunilla forts. 
16. GP vad vill du ha för färg på väggarna 
17. EP den här 
18. GP  åååh så stark rosa 
19. EP ja:h 
20. GP  varför de  
21. EP eeh för jag tycker om de 
22. GP ja men de e vackert  
Gunilla i synk 
23. GP hon ville ha chockrosa nästan chock rosa  
24.  väggar de har jag aldrig sett förut ja vet  
25.  inte hur de kommer att se ut ((***)) 
Gunilla forts. 
26. GP  vad tycker ni (.) blir de fint på väggen  
27. LJ ((skrikljud, med skräck))  
Gunilla i synk 
28. GP jag kommer nog försöka få henne att gå till  
29.  nå mer pastell rosa färg (.) de blir nog lite  
30.  mer normalt ((***)) 



 

Gunilla forts. 
31. GP du får lägga en hög lägg en hög med alla som vi ka  
32.  alla djur som vi kan ge bort å en hög med allt  
33.  som du vill spara 
Gunilla i synk  
34. GP hon har ju masser med mjukisdjur så vi måste  
35.  ge bort mycket nu för de är så många behövande  
36.  barn som skulle bli jätteglada av att få erikas   
37.  leksaker 
Gunilla forts. 
38. GP kamelen var fin ska du inte spara den jag är en  
39.  sånhär ekorre jag vill spara allting åh Erika  
40.  vill ge bort du e inte så mycket ekorre 
41.  som jag e 
42. EP ne: 
43. GP men jag e oj oj 
Gunilla i synk  
44. GP ja får sluta med att vara den värsta ekorren  
45.  utav alla för de e ja ((***)) 
Gunilla forts. 
46. GP  den här är ju alldeles för fin för (.) att inte  
47.  ha den är ju fantastiskt vacker (.) den e fin  
48.  och den här är också ett samlarobjekt som  
49.  man gärna vill spara (.) här har du grejer på golve  
50.  mä gumman 
Gunilla i synk  
51. GP skänk högen som vi skulle ge bort blev mindre  
52.  och mindre ju mera vi *tittade på den* aeh den  
53.  har kan vi ju inte ge bort den där kan vi ju  
54.  inte ge bort ((***))  
Gunilla forts. 
55. GP jag är såhär nostalgisk jag tycker ju om (.)  
56.  alla de här sakerna dom betyder ju nåt för  
57.  *mig* så jag skulle ju om hon ville göra sig av  
59.  med pippi så kommer ja spara pippi långstrump  
59.  liksom för mig själv då 
Gunilla forts.  
60. GP nu blir barnen glada och få allt de här 
 
Avsnitt 6, transkribering 10 
00.19.24- 00.23.07  
Siv Cotton 
1.  BM [((bom,barabom,bom,barabom))>> 
2.  VO [Siv vill bli bättre på att dejta så hon har bokat  
3.  en tid hos relationscoachen dr path för att 
4.   få lite tips 
5.  SC jag förväntar mig att den här frun (.) inte ska döma 
6.   utan hon säger okej det du har gjort innan det har  
7.   ju inte fungerat och nu ska du göra så här 
Siv i synk 
8.  SC evidently så har jag ingen aningen om hur man dejtar 



 

9.   min ide is you like me i like you i feel like it  
10.   lets do it ((***)) det är fel kanske i dont know* 
11. BM >> ((bom,barabom,bom,barabom))]  
Siv forts 
12. SC hello how are you  
Siv i synk 
13. SC hon är ju en *gammal* tant hur gammal är hon  
14.   typ sjuttiofem eller åttio hur kan du veta 
15.   så mycket om dejting  
Siv forts  
16. SC so you are the expert 
17. Dr yea dont ask be about a direaction in the car 
18. SC me ether 
Dr Path i Synk  
19. Dr my name is Patricia Allen aim transaktional  
20.   analysist <i titch people to agoshiet rether than  
21.   itiminate> or sodush eatchather 
Dr Path fort 
22. BM [((sakta gitarr solo blandat med orkester))>> 
23.  Dr [so now what can i help you with 
24. SC evidently my friens thing i am a not god dejter 
25. Dr what is your goal for dejting 
26. SC i have always have kontrol in someways so 
27.  what i wold like (.) is i wil be with a guy that 
28.  i can hav (.) sex with i can go out at dinner with  
29.  and maby take som trips with 
30. Dr wolud you designing that or he 
31. SC i would like him to  
32. Dr  do you want to be respected as a leder  
33. SC jes 
34. Dr or du you want to be that women how i folowing a 
35.   man that he respekt  
36. SC no i will be tjered tjered and lavd as a leder 
37. Dr okej so ju want to be both 
Siv i synk 
38. SC ja jag är nog en ledare i hela mitt liv mellan 
39.  mina tjej kompisar också i want that i want 
40.  now 
Dr Path forts 
41. BM   [(( sorgsen musik)) >> 
42. Dr [tel me about jour dad. 
43. SC <he left>.  
44. Dr when you vas how old 
45. SC °when i was thre°.  
46. Dr and your mother got an other nice man 
47.  ho replased him. 
48. SC ya my junger brothers father was the father 
49.  and he was sheting on my mother that is was 
50.  no tomorrow. 
51. Dr so he was a girl when män do what ever feel 
52.  like doing they are fimales and the womens  



 

53.  in the families must be males 
54. SC  (ohb) 
55. Dr if yor dad walked in the door would ju say 
56.  how do you do todej or how do jou fel today 
57. SC (.)i would say how do jou do todej 
58. Dr that is bojtraning 
59. BM  (( sorgsen musik))] 
Dr Path i synk 
60. Dr <she was rased to be a boy she is trajing to get 
61.  love and compajningship by biiing a man>.  
Siv forts 
62. SC  okej så i have a dej to najt it is a blind date 
63. Dr okej so jo want to be lajed or to be praid  
64.  prajoity vajs  
65. SC no i rather get layded at this point if it was 
66.  reely good to jo have hörd about th[e  
67. LJ                                 [PIPP] 
68. SC chec[k 
69. BM     [(( glatt trudelutande musik))>> 
70. Dr eh, eeh, eeh i can thing in my imadgination 
71. SC           [((********))] 
72.  >when i made out with someone i just sudenly 
73.  put my hand down there< and i if its not ther 
74.  forget it  
75. Dr ju bejsikly want a sexshual social companione 
76. SC thats right 
Dr Path i synk 
77. Dr i hop she find a kind and generus and protectiv 
78.  and also not delaj hör to run the show  
Siv forts. 
79. SC thank ju so much for your [good advis] 
80. Dr                           [yju are ve]ry welcome 
Siv i synken 
81. SC det som jag ville lära var det jag inte viste om 
82   mig själv att jag var så mycket hi män som jag 
83.  verkligen är  
Siv forts 
84. SC thank ju så mutch grat advis  
85. Dr ohörbart ljud 
Siv i Synk 
86. SC jag måste verkligen lära mig att vara lite sensitiv 
87.  men jag har svårt med att gör] det jätte svårt. 
88. BM         ((trudelutande musik))] 
 
Avsnitt 6, transkribering 11 
00.06.47- 00.10.02 
Britt Ekland 
1.  BM [(( gitarr solo,dindindindingding))>> 
2.  VO [britt och hennes vänn doris är på väg till 
3.   britts son nokolajs furtiårsfest det firar 
4.   han på en marknad som han själv har varit 



 

5.   med och grundat  
Britt i synk 
6.  BE jag tror att kanske ungefär furti (.) femti sextio  
7.   år sedan när man fyllde furti det va kanske   
8.  ångest laddat men folk är så medvetna idag] 
9.   BM    >>    (( gitarr solo,dindindindingding))] 
10. BE ja hur känns det nu när ens barn börjar bli 
11. BM [(( trumpetljud, domdomdom)) >> 
12. BE [Jag tycker inte att jag själv är så gammal 
13.  ja asså jag vet att jag är gammal sjutti år 
14.  kommer vara sjutti ett om ett tag och jag  
15.  lossas inte alls som att jag är ung eller  
16.  någonting jag vill vara frisk och ha lite enershi 
17.  eh, eeh jag har inga problem med det eh jag  
18.  känner att det är jätte bra att mina barn blir 
19.  äldre  
Britt forts 
20. BM [(( marknadsmusik och ohörbart prat)) 
21. MS [***** 
22. BE what is his favorit  
23. MS this is defeintly the most popular  
24. BE but what thos he lika best  
25. MS this one the pinot butter and choklad ship 
26. BE how mutch ar dey 
27. MS äjt dollar per bag  
29. BE   (.) >for two ov them< 
30. MS *no for five* 
31. BE+MS ((*************************)) 
32. BE  its hes börfday (.) so i her to celebrate so 
33.   i can giv him this and the kockis  
34. BE+MS ((*************************)) 
35. BE   helo my swethi  i love u 
36. TJ i love ju to whats going on  
37. BE wheer is nokolaj   
38. TJ eh, eeh they al over ther 
39. BE lets go over her com with me  
TJ i synk 
40. TJ we are her becous my broters börfday evry törsday 
41.  he have have is market ber over ther and food yeaa 
42. BE hello my swethi love ju (.) (.) hapy börfday 
43. NA thanks mum.  
44. BE her ju have jour card 
45. NA thanks i hörd that this present is going to be   
46.  amasing rely  
47. BE ju dont now what it is  
48. NA i see it rigt now 
49. BE that is just the cover 
50. NA it's a mini mini ajpad aaw muma 
51. BE that was that ju want is it 
52. NA jea 
Nikolaj i synk 



 

53. NA it was al unespected but my mom lovs me so 
54.  mutch that she ciklle arond evrybody talkt  
55.  to my wife my frends and a ben talkning abot 
56.  geting a ajpad what a supris  
Nikolaj forts 
57. NA aaw mum  
58. BE i want ju to have it ven ju going to a holyday 
59.  (.) the baby you going to fhotograf jyor baby 
60. mutch better with this   
Britt i synk  
61.  Nikolaj blev urglad för sin minipad. minipad 
Britt forts 
62  BE  but no only that that is was enof 
63. NA this is krajsy mu  
64. BE i got ju this  
65. NA [*noo*  
66. BE [((****))] 
67. NA this is (.) have ju tryjd them  
68. BE no i just get them for ju 
69. NA my dad is over ther (ohb)(.) try that 
Britt i synk 
70. BM  [(( trumpetljud, domdomdom)) >> 
71. BE [nikolajs pappa är lu adler han är en väldig    
72.  känd (.) producent för två år sedan fick han 
73.  a star at hollywood bollyward och då var jag 
74.  där och han blev just nu indukted to (.) rock and 
75.  rol wal of fam  
Britt forts 
76. BE haj lo what ar ju eting  
77. LA eh, [eeh] 
78. BE      [noo]ju eting that (.) i hav  
79.  never eeat never an ojstron nothing never evry 
80.  somthing raaå  
81. LA a met britt in najtinseventione she is on of 
82.  the bjutifal wimon in the world still (.) she 
83.  is a very good mother eh, eeh i now her prety wäl  
84. BM (( visslande musik))[>> 
85. BE         [jag vet inte om du hör 
86.  det ä ett (.) liv band och det är ju rock and roal 
87.  att du vet I LOVE ROCK AND ROAL  
88.  hav ju given up drinking  
89. TJ naa 
90. BE okej lets go and hav a drink  
91.   ((***)) 
92. MB   >>(( visslande musik))] 
  
Avsnitt 7, transkribering 12 
00.27.26- 00.32.20 
Siv Cotton  
1.  BM (( [trumpetljud, domdomdom)) >> 
2.  VO [Siv förbereder sig för en blind date 



 

3.   men hur är det med nerverna  
Siv i Synk 
4.  SC ja jag är lite nervös för ja vet inte ens 
5.   hur denna kille ser ut liksom jag har aldrig varit 
6.   på blinddate heller (ohb) (.) im going 
7.   to shak it of ja jag ser inte han han 
8.   är inte här (.) för om han är sen så är  
9.   det jätte dålig stil han har fem minuter på sig  
10.  att komma till tids  
11. BM >>(( trumpetljud, domdo[mdom))] 
Siv forts 
12.           [haj….] 
13. BD haj helo how are ju my name is thomas 
14. SC najs to met ju im siv  
15. BD oh sory sue. 
16. SC no si[v] 
17. BD  [n]ajs o met ju 
18. SC >siv is not a *swedish name*<[((***))] 
19. BD         [that why] i  
20.   thikt is was al litle funy  
Blinddate i synk. 
21. BD my name is thomas roe and am the owner of a  
22.  fitnes company caled no gym fitnes her in 
23.  losandgeles 
Siv forts. 
24. SC so ju ahre a (.)(.)*träjner*  
25. BD eh, eeh yea im a [fitnes träjner  
26. SC      [((***))>> 
27. BD and i exektualy sitsing ju up and down 
28. SC ((***))>> (Ohb) 
Blinddate i synk 
29. BD tajt super tajt eh, eeh i was undressing 
30.  hör a kupel of tims in my ajs it lokd ver good 
Siv forts. 
31. SC yea shod we having a drink ((***) 
32. BD i woluld realy hav a drink 
Siv i synk. 
33. SC  ja jag gillar ju killar [med hår 
34. LJ                      [((dooom,fel ljud)) 
35. SC jag tycker inte om flintskalliga killar 
36.  det är inte min stil ja tycker mer om gröna  
37.  [ögon  
38. LJ [((dooom,fel ljud))] 
39. SC nää aa nä  
Blinddate forts. 
40. BM [((romantisk trumpet spel)) 
41. SE hav ju desid what to eit 
42. BD no i[m totaly flirting acording her (ohb)  
43. SC        [((*****************))] 
44. SE (ohb) 
45. BD wel shers  



 

46. SC oh my gud thanks for this change  
47. BD jyaa this going to tast so good 
48. SC for a minit i thiught what °am im doing° aj 
49.  i have never ben to a blinddate *befor*  
50   do ju been on a blinddat   
51.  BD (ohb) (.) no if both pepol now that it 
52.  is a blinddate and a setup (ohb) 
53.  right away when ju and i mett it klicked 
Siv i synk 
54. SC va det var ingen love conection alls  
55.  tyvär  
Siv forts. 
56. SC how old ar ju  
57. BD im fortifour 
58. SC <how old do ju think i am.> ((***)) 
59. BD eh, eeh twen[tiäjt 
60. SC    [((***))] 
61. BD i can never win that one  
62. SC fortione  
63. BD what realy ju look fantastic 
64. SC thank ju i try 
65.  chers to[ that] one(ohb) 
66. BD         [chers] (ohb) 
Blinddate i synk 
67. BD so fast we sät down we had a mediate 
68.  kemistre we just start lafing togheter 
69.  we just klicked  awesom conection  
70.  no game it was no fasad on 
Siv forts 
71. BM ((romatiskt gitarr solo))>> 
72. SC [so okej i would lik to have file mignon medium  
73.  majonäs for the potatos pure majonäs 
74.  i dipp it is french  
75.  in it wont now whats wrong with me  
76. SE (ohb) 
77. SC i know but i cant help it a love that 
78. BD yea okej we just saw the whit trash com aout 
Siv i synk 
79. SC whit tras sa han och det tyckte jag var jätte 
80.  konstigt säger jag i picked up on that  
81.  för det är det inte alls för french people  
82.  eat majon and french fries och jag gör  
83.  också det det är inte whajt trasch its very 
84.  classic (ohb) 
85. SE (ohb) 
86 SC >åhh omg tank ju so mutch<   
87. BD awesome lets get two more glas of champange 
88.  wolud be fantastic  
89. SE okej  
90. BD everu glas of campajn we must take   
93.  article of clothing of  



 

94. SC ((***) 
95. BD (ohb) 
96. SC are we playing strip dinner ((***))  
97. BM ((romatiskt gitarr solo)] 
98. BD yes  
Siv i synk  
99. SC vem säger så egentligen han han eh fick det att kännas 
100.  jätte comfortibel med mig sen så tar dom det aa i 
101.  can tel her everything (.) men det kan man ju inte 
102.  göra för im watching ju <im watching ju>  
Blinddate forts 
102. BD whait hold on a sec there [ju go 
103. SC         [((***))]>> 
104. BD  og oh im so] sory  
105. SC  ((******))] 
106. SC  did ju exactly do that ((***)) 
107. BD  im so sorry ehait com here aa aa aa 
Siv i synk 
108. SC vad gjorde han så jag ba satt han verkligen  
109.  stack han maten i min mun wuwuwu would ju mean it 
110.  ahaaa detta tyckte han var så skojigt  
111.  och sexigt men jag tyckte att det var descusting 
112.  egentligen  
Siv i forts. 
113. SC are ju the gaj in a relationship or jour the gurl 
114.  couse that is sutch a ting (ohb) gyj. 
115.  i have lörnd thats no its for real are ju a gy  
116.  or a gurl 
117. BD im a dude al the way[thruuimon] 
118. SC         [okej](ohb) so im one of this  
119.  whimon ho is very controling selfsufichen now(ohb) 
120.  ju look to be careful 
121. BD okej its just lajk sex somthims ju are on top 
122.  and somethims under (***) 
123. SC absolutly always in tjartch  
124. BD yea oh really  
125. SC     ((***)) 
126. BD ju meet ju match  
127. SC ((***)) whait are ju always at the bottom then 
128. BD i guess i cant kiss and tell so i cant kiss and tell 
Blinddate i synk 
129.  oh she is so cool so ju now secure who she is and 
130.  she can act ladu when she neds to and she can let  
131.  her gard down and be with one of the gyjs 
Blinddate forts 
132. BD i have sutch a grate time  
133. SC i had a good time to  
134. SC i know its late and ju must get back to your 
135.  dother  
136. SC thank you thank you  
137. BD  but a hope to see ju again  



 

Siv i synk 
138. SC hhhmm maa hhmmm maa dont go near my lips ((***)) 
Blinddate forts 
139. BD can ju let me be the man for a minut 
140. SC absolutly i can try its realy hard but 
141. BD yeaa i know its tuff  
Blinddate i synk 
142. BD i would like to see her again as fast our schedual 
143.  would lika present it self we both is open up 
144. im realy (ohb) on smal trips i would like to get  
145. out of town wit her to santa barbara or palm springs 
146.  for a weekend it would be greate  
Siv i synk 
147. SC WHAT han tror att han ska på semester med mig eh, eeh 
148. nää jag ska inte på semester med honom för jag vill 
149.  Inte gör något i sängen med honom *never* jag ska 
150.  inte ens krama honom jag har gjort okej never again 
151.  nää jag kommer inte att se denna kille igen för  
152.  att ja jag det är bara a bad ide its not my (ohb) 
153. BM ((Gitarrsträng))] 
 
Avsnitt 7, transkribering 13 
00.33.23- 00.37.30 
Maria Montazami 
1. BM [((jazz musik))] >> 
2. VO [idag kommer äntligen marias dotter hanna hem efter 
3.   en två månaders lång rund resa i europa medan maria 
4.   hämtar henne på flygplatsen är resten av  
5.   familjen i full gång med att förbereda en  
6.   överraskningsfest 
Kamran i synk. 
7. KM maria is very presajst what she likes to do thing  
8.   with the floowersso (.) so i have a teknick(ohb)take  
9.   the ones she alredy has and the little vases 
10.  im going to mashered them and kutt them as the 
11.  same size so if it the same size it should 
12.  be okej and if it not exakly perfect than im shure i  
13.  will find out about it (.) 
Kamran forts. 
14.  okej ju have baloons gujs (.) i think we should 
15.   take the baloons up now  
16. SM yea yea  
17. KM yea lets do the baloons (ohb) 
18.   where is the goodies do ju have the goodies 
19.   okej goo[d  
20.               [((jazz musik))]  
Kamran i synk. 
21. BM [((snabbare jazz musik, stressigt)) >> 
20. KM >usuly its maria ho taking care of everything  
21.  and making shure everything is good but today 
22.  i was in shartch så hopfuly everything turning 



 

23.  out okej we find out when maria comes back< 
Kamran fort. 
24. KM okej wow ju are foing to do like this im 
25.  dont think so this goes to her room so who 
26.  wants put it in her room (ohb) her emma  
Kamran i synk. 
27. KM >towards the end it get a little bit hectik cause 
28.  we new that they wer close and ve where trying  
29.  to get make shure that the floowers where looking 
30.  good (.) make shure that the banderols were up  
31.  the dogs were out of lesh and every body was  
32.  redy at front with nice big smiles wating for 
33.  hanna and maria to arrive<  
34. MB ((snabbare jazz musik, stressigt)] 
Kamran forts. 
35. KM  there ju go this will be nice when she ses all of us  
36. SM yea 
37. MB [((glad trumpet musik, whoowhhoo)) >>  
38. KM yea just like that right do ju see them in the car 
39.   hey Hanna  
40. AB *WHHOO* ((XXX)) ((***)) 
41. KM HELLOOOO (.) hanna is home 
42. HM helloo ooh she get smaller 
43. KM she got *smaller* ((**)) 
44. HM ooh my gusch helloo fam familiy  
Hanna i synk. 
45. HM overall i thought that the hole suprises  
46.   extrimly like heartful i have missed them so mutch  
47.   it was a relly grate moment  
Maria i synk. 
48. MM >jag blev nästan själv tårögd när vi kom rakt 
49.  ner över hörnet för jag tänkte gud vad kul att  
50.  se hela familjen där men jag tror att hanna blev 
51.  jätte jätte glad hon grät säkert av glädje 
52.  inut[i <. 
53. BM [((glad trumpet musik, whoowhhoo))] 
54. BM [((stegrande trumpets musik, danadandaaDA))] 
Maria forts. 
55. MM im så stinking happy hanna is home  
56. KM ju gujs fix the table and ai fix the floowers  
57. MM oh ju do all of that  
58. KM ya i did all the flowers ((***)) *was it good* 
59. MM how many [t]imes 
60. KM        [o]m my *good* 
Maria i synk. 
61. BM 
62. MM jag är ganska glad att jag inte såg (.) hur det var 
63.  och hur det sköttes jag har redan upptäckt att  
64.  sara har spilt massor av stearin på en ljustake  
65.  jag har sett andra saker duvet(.)are ju just kidding 
66.  with mee tror dom inte att jag ser någoting 



 

67.  jag är ju mamma och vi ser ju allt  
Kamran forts. 
68. KM do ju like it  
69. MM do you listen to [me] 
70. KM        [oh] my good are  
71.   are ju kidding with me 
Maria i synk. 
72. MM kamran är en man och han är inte va:n med 
73.  att göra blommer därför tänker ja inte 
74.  på nåt sätt buttra eller sura för ja ähe 
75.  inte perfekt själv heller men (.) *ändå hur svårt 
76.  är det*  
Maria fort. 
77. MM i can show hanna upstairs really quick ju  
78.  gyjs set up a beutiful tabel  
79. KM okej 
80. MM (.) dont disapoint me  
81. BM ((glad trumpet musik, whoowhhoo))] 
82. MB [(( snabbt fiol spel, final))>> 
83. MM dadaaaaa 
84. BM [(( snabbt fiol spel, final))] 
85. BM [((sakta fiolspel, men glatt, avundsjuk))>> 
86. HM oh its bigger than my room  
Hanna i synk 
87. HM my mums closet is bigger than my room amd 
88.  yes im bitter about it (.) but its going to 
89.  be amasing cous it going to be a little 
90.  seeting area there we can sitt she keeps 
91.  talking about *champagne* *so* i guess its going 
92.  to bee champagne sitting area  
Maria fort. 
93. MM this here its going to be a sliding door so (.) 
94.  ju just going *to slide it to here*  
95.  music in the seling and i be like snäpp snäpp 
96. HM yeaa exactly okej stoopp ((***)) 
97. MM yea and here is my  jewelery 
98.  but hann alets her about jur tripp lets go 
99.  down and eat  
100. BM >>((sakta fiolspel, men glatt, avundsjuk))] 
101. HM (ohb) 
102. BM [((glittrande ljud)) >> 
101. MM [>some bolognas homemade from mum and dady< 
102. BM [((glittrande ljud))]>> 
103. BM ((glittrande ljud))] 
 
 
Avsnitt 8, transkribering 14 
00.12.00- 00.15.17 
Britt Ekland 
1. IS [((introslinga))>>  
2. PT heey  



 

3. BE oh hay 
4. VO britt har bestämt att sin son TJ behöver gå 
5.   ner i vikt därför har hon bjudit in den  
6.   personliga tränaren thomas (.) för att få hjälp 
7. BE what is that  
8. PT this is a bosu ball this something fun we 
9.   are going to work with jour sun today    
Britt i synk 
10. BE tj måste eh, eeh gå ner i vikt han han ser 
11.  inte bra ut och jag vet att han inte trivs 
Britt forts. 
12. BM [(( tyst pianospel)) >> 
13. BE im sure ju have worked with people in the 
14.  entartamient industry and so ju now life on the 
15.  [road]  
16. PT  [right]  
17. BE its junk food *basicly* 
18. PT *yea absoulutly*  
19. BE i thing he as never been(.) eh, eeh on powerwalk 
20. PT gut it 
21. BE or aa tredmeal 
Britt i synk 
22. BE han vill inte se de som e obvjöst att han e för tjock 
23.  HAN SKA GÅ NER det är bara så 
24. BM ((introslinga slutar))] 
Personliga tränaren forts.  
25. PT >i have not meet tj jet but im sure he is coming home  
26.  shortly what im going to do is im gonna head out right 
27.  of the front and just gonna set up a couple of things< 
Personliga tränaren i synk. 
28. BM (( tyst pianospel))] 
29. PT this is a very junik situation for me   
30.  becaouse tj from what i understan dosent now that aim  
31.  kind of waiting in the shadows for hom when he comes 
32.  home it almost like he is >ambusht (.) but ju know  
33.  for tj he can hav fun or he can hav a lot of  
34.  sleepless< nights. 
TJ forts. 
35. TJ hi mum 
36. BE hi sweethi  
37. TJ whats going on 
38. PT >tj hello i heard alot about ju my name is thomas< 
39. TH hello thomas  
40. PT i dont now if ju are going to (ohb)and exited too meet  
41.  me but i got some fittnes gear set up here for ju 
42. TJ okej cool what a supris  
TJ i synk 
43. BM [((spännings musik, stråke))>> 
44. TJ °knowing my mother theres as always (ohb) today was 
45.  a ordinary day on my way home from work and say  
46.  hello and then i walk in and this rally buffed dud  



 

47.  looks likes a trainer so oh ya its realy a suprise° 
Personliga tränaren fort. 
48. PT okej perfect  
49. BE. Oh my gudness what coluful little fellow 
50. TJ yea 
52. PT this is going to be grate  
53. BE goodbye sweethi aim leaving ju alone i got to go back 
54.  (.) to mu my email yea common 
55. PT do ju want to sitt over here wr can have a little  
56.  shit shatt  
57. BM ((spännings musik, stråke))] 
58.                              i got a cal from jur mum  
59.  she was a little bit consurd for about whats going on 
60.  with jur health and fittnes wise how do ju feel of a 
61.  scal of on to ten and ten would be on a grate shape   
62.  where do ju think ju are  
TJ i synk. 
63. TJ >this whole thing making me sound like a fat fucking 
64.  lo:ser that never moves and leav the house i do do all  
65.  these things ju now i dont wasent about to die and  
66.  thank gud this guj came into my life and now im  
67.  not dieing anymore<  
Personliga tränaren forts. 
68. BM [((orkester musik, domdardomdarda)) >> 
69. PT [well listen im fortufour years old an any tajm i meet 
70.  a little bit younger than me im seting upp the koons 
71.  in the end of the street are going to hav a footrace 
72. TJ okej  
73.  if ju beet me a pack my stuff and leave if i beat 
74.  ju ju folow my lead on this okej 
75. TJ okej 
76. PT how does that sound 
77. TJ  deal  
TJ i synk. 
78. TJ for me is the cardio is going to be the esiest part 
79.  cous im used to move around and specelly when  
80.  i playing drums  
Personliga tränaren forts. 
81. PT  we are just going for twenty yards up  
82. TH well i defintly going to take him down i marked 
83.  my *words*  
TJ forts. 
84. TJ alright 
85. PT count down for three  
86. TJ three (.) two (.) one (.) 
87. PT alright lets go and to some exersitze inside 
88. BM ((orkester musik, domdardomdarda))] 
TJ i synk. 
89. TJ well i mean his a proffesional look at this guj  
90.  he is an olympian i got no chanse forthifour  
91.  or not fourtifour  



 

Personliga tränaren forts. 
92. PT  nice jobb man  
93. TJ  thank ju ju are like usain bolt over here jesus 
 
 
Avsnitt 8, transkribering 15 
00.28.48- 00.32.45 
Britt Ekland 
1.  IS [((introslinga)) >> 
2.  VO britt ska anordna en stor fest för att fira 
3.   USAs nationaldag men först måste hon inhandla 
4.   dekorationer och därför har hon begett sig ner 
5.   till the american store där dottern victoria 
6.   har följt med som smakråd  
7.  VS we should by a pinjata (.) like this one 
8.   red white and blue  
9.  BE i loved that 
Britt i synk. 
10. BE det är ju en väldigt viktig dag det är en 
11.  familjedag det är när man har kul det ställs 
12.  inga fodringar på en det är bara att (.) partaja  
13.  och släppa loss umgås lite full kanske  
Victoria forts. 
14. VS oh my god this was cool (ohb) 
15. BE try that on  
16. BM ((introslinga))] 
Victoria i synk. 
17. BM [((jazz musik)) >> 
18. VS [im victori seller Britt ekland where my mum 
19.  and peter sellers was my dad my mum britt is 
20.  greschiest bossy she is a perfektionist she  
21.  want exactly as she asked for  not something who 
22.  is close to it or a little different   
23.  she is very carring she always in some way 
24.  knowing that im >eating well and that ju doing 
25.  this right< and this is for jurs best health  
Victoria forts. 
26. VS this was fun  
27. BE ((***)) 
Vctoria i synk 
28. VS she is brilijant.  
Victoria forts. 
29. VS >wellcome to my mums fourth of july party  
30.  its going to be grate< ((***)) 
Britt i synk. 
31. BE jag måste ha min dotter med mig idag därför  
32.  att jag ska handla till ungefär nästan FURTI 
33.  PERSONER och det är ju inget jag kan klara själv 
Britt forts. 
34. BM ((jazz musik))] 
35. BM      [((dom, dom, dom, dom)) >> 



 

36.  oh this is fabolous we mixed them right  
37. VS ju do thos and this  
38. BE no nono (ohb) takes thos victoria ju must lisen to me 
39.  take those two ju put back i want those two  
40. VS why do ju want do ju dont mine so many stiles   
41. BE no i love that  
Victoria i synk. 
42. VS jag tycker om min mammas styles men man kan 
43.  väl bara hålla sig till ett thiim eller kommer 
44.  det vara som whhom an fourt of july bomb hidit 
Victoria fort. 
45. VS >oh they have like a cool thing hangs down in the 
46.  door way do ju want that in red white or blue< 
47. BE no no i dont lik those  
48. VS oh that cute look at this for the gate (ohb) those  
49.  a kind of nicer  
50. BE no ah 
51. VS see that can hang over a fens at the side of a fans 
52. BE no i like the other ones  
Britt i synk. 
53. BE jag är en specialist(.) och jag vet ju alltid bäst 
Victoria fort. 
54. VS >thise sunglases is kind of cool cous eerybody  
55.  can have them<  
56. BE no they are not cool  
57. VS this ones 
58. BE no  
59.  (.) no  
60.  (.) nono 
61.  (.) noh 
62.  (.) no 
63.  (.) ju know but no 
64. VS ((suck)) 
65. BE i know but no no 
66.  no i don want to deal with those  
67. VS nehhe jag vill inte ha den ((suck, flås)) 
68. BE no (.) no (.) 
Victoria i synk 
69. VS she is sån bossy diva in a bra way 
Britt forts. 
70. BE ju hav do giv me this  
71. VS worlds best mum  
72. BE THANK JU 
73. BM ((dom, dom, dom, dom))] 
Victoria i synk. 
74. VS my mum i defintly the original hollywood  
75.  housevife pleace rod stewart my dad warren  
76.  beatty slim jim come *one* really she is not 
77.  a question she is the original  
Britt forts. 
78. BE >sån här shopping gör själ jag gillar inte att skicka 



 

79.  någon annan för dom kommer ju säkert ja du ser ju  
80.  victoria hon skulle komma tillbaka med allting 
81.  matchande< då skulle det bli alldelses för smakfullt 
82.  det här ska vara mycket på mycket på mycket 
83. LJ ((gatching, kassaljus)) 
84. BM [(( ljuvlig musik naaanaanaa))>> 
85. BE ju see this  
86. VS yeaa  
87. BE <ser du vad det står det> 
88. VS diva in the making  
89. BE carefull with that  
90. VS here berry the flag 
91. BE nono ju must take it all 
92. VS ((suck)) right thats it  
93. BE  eh, eeh wHAIT °behinde mee behinde mee°. 
94. VS ((suck)) 
95. BE °come along°.  
96. VS it would be a pair of boths then  
97. BE victoria ju laging behinde 
Victoria i synk. 
98. VS jajajaja jag kommer *mamma* ((***)) 
99. BM  >> ((ljuvlig musik nanann domdom))] 
 
 
Avsnitt 8, transkribering 16 
00.37.36- 00.42.21 
Britt Ekland  
1.  BM [usas nationalsång)) >> 
2.  VO [idag är det äntligen fourth of july och tid 
3.   för britts stora fest men för värdinnan själv 
4.   verkar det forttfarande var en hel del kavr att göra 
5.     (.) innan gästerna ska komma 
Britt i synk 
6.  BE idag är det fourt of july här i america och jag 
7.   har inte firat fourt of july aa (.)säkert tio år 
8.   så att nu idag så har nikolaj och jag bestämt och  
9.   victoria och TJ bestämt oss för att ha världens  
10.  familje friend party så det kommer uppåt runt furti  
11.  gäster 
Britt forts. 
12. BE what are we doing her  
13. NA no one nows what they are doing 
14. BE ((***)) im so glad that ju are here 
15.  ((**)) *i take care* of everything 
16. BE i now ju will 
17. BM ((usas nationalsång))] 
Britt i synk. 
18. BM [((jazz musik))>> 
19. BE [> nikolaj och hans goda vän ryan ska göra 
20.  en barbecue nikolaj är i köket just nu  
21.  och trollar (.) jag vet inte vad han kommer 



 

22.  upp med sen< kommer victoria med ballonger 
23.   som jag har beställt eh det kommer att bli 
24.  ballonger i rött vitt och blått 
25.  överallt åh jag måste ha den här på mig  
26.  idag (.) så att dom uppför sig mot mig 
27.  (ohb) som det står en diva 
28.  nu får alla hjälpas åt (.) gästerna kommer 
29.  vid fyra  
Britt fort 
30. BE eh jag tror att tequila vill gå en liten  
31.  pissemissi   
Britt i synk. 
32. BE det är ju jätte kul att ha tid på sig att  
33.  göra det här och det har jag haft eh, eeh 
34.     nu hjälper mina barn till (.) så det är  
35.  alltid tufft som värdinna man måste 
36.  ju vara the hostestet with the mostest 
37.  men det är kul jätte jätte kul det är ju 
38.  en grej man gör som familj tillsammans 
Britt forts. 
39. BM ((jazz musik))] 
40. BE tequila kommer alltid först. yea go on and pissi 
41.  good boy jag 
42. BM [((spännings musik))>> 
43. BE jag ser alltid till att han har gjort allting 
44.  jag vet ju vad han behöver göra eh, eeh på  
45.  morgonen gör han ju givetvis en plupp så här 
46.  på ja vad är klockan (.) vid tolv så kanske 
47.  han gör en annan plupp (.) han är en plupp  
48.  mästare tre gånger om dan mina väninnor 
49.  säger åh gud om vi var så där regulära som 
50.  tequila det vore fantastiskt i vår ålder  
51. BM ((spännings musik))] 
52.                      en plupp är en BAJSKORV vi      
53.  använder inte sådant språk (.) jaha nu blir  
54.  det en plupp ser du nu hur regulär han  
55.  är det är fantastiskt ser du hur nöjd han är  
56.  nu han spretar och sparkar och är hur glad som 
57.  helst tycker att livet är underbart nu när vi 
58.  kommer hem så väntar jag på att victoria ska 
59.  komma med ballongerna (.) hon skulle vara här 
60.  tolv klockan kanske är tolv nu jag ser inte 
61. BM [(( jazz musik, glatt förväntan))>> 
Britt i synk. 
62. BE idag är alla mina barn pålitliga och det  
63.  är underbart faktisk även Vitoria min lilla 
64.  gulliga *dotter*  
Britt forts. 
65. BE jag ska ta och ringa min dotter och se vart  
66.  hon är (.) klockan är TOLV OCH TJUGOTRE (.) 
67.  oj hon skulle vara här tolv och jag som sa  



 

68.  att hon var så pålitlig men det är ju hon inte 
69.  nehe okej dåså mm (.) victoria är alltså 
70.     världens sämsta med tider 
71.  jaahh det är inte klokt  
72. LJ        [((ringring,ringring))] 
73. VS im at jur gate mum  
74. BE ju not  
75. VS oh ju ohb) 
76. BE im rigt here där är victoria (.) just drive intru  
77.  the gates vilken skitig bil hon har  
78. LJ [(( bil gnisslar))] 
79. BE jaha okej 
Britt i synk. 
80. BE jag ska se om det finns något jag har glömt 
81.  nejaja jag har gjort det här i så många år 
82.  så jag är faktisk inte orolig för någoting 
Britt forts. 
83. BE how manny did ju get  
84. VS i got as manny [(ohb)] 
85. BE       [but..] this was not how i ment 
86.  THEY TO DO THEM in one bound red white and blue 
87.  one bounds red white and blue thats what i told  
88.  them to do thats not what they hav don ths IS NOT 
89.  WHAT I WANTED IM REALLY PISSED OF TAKET HEM BACK 
90.  and tell them that i asked for >three red white  
91.  and blue in boudchens<  
Britt i synk. 
92. BE det kommer att bli jätte kul vi har hur mycket  
93.  vin oh öl och champagne och rosevin och emm  
94.  nikolaj har tagit med sig från the roxy 
95.  stora öl tunnor sånna stora jätte bamsiga tunnor 
96.  hee alltså det kommer att bli världens fest 
Nikolaj forts 
97. NA do ju want to drink or anything  
98. BE yea i should  
99. NA do ju wnat to try the sangirian  
100. BE whats in it 
101. NA rose  
102. BE but of course  
103. NA we are going to find out if this sangaria  
104.  calms (.) chills my mum or not  
Britt i synk. 
105. BE neej jag är inte stressad idag faktiskt  
106.  det är roligt  
Britt forts. 
107. BE whhoo 
108. NA chers 
109. BE chers  to [the part] 
110. NA           [to the p]arty 
Britt i synk. 
111. BE jag är normalt ganska stressad men idag jag 



 

112.  organiserat allt så himla väl jag hat talat  
113.  med mina barn dom vet precis vad som ska göra 
114.  jag vet precis vad jag ska göra  
115. BM ((jazz musik, glatt förväntan))] 
 
  
Avsnitt 9, transkribering 17 
00.04.08- 00.07.50 
Gunilla Persson 
1.  IS [((intro slinga)) 
3.  VO gunilla planerar att sätta upp en  
4.   föreställning som hon kallar a na:jt with  
5.   the persons (.) snart kommer david aldo sångaren 
6.   i blood swett and tears han har nämligen  
7.   skrivit en låt som han ska ge till erika 
8.   å som hon sen ska framföra på familjens 
9.   föreställning  
10. GP jag har ju ehe en väldigt väldigt viktig 
11.  gäst som kommer nu om en timma och här 
12.  står jag med blött hår osminkad ((***)) 
13.  *så jag är på bristningsgränsen* nu 
Gunilla i synk. 
14. GP jag tror inte att det är sant att han  
15.  kommer hit jag eh är chokad själv jag är eh, eeh 
16.  min haka är liksom eh, eeh hänger ner på *knäna* 
17.  för det är en chans på miljonen för erikas del 
Gunilla forts. 
18. BM  ((intro slinga))] 
19. GP jag behöver den här bibeln  
Gunilla i synk. 
20. GP jag tror inte att det finns någon i hela  
21.  världens som är bättre att networka än jag  
22.  >jag träffade denna man på beverly hills hotell 
23.  och här en vecka senare så sitter han och äter 
24.  lunch och dricker vin och äter lite ost med mig 
25.  och han kommer att ge erika en låt har han lovat< 
26.  ((***)) det är ju helt otroligt  
27. BM [(( stegrande musik dnadana))>> 
28. GP jag tror så här att det är gud som ordnar  
29.  grejer år mig för han ser att jag har det svårt 
30.  på marktjänsterna ((***)) så han ger mig  
31.  brejke efter brejke  
Gunilla fort. 
32. GP får se vad man ska ha på sig nu då något 
33.  tufft måste man ha jag tycker om leopard 
34.  så då vill jag ha lite >rock and rooll på 
35.  mig men ja vet inte hur mycket rock and rool 
36.  jag har< om vi skulle perfome skulle jag ha 
37.  den här på mig det här kanske jag ska ha på  
38.  mig på perfomensen den här blir fin den har  
39.  jag aldrig haft på mig den här klänningen den 



 

40.  har fortfarande prislappen på sig men ja  
41.  tycker att den kanske är för mycket och ha 
42.  då ser jag inte klokt ut ((***)) jag kommer 
43.  liksom i stage kläder nu ((***))  
44. BM (( stegrande musik dnadana))] 
45. BM [(( show musik, intro, dandadanda whats gos up..))>> 
David i synk. 
46. DA my name is david aldo i leadsinger and front man 
47.  from the band blood swett and ters   
Gunilla forts. 
48. VÅ hi wellcome ho are ju doing 
49. DA hello am i at the right place  
50. VÅ yes 
David i synk. 
51. DA i was perfomence at the loung in beverly hills hotel  
52.  when gunilla came with her mum and hi had the 
53.  plesure to sing for gunilla and she left hers 
54.  number and ask me to cal her  
Gunilla forts 
55. BM (( show musik, intro, dandadanda whats gos up..))] 
56. GP david how are ju welcome into my house 
57. DA my plesure 
58. GP how are ju doing  
59. DA nice to se ju again 
60. GP nice to se ju againg ofcourse this is a honor 
61.  for mer a real honor ju now ju are world famous 
62.  ((***)) maby we can sit out side it's a lovely day 
63. DA ja absolutly california whather  
Gunilla i synk. 
64. BM [(( gitarr spel)) >> 
65. GP han tar med sig sin gittar för mig han kommer 
66.  att spela för mig och jag kommer förmodligen 
67.  aldrig vilja att han slutar *spela* ((***)) 
68.  för jag tycker att han helt enastående talang 
Gunilla forts. 
69. GP i would like to come and see jur next show  
70. DA its next weekend in south dakota i dont 
71.  if ju want to go there ((***)) 
72. GP okej south dakota actuly i will be in manhattan  
73.  its not to far away from manhattan is it 
74. BM (( gitarr spel)] 
75. LJ                 [((billjud, wwrooom, tut tut))]   
76. GP i think its very kind a close from new york  
77. DA okej tell me about jur dother now  
78. GP she is very talented and she um is only ten  
79.  years old and has alreay donn one musik 
80.  vidio ho was up on Youtube and get tons of 
81.  tons of viewers  
82. DA okej 
Gunilla i synk. (07.33) 
83. BM [(( orkestermusik, fiol och trummor))>> 



 

84. GP [för mig så handlar inte detta om pengar  
85.  utan vad det handlar om det är att erika  
86.  ska få visa sin talang och att hon ska få 
87.  bra material jag hoppas att jag får låten 
88.  gratis han kanske skickar mig en räkning  
89.  på hundra tusen dollar  
Gunilla forts. 
90. GP okej i be right back  
91. DA okej  
92. BM ((orkestermusik, fiol och trummor))] 
 
Avsnitt 9, transkribering 18 forts med gunilla 
00.12.40- 00.16.42 
Gunilla Persson 
1. IS [((introslinga)) >> 
2. VO [hemma hos gunilla fortsätter hon och sångaren 
3.   från blood swett and tears david aldo att  
4.   diskutera erikas musikaliska framtid  
5. DA its verry few musissions who can pick up an instument 
6.   and play a song  
7. GP thats right  
8. DA its rare this days  
9. GP its rare becouse people dont want to do live 
10.  performenc all studio were ju can tvekit up and  
11.  make evrything sound good ju not be able to really   
12.  sing that good 
Gunilla i synk. 
13. GP erika har en gudagåva (.) hon sjunger som en 
14.  näktergal kanske bara finns ett hundratal  
15.  flickor som sjunger i hennes ålder som kan 
16.  sjunga som hon över hela världen  
Gunilla fort. 
17. GP ((XXX))) *im so exited* for hering this ((***)) 
18. DA [((david aldo sjunger)) >> 
David i synk.  
19. DA ihad this song for a couple of yers and when 
20.  gunilla asked me ju know if a got a song for a 
21.  youn teenageer and this song came back to mine its  
22.  faith 
David fort. 
23. DA ((david aldo sjunger)) >> 
24.  ((david adldo sjunger))] 
Gunilla i synk. 
25. GP   jag är inte galen ja det kan bli en  
26.  *världshit* absolut ((***)) 
David fort. 
27. DA [((david adler sjunger))] 
David i synk.  
28. DA i dont have heard erika sing al im  
29.  going on is what gunilla was told me and she 
30.  eh, eeh no doubt that belive she as talent and 



 

31.  that she wants to this  
Bakgrundmusik forts. 
32. BM [((david aldo sjunger))] 
33. GP ((XXX)) i love it giv me a five  
34. DA ((ighfive)) 
35. GP    oh i mised ju (.) this is going 
36.   to be a incredibal world wide hit  
37. DA yeaa  
38. GP >if i had a man ho singd to me i would never 
39.  ever stopped smiling look further i mean 
40.  i wounder dont ju have a twin<  
41. DA ((***)) 
42. BM  [((lugn  gitarr musik, daradarda)) >> 
43. GP [i would like to have a man ho can sing to me 
44.  like that ju know 
45. DA (ohb) 
46. GP ho just blow me away its vere few thing in  
47.  life world thats impress me its kidnes and  
48.  talent ((***)) 
49. DA shers to that 
50. GP shers to that this eh, eeh is going to be as good as 
51.  any hit ju hear on the radio now if not better  
Gunilla i synk. 
52.  blir det en hitt så kan det bli flera miljoner  
53.  dollar (.) definitivt om det går på dom stationer 
54.  som finns tillgängliga och så vidare så naturligvis 
55.  så så blir det pengar   
Gunilla forts. 
56. BM ((lugn gitarr musik, daradarda))] 
57. GP she is very good at high nots she can really 
58.  take thos high nots  
59. DA summer is crasy the world … >> 
60. GP yea yea there is she going to be  
61. DA summer is crasy the world …] 
62. DA (ohb) 
63. GP thhis is a super fun song  
64. DA yea super fun 
Gunilla i synk. 
65. BM [((pianospel, jazz musik)) >> 
66. GP [han vill verkligen hjälpa erika han har inga 
67.  villkor om hon blir en  
68.  stjärna så ska jag ha så och så mycket han 
69.  han börjar inte prata om det och det är ju  
70.  *härligt* det är ju fantastiskt ju  
David fort. 
71. DA yea ju now i own the royality of it song 
72. GP  yea  
73. DA lets lets make her a big star with it 
74. GP YEAA ((XXX))yes ((***)) 
75.  *yes* lets make her to a big star with it  
Gunilla i synk. 



 

76. GP jag vet inte hur det kommer att fördelas nu 
77.  för att göra anspråk på eh, eeh få en del av 
78.  eh (.) intäkterna om det blir intäkter eh 
79.  jag kommer att ge honom kanske *hälften* (.) 
80.  han förtjänar *hälfte* ((***)) 
David forts. 
81. DA alright gunilla (.) thanks so mutch and 
82. GP  thank ju again 
83. DA for erikas musikal future  
84. GP <well again i say im enturly gratefull to ju 
85.  anyone ho wants to help my child is im going  
86.  love to death>  
Gunilla i synk. 
87. GP dagen har varit fantastisk för att allting gick 
88.  i *lås* och det är väl härligt och jag sa till 
89.  honom har du inge tvilling för asså jag  
90.  behöver en karl som du ((***)) jag behöver 
91.  en killa som kan sjunga för mig som du  
92.  varje dag ((***)) det är ju härligt ju  (.) 
 
Avsnitt 9, transkribering 19 
00.19.09- 00.22.10 
Maria Montazami 
1.  IS [((introslinga)) >> 
2.  VO [under våren tillbringade maria mycket tid 
3.   bort ifrån familjen och för att visa sin  
4.   sin kärlek och tacksamhet har hon nu bestämt 
5.   sig att för att göra något speciellt för  
6.   kamran 
7.  MM oh gud i feel so tal 
8.  KM  stopp this maria 
9.  MM have ju shrunk  
10. KM *no ju have taking taler and taler shoes* 
Maria i synk      
11. MM livet är ibland jätte jätte kul och  
12.  livet är ibland jätte jätte tråkigt 
13.  idag har jag tänkt att det ska bli en  
14.  kul fantastisk kväll så därför har jag 
15.  bokat bord på ett av vårt favorit ställe 
16.  och ditt kommer jag ta med kamran inklusive 
17.  en present jag kommer att ge en liten lätt     
18.  kärleksförklaring och ett litet tack som  
19.  en token av min kärlek 
Maria forts. 
20. MM chers love ju 
Kamran i synk. 
21. BM ((introslinga))] 
22. KM i hope that we going to something fun 
23.  hoping its somwhere next to the wather 
24.  i hoping that am somewhere maby something 
25.  that we both like to go to but i have no ide 



 

26.  where we are going  
Maria forts. 
27. MM well the plan is im going to take ju to a 
28.  resturant named savannah  
29. KM noaahh 
30. MM *yeees* 
31. KM *are ju serious* 
32. BM [((dom dardom dardom, tyst försiktigt))>>  
33. MM [yees 
34. KM ((***) okej 
35. MM how rued  
36. KM ((***) alright thats fine thats fine 
Kamran i synk. 
37. KM oh really what this the suprise the closest 
38.  to our house that we go to al the time  
Kamran forts. 
39. KM i was way of as usually ((***)) 
40.  *i was way of* ((***)) 
41. MM ju are not so god ether at suprises  
42. KM noh [((**************************))] 
43. MM  [what have ju don to suprise me] 
44. KM im going to take savannah next time 
45.  to suprise ju ((***)) 
Maria i synk. 
46. MM han hade liksom trott att för en gångs 
47.  skull skulle jag verkligen få till det 
48.  men icke sa nicke jag kör samma halvmesiga 
49.  överasskningar som jag alltid har gjort 
50.  under vår giftesmåls tid 
Kamran forts. 
51. KM savnnah is fine maria ((***)) 
52.  its very comfortable  
53. MM [yjuuuu ] 
54. KM [((***))] 
55. MM comfortable is a horrybal word  
56. KM ((***)) what do ju want me to say ((***)) 
57.  alright lets go before they give away our  
58.  reservation at savannah [((***))] 
59. MM          [((***))] 
60. KM ((***)) lets go 
61. MM (ohb) 
Maria i synk. 
62. BM [((Jazz musik))>> 
63. MM här om dagen då när jag och kamran var lite 
64.  <osams på varandra så sa kamran maria words doesent 
65.  meen anything its actions och jag tycker att 
66.  alltid att ord menar mer and actions så ikväll 
67.  så kommer jag att säga ord med actions eller(.) ord 
68.  och min action är min present fattar ni > 
Sätter sig i bilen och åker iväg 
69. MM hello carlos  



 

70. CA helloo how are ju mam 
71. MM we have a four aklock reservation  
72. KM oh ((***)) 
73. BM ((Jazz musik))] 
 
Avsnitt 9, transkribering 20 maria forts  
00.29.24- 00.33.03 
Maria Montazami 
1. IS [((introslinga)) >> 
2. VO efter en liten taftlig bötjan så har maria  
3.   och kamran anlänttill favorit och stamissstället  
4.   savannah och nu vill maria på sitt eget speciella  
5.   sätt visa sin tacksamhet och uppskattning  
6.  MM yea well make a little toast can 
7.  KM tell mer more 
8.  MM tell the pupos of this suprise 
9.  KM cant whait 
10. MM im asking for a divorse ((**))  
11. KM what  
12. MM im just *kidding* im kidding 
13. KM what a set up  
14. MM so take this as the leaving present  
15. KM  my (ohb)((***))  
Maria i synk. 
16. MM ikväll kommer det vara en väldigt  
17.  väldigt viktig kväll för mig att express 
18.  my tacksamhet för kamran  
Maria forts. 
19. BM [(( pianomusik, solo sång)) >> 
20. MM [<i can not belive (.) how patient ju where 
21.  how mutch ju have to indure when i was gon>.  
22. KM °thank ju maria°  
23. MM <i know it was so hard kamran(.) but anyway 
24.  im so happy thats just ju and i and we are the ones 
25.  and we always us kamran no mather what  
26.  people say what people think ju and i are 
27.  så stink and strong and that is the best  
28.  part of it al (.) yea we can argu tell each other 
29.  go somwere (.) but look at us now kamran do ju dont 
30.  lov me so mutch that ju can fall of the chair>.   
31. KM yes (ohb) 
32. MM not that om beautiful and al of this but is  
33.  something there in my heart being the mother of jour 
34.  beautiful children they are so grate as good 
35.  wondergul kidz.  
36. KM us and the kidz and tha family this is the  
37.  most important (.) theres nothing els 
38.  everythin els i grate but dosent come close to us 
39.  all being happy togheter we have never 
40.  been away that long and thats was hard  
41. MM take this (.) this is a token ans preshiajsen 



 

42. KM wow 
43. MM for ju (.) and al the wonderful things 
44.  that ju get me in the pased  
Maria i synk. 
45. MM jag har köpt en väldigt praktisk kamran 
46.  kamran köpte ett strykhjärn till mig  
47.  när jag fyllde tretti är vi tillsammans 
48.  än (.) ja tog jag åt mig och blev arg(.) nej 
49.  så jag tänkte köpa något som kamran 
50.  inte vill att jag ska köpa men som jag 
51.  köpte ändå  
Kamran fort. 
52. KM ((***)) ju now what this remainds me ov 
53. MM what 
54. KM something i got ju for jur birthday a 
55.  *long tim ago somerhing verry practicul* 
56. MM yea (.)  
57. MM ju never want me to by this teecaddle becous 
58.  burns oh look it vissals  
59. KM yea i think we are ready fo this 
60. MM i thinh we are ready for vissels 
Kamran i synk. 
61. KM i have no ide it what in the box we been 
62.  talking about it the reason we i dont want  
63.  to get one before is becous that we hav one 
Kamran fort. 
64. KM så this is my present  
65. MM Yes 
66. KM token about juor pritchiajsen is right her 
67. MM yes ((***)) 
68. KM wow thank ju maria((***)) its grate  
69. MM i think i teecan can bring us together  
70   i coup of pershien tee. 
71. KM (ohb) 
72. MM °how many times we hav not drink tee°. 
73. KM every night this caddle will bring us *togheter* 
74. MM yeaa 
75. KM im *shure* 
Maria i synk. 
76. MM jag är jätte överlycklig att han tyckte om 
77.  hans tekanna och att den nu kommer att vissla 
78.  varenda morgon och så ska vi komma springande  
79.  till varandra och ta en kopp te tillsammans 
Maria fort. 
80. MM chers 
81. KM chers *maria*  
82. MM chers for love forever  
83. KM absolutly  
84. BM (( pianomusik, solo sång))] 
 



 

Bilaga 2 Analys     
     

Gunilla Persson 
Avsnsitt 5 Transkribering 9  
00.31.19-00.33.46 
 
1. BM [((cirkusljud musik dädudedä))>> 
2. VO [gunillas lilla dotter erika eh inte så liten längre 
3. GP vi måste fixa rummet 
4. VO åh ida tycker gunilla att det är dags att  
5.  rensa ut i erikas flickrum men vem e det 
6.  som rensar egentligen 
 
Voice-overn inleder med att berätta att Gunilla tycker att det är dags att rensa ut i Erikas 

flickrum och avslutar med ett påstående, “men vem e det som rensar egentligen”. Det sker 

här en överlexikalitet när voice-overn väljer formuleringen “flickrum”, där “flick” är ett 

överflödigt ord som bevisar en övertalning på att Erika har blivit tonåring och det är nu dags 

att rensa ut hennes flickrum. Här sker en ideologisk strid som kan ses som problematisk ur ett 

genusperspektiv då det finns förutbestämda stereotypa, sociala konstruktioner och könsroller 

i samhället som styrs av normer och värderingar. Det är därmed dags för Erika att bli tonåring 

och inte längre en flicka som har dockor och leksaker i sitt rum. Voice-overn betonar även att 

Gunillas lilla dotter Erika inte är så liten längre (se rad 2), här sker en strukturell opposition, 

vilket förtydligar att Erika har vuxit från att vara liten till att bli större, detta uttrycks inte 

explicit utan är underförstått. Denna process ställer sig relationellt till något annat då det 

inkodar representationen av Erikas “åldrande” och Gunillas åsikt om att det är dags att rensa 

ut flickrummet.  

 

När voice-overn börjar prata påbörjas även bakgrundsmusiken, vilket är ett tillägg (addition), 

som adderar element för att rekontextualisera den sociala praktiken. Bakgrundsmusiken är 

lekfull och glad, som då genom detta tillägg kan konnotera till en musik som skulle kunna ha 

spelats på en cirkus när clowner utför en komisk akt. Medan voice-overn pratar får publiken 

se Gunilla komma promenerade från ett rum till ett annat där Erika befinner sig. Gunilla har 

valt en viss “presentationsstil” som visas explicit genom hennes klädval, då hon är iklädd en 

fin, kort, mörkblå, virkad klänning. Kameran sveps över rummet och följer Gunillas steg. 

Erika sitter på en stol och underhåller sig själv med en Ipad när Gunilla kommer fram och 

sträcker ut handen mot henne och Gunilla avbryter sedan voice-overn efter “hennes” första 

mening och säger till Erika “vi måste fixa rummet” (se. rad 3). Denna representation av Erika 



 

visar en materiell process, Gunilla är aktören som är aktiv och den som agerar och bär 

ansvaret för den kommande handlingen medan Erika är den passiva deltagen. Därefter pratar 

voice-overn klart (se. rad 4-6), Erika ställer sig upp och de går tillsammans mot hennes 

flickrum, de filmas först framifrån och sedan går klippningen över till att filma bakifrån när 

de går in i rummet. När voice-overn har pratar klart, börjar Gunilla direkt att prata och 

Gunilla och Erika står på en varsin sida av sängen och filmas i profil. Här visas ytterligare 

vem som är passiv och vem som är aktiv i handlingen. 
7. GP va har du för idé hur vi ska göra om för att 
8.   jag älskar de här bedsprädet sä sängöverkastet 
9.    är väl vackert vill du inte ha det kva:r 
10. EP  näe för ja vill ha nånting annat 
 

En verbal process sker när Gunilla slår ut händerna och sedan känner på överkastet, samtidigt 

frågar hon vad Erika har för idéer med rummet. Hon låter inte Erika svara på den första 

frågan utan lägger istället fram en åsikt om att hon älskar sängöverkastet och frågar Erika om 

inte hon vill ha kvar det (se. rad 7-9). I den verbala processen är Gunilla aktiv och innehar 

därmed makten i samtalet, hon är sändaren och Erika är mottagaren och blir därför passiv. 

Erika får inte chans att yttra sig i Gunillas första fråga och Gunilla försöker styra Erikas svar 

vad det gäller det “vackra” sängöverkastet. I samband med detta sänks bakgrundsmusiken 

markant och hörs endast dovt. Erika svarar med en lågmäld röst, tittar ner på sängöverkastet 

och säger att hon vill ha någonting annat (se rad 10). Det uppstår en mental process där Erika 

ses som passiv. Vi i publiken får se Erikas inre känsla och tillgivenhet för Gunilla och denna 

scen” uppmuntrar” publiken att söka empati och eventuellt tycka synd om Erika då hennes 

reaktion och svar visar hennes tillbakadragenhet.  

 

När Erika har avslutat sin mening börjar Gunilla direkt att prata och hon klipps in i “synken”. 

Gunilla drar sina fingrar genom sitt hår och förklarar att Erika har blivit för gammal för att 

leka med dockor. När de flyttade till Hollywood hade hon hoppats på att Erika skulle leka 

med dockor i flera år framöver, men hon menar att hon måste acceptera att så är inte fallet. 

Här upprepas (repetition) den tidigare sociala praktiken om förändringen som sker när en tjej 

går från att vara en flicka till att bli tonåring. Som tillägg till denna sociala praktik får vi höra 

Gunillas syn på problemet. Denna upprepning har som funktion att bygga upp ett mer 

mångsidigt koncept, där produktionen konstruerar en vardaglig händelse och framställer den 

som en stor aktivitet. 

 



 

I synken stegrar takterna i bakgrundsmusiken genom en tempoökning och efter Gunillas 

avslutande mening (se transkribering 9, rad 15) förstärks hennes konstaterande genom ett 

tillägg (addition) och en slutkläm av musiken hörs som signalerar att hon har pratat klart 

(deletion). Detta konnoterar till att musiken har satt punkt genom hennes accepterande att 

Erika inte är en lite flicka längre. 

 
16. GP vad vill du ha för färg på väggarna 
17. EP  den *här* 
18. GP  åååh så stark rosa 
19. EP ja:h 
20. GP varför de 
21. EP  eeh för jag tycker om de 
22. GP  ja men de e vackert  
 

Bilden klipps tillbaka till när de båda står i Erikas rum och en verbal process uppstår då 

Gunilla frågar Erika vilken färg hon vill ha på väggarna. Bilden övergår sedan enbart på 

Erika och här uppstår det en mental process, hon tar upp en kudde som har en stark rosa färg 

och säger blygsamt med skratt i rösten att den färgen vill hon ha. Gunilla blir den aktiva 

deltagaren och Erika den passiva, då Erika framställs som den underlägsna och Gunilla som 

den som bestämmer och styr samtalet. Produktionen fortsätter att filma Erika i bild samtidigt 

som publikens får höra Gunillas chockerande svar (se rad 18). Gunilla var troligtvis inte 

beredd på att få detta svar vilket vi kan uppfatta genom hennes reaktion som hon uppvisar 

med hjälp av sitt kroppsspråk och betoning på orden (se rad 18). Vi kan dra slutsatsen att i 

vissa delar av sociala praktiker, är reaktioner viktigare än handlingar.  

 

Gunilla i synk 
23. GP hon ville ha chockrosa nästan chock rosa 
24.  väggar de har jag aldrig sett förut ja vet 
25.  inte hur de kommer att se ut ((***)) 
 

Sedan klipps Gunilla in i synken där hon uttalar sig om Erikas val av färg på väggarna. Hon 

rynkar på ögonbrynen och ser fundersam ut samtidigt som hon säger att hon aldrig har sett en 

chockrosa färg på väggar tidigare. Här kan vi se en beteendemässig process, då vi får ta del 

av Gunillas tankar kring valet av färgen och hon inger en känsla av oro då hon avslutar med 

ett skratt och ställer sig frågan hur detta kommer att se ut. Då Gunilla visas i synken börjar 

även en bakgrundsmusik spela, musiken består av ett maracasljud och samtidigt trappas 

musiken upp vilket förstärker hennes känsla av fundersamhet.  



 

 
26. GP vad tycker ni (.) blir de fint på väggen 
27. LJ ((skrikljud, med skräck)) 
 

Klippningen går tillbaka till rummet där Gunilla håller den skrikrosa kudden mot väggen och 

frågar “vad tycker ni, blir de fint på väggen?”, hon riktar sig ej direkt till Erika utan använder 

sig av ett tilltalsord som riktar sig till flera personer, vilket ställer oss frågan vilka är de andra 

obekanta personerna som inte visas i rummet eller framför kameran? Detta får oss att förstå 

att situationen är rekonstruerad och att Gunilla och Erika inte är ensamma i rummet utan är 

omringad av en produktion. När Gunilla avslutat sin mening läggs en ljudeffekt till 

(addition), genom ett skrikande ljud som kan relateras till en skräckfilm. Detta görs möjligen 

i syfte för att förstärka den starka färgen. 

 
28. GP jag kommer nog försöka få henne att gå till 
29.  nå mer pastell rosa färg (.) de blir nog lite 
30.  mer normalt ((***)) 
 
Gunilla klipps tillbaka till synken där hon säger att hon ska försöka få Erika att gå till en 

mildare färg, eftersom hon anser att det blir lite mer “normalt”. Här sker en relationell 

process då Gunilla sätter den tänkta färgen i relation till en mildare pastellrosa färg som hon 

anser representera något mer “normalt”. En pastellrosa färg konnoterar till en stereotyp 

uppfattning av hur ett tjej rum bör se ut. Scenen avslutas sedan med att Gunilla skrattar 

självsäkert vilket skapar en beteendemässig process som förstärker hennes makt då hon ska 

försöka påverka Erika till att välja en mildare färg. 

 

När klippningen sedan går tillbaka till rummet har bakgrundsmusiken försvunnit (deletion) 

och Gunilla ber Erika att lägga gosedjur i två olika högar, en ge-bort-hög och en hög som hon 

vill spara (se rad 31-33). Gunilla och Erika filmas snett framifrån, där de står på samma sida 

av sängen och plockar bland gosedjuren. 

 

Gunilla klipps återigen till synken där hon berättar att Erika har massa mjukisdjur som de 

måste ge bort då det finns många behövande barn som skulle bli jätteglada av att få Erikas 

leksaker och ändrar rösten till en mer allvarsam ton och inger ett bekymmersamt 

ansiktsuttryck (se rad 34-37). Gunilla betonar att det finns många behövande barn vilket ger 

oss uppfattningen om att hon vill hjälpa ett stort antal barn. När Gunilla avslutar meningen i 

synken, klipps hon ut ur bild och kameran zoomar in på Erikas alla gosedjur.  Därefter får vi 



 

återigen se Gunilla och Erika i bild, på samma sida av sängen som tidigare. Gunilla tar upp en 

kamel och ifrågasätter om hon inte ska spara den fina kamelen och slänger den sedan mot 

“spara-högen”. Denna fråga tillåts Erika heller inte att svara på eftersom Gunilla sedan direkt 

vänder sig mot kameran och berättar att hon är som en ekorre som vill spara allting men att 

Erika är den som vill ge bort. Sedan vänder sig Gunilla mot Erika och säger att hon inte är 

“en sånhär” ekorre som Gunilla är. Här sker ytligare en verbalprocess, där Gunilla innehar 

makten över konversationen Gunilla är aktiv och Erika blir återigen passiv. 

 

Efter denna sekvens börjar en ny bakgrundsmusik höras, dock väldigt dovt och sedan klipps 

Gunilla in i synken. Här sker ett tillägg (addition) i sekvensen och musiken höjs en aning, 

musiken är lunkande och man får en känsla av att de inte kommer någonstans och Gunilla 

säger att hon måste sluta vara den “värsta Ekorren” av alla och skrattar åt sig själv (se rad 44-

45). 

 
46. GP den här är ju alldeles för fin för (.) att inte 
47.   ha den är ju fantastiskt vacker (.) den e fin 
48.    och den här är också ett samlarobjekt som 
49.  man gärna vill spara (.) här har du grejer på golve 
50.  mä gumman 
 

Bilden klipps tillbaka till Erikas rum och zoomas in på Gunillas hand som sträcker sig efter 

en docka och säger att den är alldeles för fin för att inte behålla. På rad 47, efter att Gunilla 

sagt att den första dockan är fantastiskt vacker, ser vi att bilden klipps och de filmas från 

kortsidan av sängen och vi får se en helhetsbild hur rummet ser ut.  Gunilla tar upp en kudde 

som har formen av bokstaven E och uttrycker hur fin den är. Klippningen går hastigt över till 

en annan bild, där Gunilla har en annan docka i handen som ligger i en kartong och hon 

berättar att detta också är ett samlarobjekt som “man gärna vill spara”. Genom hennes verbala 

processer antyder hon gång på gång att vissa leksaker är allt för fina för att slänga och dessa 

upprepningar (repetitions) och hastiga klippningarna från leksak till leksak skapar en ironi 

där Gunilla förlöjligas eftersom hon tidigare sagt att hon är en ekorre. 

 

Gunilla i synk 
51. GP skänk högen som vi skulle ge bort blev mindre 
52.  och mindre ju mera vi *tittade på den* aeh den 
53.   har kan vi ju inte ge bort den där kan vi ju 
54.  inte ge bort ((***))  
 



 

Gunilla klipps återigen in i synken där hon säger med skratt i rösten att “ge-bort-högen” bara 

blev mindre och mindre ju mer de tittade på den, och imiterar hur det lät under tiden de 

“rensade” i rummet (se rad 52-54). När hon säger detta upplever vi det som att hon vill få det 

att låta som att det var både Erika och hon som rensade i rummet genom att använda 

pronomen “vi”. Hon skapar på så vis en samhörighet med Erika och menar på att de 

gemensamt har tagit beslut om vilka gosedjur som ska sparas eller inte. Det kan dock ha skett 

här att delar av scener har utelämnats (deletions), för att produktionen vill framställa det som 

att det är Gunilla som har rensat bort allt. Likväl som det kan läggas till element, kan 

produktionen ha valt att ta bort delar där Erika har fått komma till tals och också velat spara 

på saker.   

 
55. GP jag är såhär nostalgisk jag tycker ju om (.) 
56.   alla de här sakerna dom betyder ju nåt för 
57.   *mig* så jag skulle ju om hon ville göra sig av 
58.   med pippi så kommer ja spara pippi Långstrump 
59.   liksom för mig själv då 
 

Gunilla står vid sängen igen och tar upp Pippi Långstrump i handen och ger det som ett 

exempel på något som hon skulle vilja spara (se rad 55-59). Är det något som har betydelse 

för henne och inte för Erika skulle Gunilla spara det för sig själv. Hela detta klipp förtydligar 

“misslyckandet” av att skänka leksaker då hon gärna vill spara på saker som Erika inte själv 

vill behålla. Detta förstärker även de voice-overn säger på rad 5-6, “men vem e det som 

rensar egentligen”. Gunilla uttrycker att hon vill skänka “massa” leksaker i början av 

sekvensen och det vill även Erika, men Gunilla hindrar utrensningen av Erikas flickrum gång 

på gång. På rad 53 säger Gunilla ordet “vi” som antyder på att både Erika och Gunilla har 

haft problem med att skänka leksaker till behövande barn, men de sekvenser som har visats 

under detta klipp har bekräftat att det är Gunilla som har varit en “ekorre”. Kan det vara 

sekvenser som uteslutits och som publiken inte får se, där Erika har velat spara en del saker? 

Vi kan anta att en rekontextualisering av verkligheten har skett då de eventuellt har valt att 

inte visa delar av det hela materialet för att vinkla denna scen på ett specifikt sätt.  

 
60. GP nu blir barnen glada och få allt de här 
 

Klippet avslutas med att Gunilla plockar i de resterande leksakerna i en liten plastpåse, som 

hamnade i ge-bort-högen, som inte är allt för stor. Detta ger oss tittare ett ironiskt intryck då 

det från början var tänkt att de skulle skänka bort “massor” av leksaker, som Gunilla själv 



 

uttryckte sig om. Då produktionen har valt att visa denna sekvens får vi som publik återigen 

bekräftat att Gunillas har misslyckats med den “stora” insamlingen och det är här ironin 

skapas. Hennes sista påstående på rad 60, där hon vill betona att barnen kommer att bli glada 

av “allt” det här, förlöjligas hela situationen än mer då gosedjuren som de har i påsen inte är 

särskilt många, som hon vill få det att låta som. 

 

Gunilla Persson 

Avsnitt 9, transkribering 17 

00.04.08- 00.07.50 
1. IS [((intro slinga)) 
3. VO gunilla planerar att sätta upp en 
4.    föreställning som hon kallar a na:jt with 
5.     the persons (.) snart kommer david aldo sångaren 
6.    i blood swett and tears han har nämligen 
7.    skrivit en låt som han ska ge till erika 
8.   å som hon sen ska framföra på familjens 
9.   föreställning  
 
Ett annat exempel där förlöjligande sker i Gunillas familjerelation är då hon har bjudit hem 

sångaren David Aldo från bandet Blood sweat and tears. David blir tillskriven en yrkesroll 

vilket skapar en officiell känsla men han blir även benämnd med hans namn, vilket får oss att 

tro att vi vet vem han är. Voice-overn berättar att han har skrivit en låt som han ska ge till 

Erika, som hon ska framföra på familjens föreställning (se rad 1-9). 

 

I början av klippet får vi se när Gunilla gör sig i ordning för att han ska komma, hon är 

stressad och springer runt och klappar på sin bibel som hon säger att hon behöver. När han 

kommer sätter de sig i Gunillas trädgård och börjar samtala.  
 
78. GP she is very talented and she um is only ten 
79.  years old and has alreay donn one musik 
80.  vidio ho was up on Youtube and get tons of 
81.  tons of viewers 
 

David ber sedan Gunilla att berätta om hennes dotter och Gunilla beskriver hur talangfull 

Erika är och berättar att hon redan har gjort en musikvideo som har fått “tons of tons of 

viewers” (se rad 78-81). Genom den mentala process samt verbala process som vi får se och 

höra från Gunilla kan vi utläsa att hon nöjd och stolt över Erika när hon berättar om hur 

duktig hon är. 



 

 
83. BM [(( orkestermusik, fiol och trummor))>> 
84. GP [för mig så handlar inte detta om pengar 
85.  utan vad det handlar om det är att erika 
86.  ska få visa sin talang och att hon ska få 
87.  bra material jag hoppas att jag får låten 
88.  gratis han kanske skickar mig en räkning 
89.  på hundra tusen dollar 
 

Gunilla klipps in i synken (se rad 83-89) och samtidigt påbörjas en bakgrundsmusik som 

påminner om en symfoniorkester, med markanta inslag av fioler och trummor. Musiken har 

ett poppigt inslag med ett högt tempo som indikerar på att något storslaget kommer att ske. 

Gunilla har papiljotter i håret vilket får oss att tro att denna inspelning har skett innan David 

Aldo ens hade besökt henne. Detta kan vi även bekräfta då hon i en tidigare synk, varit klädd 

i exakt samma klänning och även där hade papiljotter i håret och då pratade hon om att David 

var på väg. Det som sker i denna sekvens är en rekonstruktion av verkligheten då 

produktionen har klippt ihop scener som från början är från samma tagning men som sedan 

inte visas i kronologisk ordning (rearangements). 

 

I synken berättar Gunilla att detta möte inte handlar om pengar (rad 84). Precis innan Gunilla 

går in i synken får vi se när hon står upp och serverar David vindruvor, hon är då iklädd en 

svart kavaj (detta sker på rad 80). På rad 86 filmas Gunilla i synken där hon berättar att 

hennes intention med detta är att hon vill att Erika ska få visa sin talang och få ett bra 

material. Samtidigt som hon pratar om detta går klippningen tillbaka till när hon serverar 

David vindruvor. Vi som tittar uppfattar det som att detta är en och samma sekvens som vi 

sett tidigare, vilket troligtvis även är produktionens avsikt, men när vi ser närmare på dessa 

två sekvenser och jämför dem ser vi att vid det andra tillfället bär Gunilla ingen kavaj. När 

hon därefter vänder sig ifrån David, i slutet på rad 89 har hon åter igen kavajen på sig. Här 

har produktionen återigen rekonstruerat verkligheten, genom att få oss att tro att vi ser den 

kronologiska ordningen (rearangements), men i själva verket är scenerna ihop klippta av 

olika delar som produktionen har arrangerat. 

…forts med Gunilla 

Avsnitt 9, transkribering 18  

00.12.40- 00.16.42 

Lite senare i samma avsnitt fortsätter Gunilla och David Aldo att diskutera Erikas 

musikaliska framtid.  



 

13. GP erika har en gudagåva (.) hon sjunger som en 
14.  näktergal kanske bara finns ett hundratal 
15.  flickor som sjunger i hennes ålder som kan 
16.  sjunga som hon över hela världen 
 

I en synk berättar Gunilla att Erika har en gudagåva. Bakgrundsmusiken har en glad och ljus 

ton med inslag av klassiska instrument. Gunilla menar att det kanske bara finns ett 

“hundratal” flickor i världen som kan sjunga lika vackert som Erika kan (se rad 13-16). 

Gunilla får det att låta som att Erika är unik då hon menar att hon är en av få som har denna 

talang. Hon ger inte ett specifikt antal (aggregation), utan säger att Erika är en av hundra 

vilket vi och publiken kan uppfatta som tvivelaktigt då det inte låter trovärdigt och därför blir 

denna sekvens ironisk/komisk. 

 

Gunilla i synk. 
25. GP jag är inte galen ja det kan bli en 
26.  *världshit* absolut ((***)) 
 

Gunilla utstrålar en självsäkerhet när hon i en annan synk uttalar sig om att hon inte är 

chockad om Erikas låt blir en världshit. Gunilla har här utsläppt hår och vi har inte vetskapen 

om hon har sagt detta uttalande innan David kommit, under tiden han är där eller efteråt men 

vi kan anta att hon uttalar sig om detta efter att hon har hört David sjunga den låt som han ska 

ge till Erika (se rad 23-24). 

 

Gunilla i synk. 
52. GP  blir det en hitt så kan det bli flera miljoner 
53.   dollar (.) definitivt om det går på dom stationer 
54.   som finns tillgängliga och så vidare så naturligtvis 
55.   så så blir det pengar 
 

I en senare synk berättar Gunilla att om Erikas låt blir en hit kan det generera flera miljoner 

dollar, framförallt om det spelas på de rätta stationerna (rad 52-55). Här har Gunilla 

papiljotter i håret och än en gång tyder detta på att produktionen har klippt in detta från den 

tidigare synken innan Aldo ens hade kommit, vilket antyder på att det har skett en 

omkonstruering av verkligheten som inte har en korrekt tidsföljd (rearengment). Gunilla har 

hyllat hennes dotter vid ett flertal tillfällen, hon har nämnt att hon gör detta för att Erika ska 

få visa sin talang och att det inte handlar om pengar.  I denna sekvens (rad 52-55) antyder hon 

dock på att hon tror att det finns en stor chans att Erikas låt kommer att generera en stor 



 

summa pengar vilket blir motsägelsefullt då hon tidigare har sagt att pengarna i princip inte 

har någon betydelse.  

 

Siv Cotton 

Avsnitt 2, transkribering 3 

00.11.03- 00.15.08  
1. BM  [((glad musik, duadua dadadaa)) >>  
2. VO  [siv träffade inte mister rajt på spa invigningen 
3.     förra veckan å hon e nu trött på singellivet därför 
4.    har hon nu bjudit in fensjui experten monika för (.) 
5.    att få lite mer balans i livet 
 

Voice-overn inleder med att berätta att Siv inte träffade “mr right” på en spa-invigningen hon 

tidigare hade haft och betonar tydligt att Siv nu är trött på singellivet och har därför bjudit 

hem fengshui-experten Monika för att få lite mer balans i livet.  Ett tillägg (addition) sker här 

med hjälp av en glad musik som spelas i bakgrunden, som påminner om den musik som 

spelas på en kabaréshow.  Voice-overn väljer att benämna Monika genom hennes yrke men 

hon tillskrivs även med hennes namn vilket gör att vi får en mer personlig känsla. 

 

Siv står i köket med lockat hårt och iklädd en röd klänning och häller upp kaffe som visar på 

en materiell process då det hon utför har ett materiellt utfall och hon representeras som en 

aktiv aktör i sammanhanget. Siv berättar att hon har varit ensam i ett år och därför vill hon att 

en fenshui-expert ska komma hem till henne. Hon hävdar att hon inte har varit med någon 

under tiden hon varit ensam, men ändrar sig snabbt och säger skämtsamt att det kanske finns 

en kille som hon har varit med (se rad 6-8). I synken som kommer direkt efter detta berättar 

Siv att hon hoppas på att hitta någon som har “kvalitet” (se rad 9-10).  

 
12. SC å varför ja valt de här rummet de 
13.   e ju för att (.) ja vill ju inte va ensam 
14.    i hela livet liksom ja vill gärna gå på 
15.  nån dejt kanske ha ja träffa nå nya 
 

Sedan klipps Siv in när hon befinner sig i sitt sovrum och sätter sig ner på sängkanten och 

berättar varför hon har valt att fengshui-experten ska hjälpa henne med just detta rum (se rad 

12-15). Musiken har förändrats och ökat i tempo och nu är det en sensuell jazzmusik med 



 

inslag av bongotrummor. Hon fortsätter att berätta att hon inte vill vara ensam i hela livet och 

vill gärna gå på en dejt.  

 

Siv i synk 
16. SC de kan öppnas upp för lite a lite action  
 

Därefter klipps Siv in synken och hon berättar på ett flirtigt sätt att detta kan öppna upp för 

lite action (se rad 16). Siv inledde med att berätta att hon ville hitta en kille att gå på dejt med 

men i nästa sekvens hoppas hon på att det ska ske lite “action”, vilket skapar en ironi och 

förvirring, vad är det egentligen hon är ute efter? Eftersom detta sker under olika klippningar, 

är det svårt för oss som publik att veta om det visas i kronologisk ordning (Rearangements) 

eller om produktionen har rekonstruerat verkligheten för att framställa Siv på ett visst sätt (se 

rad 12-16).   

 

Siv Cotton forts. 
17. MF hello 
18. SC he:y monika how are you thanks for comming 
19. MF yu lo:k great 
20. SC thanks so do yu: (.) one year without a man 
21.   and im ready for some sort of a man 
22. MF well we gonna make sure that he is the right man 
 

I nästa scen kommer fengshui-experten Monika in genom Sivs öppna ytterdörr och ropar hej. 

Sedan klipps Monika ur bild och Siv filmas när hon kommer gående nerför trappan och 

svarar glatt och välkomnar Monika med en kram och utbyter komplimanger med varandra (se 

rad 18-20). Klippningen går från olika vinklar för att visa vad båda gör och Siv berättar att 

hon har varit utan man i ett år och är redo för någon typ av man (se rad 21). Medan Siv leder 

Monika upp för trappan svarar Monika att de ska se till att han är den perfekta mannen för 

henne (se rad 22). Eftersom dörren står vidöppen och Monika bara klampar in, kan vi anta att 

denna situation är rekonstruerad. I normala fall har de flesta människor sin dörr stängd och 

den som kommer på besök plingar/knackar på för att sedan bli insläppt av den som bor där 

vilket får oss att anta att delar kan ha tagits bort (deletions). 

 
24. MF so we are gonna (ohb) just give me one 
25.   secund i need to (.) 
26. SC fell the energy 
27. MF fell the energy you get(.) you know whats going on in 



 

28.  this particular room (ohb) if there is anything that 
29.  have to be cleared or not 
 
Klippningen går nu över till när båda befinner sig i Sivs sovrum, Siv sitter ner på sängkanten 

och Monika står framför henne. Båda syns i bild tills Monika börjar prata och då zoomas 

kameran in på henne. Monika ber om att får en stund för sig själv för att känna in energin i 

rummet (se rad 24-29) och när hon säger detta svischas kameran över och filmar endast Siv 

som fortfarande sitter på sängkanten och lyssnar på vad Monika säger och visar genom sitt 

ansiktsuttryck sitt intresse. Siv befinner sig i en existentiell process, då hon är passiv och 

enbart representeras i ett tillstånd av sin existens/framträdande.  Här börjar en dov 

bakgrundsmusik spelas, som är ett element (addition) som lagts till för att få en känsla av att 

rummet är obehagligt och att vi ska känna in rummet som Monika gör. Musiken är kuslig 

med inslag av glittrande ljud vilket gör att denna sekvens känns obehaglig.  

 

Siv i synk 
30. SC everything is energy de är du (.) de e plantorna 
31.   everything around de är enershi då 
 

Siv klipps in i synken och den tidigare bakgrundsmusiken hörs fortfarande endast vagt. Med 

en allvarsam ton på rösten förklarar Siv på “svengelska” att precis allt är energi och med 

hennes beteendemässiga process gestikulerar hon detta och tittar runt om kring sig (se rad 30-

31). 

 
32. SC å de är säkert jättedålit här uppe i rummet (.) 
33.  [mä enershi *för för de e ju ingen man här* 
34. BM [((spänningsfylld musik, mystisk dududuua))]   
35. MF ahm that is one thing that really bothers me in 
36.   this room 
37. SC oh shit what is that ((***)) 
 

Efter synken går klippningen över till Sivs sovrum och Siv berättar att hon tror att det är 

jättedålig energi i rummet som hon befinner sig i eftersom att det inte finns någon man där. 

Detta påstående uttrycker hon i en relationell process då hon refererar till att det finns en 

avsaknad av en man i hennes liv, och får det att låta som om att det är något som normalt ska 

finnas där. Under tiden hon säger detta ser vi Monika lunka fram och tillbaka i bakgrunden, 

vilket är en existentiell process då hon enbart framträder i sin existens. Samma 

spänningsfyllda musik är i bakgrunden men som nu hörs den något tydligare (addition). 



 

Kameran filmar endast Monika när hon går omkring i Sivs sovrum med ett anteckningsblock 

i handen och ser sig omkring (existentiell process). Musiken går upp i ton och ökar takten och 

inger en dramatisk stämning som fyller rummet och musiken slutar när Monika säger att det 

är något som oroar henne i rummet (se rad 35-36) (addition). I samband med att Monika 

säger detta zoomas Sivs ansikte in i bild och visar genom en mental process hur hon 

signalerar en orolig blick. Båda syns i bild och Siv svarar “oh shit what is that” och de båda 

börjar skratta.  

 
38. BM [((spänningsfylld musik, wuum, mystisk dududuu)) >> 
39. MF  ((***))okey and ah for me (.) it's a big 
40.    thing okey ahm the fact that your bedrom is   
41.   open completley to the bathroomside so the best 
42.   thing that i will suggest you to do samtaims to put 
43.    curtains up [like that] the you have in >> 
44. LJ              [swiiiiish]  
 

På rad 39 börjar den tidigare spänningsfyllda bakgrundsmusiken spelas upp igen, i syfta att 

bygga upp en känsla av förväntan på vad Monika ska säga (addition). Monika förklarar att 

det finns ett stort problem i rummet som hon säger med en allvarsam ton. Klippningen växlar 

“svajigt” mellan en inzoomad bild på Siv och en helkroppsbild av Monika som förstärker 

bakgrundsmusikens spänning som produktionen har rekonstruerat för skapa en 

skräckinjagande känsla (vilket vi konnoterar till en skräckfilm). Monika förklarar genom en 

verbal process att problemet är att det är öppet mellan badrummet och sovrummet och säger 

att det bästa vore om Siv sätter upp en gardin mellan dessa rum. I detta klipp sker en verbal 

process där Monika är den aktiva aktören som för samtalet framåt (se rad. 42-43).  När hon 

på rad 43 säger “like that” visar hon samtidigt med händerna hur Siv ska sätta upp gardinerna 

och i samband med detta läggs en ljudeffekt till “swish” (addition) (se rad 40-43). 

 

Siv klipps tillbaka till synken och ger sin respons på vad Monika just har sagt och säger “ne:j 

ja (.) ja vill ha de öppet”. Den lösning som Monika har föreslagit bemöts inte med en positiv 

reaktion från Siv vilket vi tydligt kan se i hennes ansiktsuttryck när hon pratar och säger även 

detta med en bestämd röst. 

 

Klippningen återgår till sovrummet och Monika filmas när hon tittar upp i taket och berättar 

att Sivs fläkt kan ha en negativ inverkan på Sivs energi. Monika framställs i en materiell 

process då hon är den aktiva aktören och hon har ett mål med den process hon vill förmedla. 



 

Monika menar att bladen skulle kunna skära energin ur Siv och att även bjälkarna i taket har 

en negativ energi. Bjälkarna kan hugga av Sivs fötter och ge problem med hennes ben och 

anklar och under tiden hon berättar detta gestikulerar Monika med sin kropp vad som kan 

hända. Siv framställs genom en mental process då vi får se hennes reaktion på Monikas 

uttalanden, vilket ger oss möjligheten att få en inblick i Sivs sinnestillstånd och hon blir 

passiv. 

 
50. SC förstår att ja e skärd upp nu (.) hon säger de att 
51.   den här seelingfanen den e så här att den den 
52.   [skär upp hela min [kropp 
53. BM  >>((däädum musiken [stannar))] 
54. LJ                     [kniv-ljud] 
55. SC  och trebeamarna dom cuttar av mina [ben 
56. LJ                                     [sjuup, knivljud] 
57. SC  så att de här är ju bara helt eh asså ja e 
58.   shockad 
 

När Monika har avslutat sin beskrivning om den negativa energin i rummet filmas Siv och 

hennes blick vänder sig mot kameran. Hennes blick tittar inte rakt in i kameran utan snett till 

vänster som om att det är någon som står där och hon återberättar vad Monika precis har sagt, 

Siv är den passiva deltagare i den här verbala processen då hon endast återberättar det 

Monika har sagt och därmed är Monika den aktiva deltagaren (se rad 50-53). Musiken går 

upp i ton (addition) när Siv säger att fläkten kommer att skära upp hela hennes kropp (se rad 

52), vilket görs för att öka spänningen. När hon säger detta läggs även en ljudeffekt till 

(addition) och effekten låter som att något skärs upp snabbt. Denna effekt läggs även till på 

rad 56 när Siv berättar om att balkarna kan skära av hennes ben (se rad 55). Hon förklarar att 

hon är helt chockad och musiken går återigen upp i ton (addition) (se rad 57-58). I detta klipp 

rekonstruerar produktionen verkligheten genom att lägga till ett antal ljudeffekter för att 

förstärka det Siv säger som i sin tur förstärker det ironiska. I en vardaglig kontext, i en 

liknande situation, förekommer aldrig en ljudeffekt, men produktionen har lagt till detta för 

att förstärka det komiska och det blir på så sätt ironiskt.  

 
59. MF corner like this 
60. SC  jah 
61. MF this is calld arrow its a narrow she arrow she 
62.   of the energy right the peels going thru you like  
63.    this [poking you constantly all night long 
64. LJ       [swish swish swish] 
65. SC oh really 



 

 

Efter detta zoomas Siv ut ur bild och vi får se en helhets vy av rummet samt på Monika och 

Siv. Monika börjar berätta om nästa negativa energi som finns i rummet och denna gång 

handlar det om en kant på en vägg som pekar mot Sivs säng. Monika förstärker detta genom 

en beteendemässig process då hon visar med sina händer hur denna kant ser ut och beskriver 

den som en pil som skjuts genom Siv under hela natten. När hon gestikulerar hur pilarna 

skjuts mot sängen tilläggs en ljudeffekt (addition) för att förstärka vilken riktning och kraft 

pilarna har när de åker mot sängen. I samband med detta filmas Siv in och hon ser chockad ut 

och utbrister “oh really”. I detta klipp sker även en verbal process där Monika är den aktiva 

aktören som för samtalet framåt. Siv framställs genom en mental process då vi får se hennes 

reaktion på Monikas uttalanden, vilket ger oss möjligheten att få en inblick i Sivs 

sinnestillstånd. 

 

Siv i synk 
66. SC kanten de va ju helt [hemsk 
67. BM                     [((dädum,spänningsfull musik))>> 
68. SC  >> den va ju som en som en eh ah jätte skarp 
69.   [kniv som ba kom] och särde upp mig så här ja ba what 
70. LJ [swish, knivljud] 
71. SC >> ja e upp uppskärad ser ni att ja e blodi(.) you 
72.   see it ser ni[de 
73. LJ       [skärmen blir röd med blod] 
74. BM  >>((däädum, spänningsfull musik))] 
 

I synken efter denna händelse berättar Siv hur hemsk kanten var och upprepar hur skarp 

kniven är som skär upp henne och än en gång läggs den tidigare “kniv-ljudeffekten” till 

(addition) (se rad 66-70). Hon säger detta med en allvarlig ton och berättar även att hon är 

“uppskärad” (se rad 71), samtidigt som hon säger detta visas en återblick till då Monika 

gestikulerade med händerna för att visa pilarnas riktning. Siv klipps tillbaka i bild och hon 

“frågar kameran” om de ser att hon är uppskuren. Hon upprepar frågan (se rad 72) och 

bakgrundsmusiken blir “skrikig”. Än en gång hör vi “knivljudseffekten” (addition) och vid 

varje skärning fylls skärmen fläckvis med en röd färg, som vi kan konnotera till blod som 

rinner över skärmen. Synken avslutas med att skärmen blinkar i rött och svart och sedan går 

klippningen tillbaka till sovrummet. Knivljudseffekterna (additions) upprepas under hela 

klippet (repetitions) och läggs till för att produktionen vill förstärka den “otäcka” händelsen 

som i sin tur skapar en viss ironi, då vi vet att i den sociala praktiken kan detta inte ske. 

 



 

75. SC  so (.) how can i (.) get a lot of sex in this room 
76.    ((***) 
77. MF okey words are verry powerfull 
78. SC word[s 
79. MF   [so you have to repet let a say prayers 
80.  even if it has nothing to (.) do with eh 
81.  reli[gon or or a say nain times  
82. BM    [((ahhh, helig musik)) >> 
83. SC nu vill ja ha jättego säx *nu vill* ja ha jätte 
84.    go säx nu vill ja ha jätte go säx 
 
Siv sitter på sängkanten och Monika står framför henne, den tidigare otäcka stämningen är 

helt borta och Siv frågar Monika hur hon ska få mycket sex i rummet de befinner sig i och 

avslutar med ett skratt (se rad 75-76). Monika zoomas in och har ett allvarligt ansiktsuttryck 

när hon säger till Siv att ord är väldigt slagkraftiga (se rad 77).  Hon fortsätter att förklara att 

Siv måste be en bön och upprepa denna bön nio gånger, trots att detta inte har något med 

religion att göra (se rad 79-81). Monika är aktiv i denna verbala process då hon har makten i 

den sociala kontexten. Monika är den som besitter kunskapen och Siv blir passiv eftersom 

hon endast ska göra det hon blir tillsagd att göra. Klippningen pendlar fram och tillbaka 

mellan Siv och Monika och genom en mental process ser Siv tankspridd (hon är passiv) och 

fundersam ut av det Monika har att säga. I nästa sekvens står Siv upp på andra sidan av 

sängen och har handflatorna mot varandra, likt en bön. I samband med detta kommer en 

bakgrundsmusik smygandes, som låter som ett helgon som sjunger (“helig musik, aaaaah”) 

(addition). Siv upprepar “nu vill ja ha jättego säx” tre gånger och böjer samtidigt sin kropp 

framåt och säger detta med skratt i rösten (se rad 83-84). Hon fortsätter även med denna ritual 

när hon klipps in i synken och klipps sedan tillbaka till sovrummet där hon “fortfarande” står 

i samma position och säger bönen och förklarar att man ska säga dessa upprepningar nio 

gånger. Produktionen har klippt ihop detta så att bönen blir sammanhängande, genom 

upprepar av detta uttryck (repetition), trots att det visas i olika tagningar. I denna situation har 

det därmed skett en rekontextualisering av händelsen eftersom produktionen har 

transformerat den kronologiska ordningen (rearangements). 

 

Siv klipps återigen in i synken och säger “då får man ju det” och syftar till “jättego säx”, som 

visar än en gång på att denna sociala praktik inte följer den kronologiska ordningen 

(rearangement) och verkligheten har transformerats bland annat med hjälp av olika tillägg 

(addition). Hon avslutar med att konstatera att det är jättesmidigt med fengshui.  

 



 

Efter detta säger Siv och Monika hej då vid ytterdörren och precis när Siv stänger dörren 

ringer hennes telefon och Siv utbrister exalterat “he’s calling already”. Ytterligare en 

telefonsignal ringer och Siv säger “de här er min drömkille eller den killen ja ska ha sex meh” 

(se rad 100-101) och skrattar. Bakgrundsmusiken är glad med ljusa toner och förstärker Sivs 

sprallighet (addition). Hon springer mot telefonen men när hon ser att det är mottagaren som 

betalar det inkommande samtalet säger hon “oh forget it” och skrattar igen.  

 

5. Siv Cotton 

Avsnitt 6, transkribering 10 

00.19.24- 00.23.07 
1. BM [((bom,barabom,bom,barabom))>> 
2. VO [Siv vill bli bättre på att dejta så hon har bokat 
3.      en tid hos relationscoachen dr path för att 
4.     få lite tips 
 

Siv tycker att hon har problem med sitt dejting liv och vill ta hjälp av relationscoachen Dr 

Path för att få lite tips och voice-overn betonar att Siv vill bli bättre på att dejta (se rad 1-4). 

Voice-overn väljer att benämna Dr Path genom att tillskriva hennes yrke, men nämner även 

hennes namn vilket ger publiken en mer personlig känsla. Under tiden voice-overn pratar får 

vi se när Siv sitter bakom ratten och kör en bil på väg till mötet. Musiken som spelas är glad 

(addition) och inger ett förväntansfullt intryck.  

 
5. SC jag förväntar mig att den här frun (.) inte ska döma 
6.    utan hon säger okej det du har gjort innan det har 
7.    ju inte fungerat och nu ska du göra så här 
 
Siv filmas i profil när hon kör, vilket får oss att förstå att det är ett filmteam i bilen och 

situationen är konstruerad. Siv säger att hon förväntar sig att “frun” hon ska träffa inte ska 

döma henne för det hon tidigare har gjort, utan istället ska ge henne tips på vad hon kan 

förbättra.  

 
8. SC evidently så har jag ingen aning på hur man dejtar 
9.    min ide is you like me i like you i feel like it 
10.   lets do it ((***)) *det är fel kanske i dont know* 
 

Siv sitter sedan i synken och berättar att hon inte har en aning om hur man dejtar, samtidigt 

som hon pratar klipps hon ut ur i bild och vi ser samma bild när hon sitter i bilen och kör (se 



 

rad 9-10). Hon fortsätter att berätta att hennes syn på dejting är att om någon tycker om henne 

och hon också gillar den personen, finns det inget tvivel om att man ska “köra” och skrattar 

(se rad 10). Hon tillägger dock att denna syn kanske kan vara felaktig (se rad 8-10). Vi antar 

att Sivs uttryck “let’s do it/köra” syftar till att ha samlag. Vad är det i hennes påstående som 

gör att det inte är okej att “köra” om två parter är intresserade av varandra? Vad är det som är 

moraliskt rätt och moraliskt fel ur ett genusperspektiv? Hade det varit mer socialt accepterat 

om en singel-kille hade uttryckt sig på detta sätt? Eller skulle även han tillägga att detta 

synsätt eventuellt är felaktigt? 

 

Hon anländer sedan till Dr Path och möts av en äldre dam som hon i en synk sedan 

ifrågasätter, huruvida hon kan ha koll på dejting och hur hon ska kunna hjälpa henne (se rad 

13-15). Dr Path frågar sedan Siv vad hon vill ha hjälp med gällande dejting och 

bakgrundsmusiken består av ett gitarrsolo blandat med en orkester (addition). Siv förklarar att 

hennes vänner inte tycker att hon är bra på dejting och då undrar Dr Path vad hennes mål med 

dejtande är.  

 
27.  what i wold like (.) is i will be with a guy that 
28.  i can hav (.) sex with i can go out at dinner with 
29.  and maby take som trips with 
 

Siv berättar att det hon vill ha är en kille som hon kan ha sex med, gå ut på middag med och 

även kanske åka på någon utflykt med. När hon berättar om dessa önskningar gestikulerar 

hon genom att räkna upp dem på fingrarna. Vi får se denna sekvens ur profil när Siv och Dr 

Path sitter i en varsin stol och konverserar. I denna verbala process skiftar maktrelationen, 

vem som är passiv och aktiv, då båda är lika aktiva och delaktiga i samtalet och klippningen 

pendlar mellan vem som innehar ordet. 

 
41. BM [(( sorgsen musik)) >> 
42. Dr [tel me about jour dad. 
43. SC <he left>. 
44. Dr when you vas how old 
45. SC °when i was thre°. 
46. Dr  and your mother got an other nice man 
47.   ho replased him. 
48. SC  ya my junger brothers father was the father 
49.   and he was sheting on my mother that is was 
50.   no tomorrow. 
51. Dr  so he was a girl when män do what ever feel 



 

52.   like doing they are fimales and the womens 
53.   in the families must be males 
 

Lite senare under deras konversation byter samtalet riktning och Dr Path ställer en allvarlig 

fråga, vilket även förtydligas genom den sorgsna bakgrundsmusiken (addition). Dr Path vill 

att Siv berättar om hennes pappa och Siv svarar lågmält att han “stack” (se rad 44-45). Dr 

Path frågar sedan om hennes mamma hittade en annan trevlig man som ersatte honom. Siv 

förklarar att hennes yngre brors pappa kom in i bilden men att han var otrogen mot hennes 

mamma “that is was no tomorrow”. Dr Path svarar med att han i och med detta betedde sig 

som en flicka, som män gör när de gör precis vad de vill och kvinnan i familjen måste då bli 

mannen i familjerelationen (se rad 51-53). Vi kan konstatera att detta genom ett 

genusperspektiv framhäver de normer och värderingar Dr Path har om Sivs familjesituation 

och att detta i sin tur har påverkat hennes relationer idag. Givetvis kan hon ha rätt i det hon 

säger men på det sättet hon uttrycker sig framställer hon ett ideal om hur hon tycker den 

stereotypa kvinnan ska vara respektive mannen. I detta klipp sker även en verbal process där 

Dr Path är den aktiva aktören som för samtalet framåt. Siv framställs genom en mental 

process då vi får se hennes reaktion på Dr Paths uttalanden, vilket ger oss möjligheten att få 

en inblick i Sivs sinnestillstånd som är mer nedstämd än tidigare. 

 
60. Dr <she was rased to be a boy she is trajing to get 
61.  love and compajningship by biiing a man>.  
 

I en synk med Dr Path beskriver hon att Siv har blivit uppfostrad som en kille och på så sätt 

blivit upplärd att få kärlek och sällskap genom att vara en man (se rad 60-61). Även här får vi 

ta del av Dr Paths synsätt som hon har angående könsroller i den sociala praktiken. I nästa 

synk som visas, pratar Siv om sina tankar kring Dr Paths uppfattning om henne. Siv förklarar 

att det framkom mycket som hon tidigare inte visste om sig själv, exempelvis att hon var 

väldigt mycket “he man” (se rad 81-83).  

 
86. SC jag måste verkligen lära mig att vara lite sensitiv 
87.  men jag har svårt med att gör] det jätte svårt. 
88. BM (( trudelutande musik))] 
 

Denna scen avslutas med att Siv med en allvarlig ton på rösten, drar en slutsats om att hon 

måste lära sig att vara lite mer “sensitiv”, men att detta är något som hon har väldigt svårt 

med (se rad 86-88). Är Sivs antagande om att hon måste vara mer “sensitive” (känslosam) 



 

kopplat till hur den stereotypa kvinnan bör vara där mannen är den som ska ha “makt” i 

relationen (könsroller)? 

 

6. Britt Ekland 

Avsnitt 4, transkribering 7 

00.08.13- 00.10.47 
1. BM [((glad musik, klingande ))>> 
2. VO i west hollwood väntar britt förväntansfullt på 
3.     sin yngsta son TJ (.) han är rocktrummis till yrket 
4.     och har nyss avslutat en turne 
 

Voice-overn inleder med att säga att Britt inväntar förväntansfullt hennes yngsta son TJ. 

Voice-overn har en glad ton på rösten och betonar på hur förväntansfull Britt är, hon berättar 

även att TJ är rocktrummis till yrket och har precis avslutat en turné (se rad 1-4). Voice-overn 

tillskriver TJ genom hans yrke, men hon nämner även han vid namn och att han dessutom är 

Britts yngsta son. Detta ger publiken en mer personlig känsla och de kan relatera till honom 

bättre. Bakgrundsmusiken är glad med ljusa, klingande toner, vilket är ett tillägg som 

produktionen har skapat (addition). Medan voice-overn pratar klipps Britt in i bild och vi får 

se när hon står i köket och putsar på diverse stålinredning. Sedan avbryts Britt med att hennes 

son ropar “mom” och hon svarar “TJ” med en förvånad röst och börjar gå mot ytterdörren. 

De möts på halva vägen då TJ redan har kommit in i huset. De kramar om varandra och 

voice-overn säger samtidigt “vad han inte vet är att Britt har planerat en överraskning” (se rad 

7-8). Det blir en ironisk scen då voice-overn säger i samband med att Britt och TJ krams, att 

det TJ inte vet är att Britt har en överraskning för honom. TJ och Britt befinner sig i en 

existentiell process när voice-overn pratar, då de endast representerats genom dess tillstånd 

av sin existens. De är dock även i en beteendemässig process då de utför en handling där de 

båda är aktiva i detta fall.  

 

TJ i synk 
13. TJ its always good to come (.) see my mums its littery 
14.   on my way ho:me from work so its nice cru:se by 
15.   say hello  
 

I en synk berättar TJ att det alltid är skönt att hälsa på sin mamma när han är på väg hem från 

jobbet (se rad 13-15). Han har utsläppt hår och har en flerfärgad tröja på sig och 

bakgrundsmusiken är fortfarande samma som tidigare (addition).  



 

 
16. BE aaah lisen you know that you (.) put on little waight 
17. TJ well (.) who doesnt 
 
Klippningen går över till köket och de filmar TJ när han hänger av sig sin jacka. Britt säger 

från ingenstans “hördu… du vet att du har gått upp lite i vikt” (se rad 16), i samband med att 

hon säger detta slutar den glada musiken (deletions). TJ filmas fortfarande och rycker på 

axlarna och svarar “ja, men vem gör inte det?” (Reactions/reaktioner). Här uppstår en 

reaktion från TJs sida som vi uppfattar vara “normal” då ingen vill att ens egen mamma ska 

säga att man är tjock. Den glada musiken har försvunnit då TJ möts av Britts framfusighet. 

Denna scen blir ironisk då TJ i synken innan beskrev hur roligt det är att hälsa på sin mamma, 

men denna sekvens visar motsatsen då TJs mentala process förändrades genom hans 

sinnestillstånd vilket får oss att förstå att han inte uppskattade hennes kommentar. Detta går 

även emot den sociala normen för hur en mamma- och barnrelation ska se ut. Britts åsikt om 

TJs viktuppgång tyder på att hon har en uppfattning om att TJs vikt inte tillhör det ideal hon 

anser vara rätt 

 
18. LJ [((trumpet deeeeduuu] 
19. TJ  [uh are you serious?] ((***)) [*oka:y*] 
20. LJ  [((trumpet deduuuu))]        
 

TJ klipps in i synken och en dov trumpet spelas upp (addition) innan TJ tittar in i kameran 

och med en allvarlig blick säger “ehh är du seriös” (se rad 19). Här måste produktionen ha 

gjort en klippning då bilden “hackar” och TJs position har förändrats när han i nästa mening 

skrattar, slänger bak med huvudet och säger “okey” och trumpeten spelar igen (addition). 

Produktionen har därmed rekonstruerat verkligheten då den tidigare kronologiska ordningen 

har förändrats (rearangement) (se rad 18-20). 

 
24. BE han är lite delikat min son och man kan 
25.   liksom inte gå rak på sak och säga oh du är för 
26.   tjock du måste börja trena  
 

I synken efter förklarar Britt att hennes son är lite “delikat” och att man inte kan gå rakt på 

sak och säga att han är tjock och att han måste börja träna (se rad 24-26). Här används en 

verbal process då Britt säger detta med en hård röst och är den aktiva aktören i denna 

situation.  

 



 

När hon pratar använder hon ett kroppsspråk som ger oss en inblick i hennes sinnestillstånd, 

vilket är en mental process. 

 
27. BE i want you to to start exercicing 

 

Klippningen går direkt över till när båda står i köket igen, de står mittemot varandra och Britt 

står i en position där hon har händerna sammanslagna och säger med en bestämd röst “jag vill 

att du börjar träna”. Här tror vi att produktionen har klippt ihop scenerna då Britt först säger 

att man inte kan gå rakt på sak och säga att TJ är tjock, på rad 27 uttalar sig hon dock klart 

och tydligt om att hon vill att TJ ska börja träna. Dessa sekvenser är precis efter varandra och 

vi som tittar kan då uppfatta Britt som motsägelsefull, på grund av denna “rearangement” 

skapas en ironi. I hennes och TJs familjerelation framställs hård då produktionen har 

konstruerat denna situation. Hon är den aktiva aktören i denna situation och verbala process. 

 
28. BM [((trumpet deduu))>> 
29. BE  han är ju min minsta så jag behandlar ju honom      
30.   fortfarande som minsta jag tror inte han gillar 
31.    det så mycket faktiskt mamma ja e vuxen nu 
32.   och kan ta hand om mig själv ((***)) de kan han ju 
33.   egentligen inte 
 

Britt klipps tillbaka i synken och hon förklarar att TJ är hennes minsta son och att det är så 

hon behandlar honom, något som hon inte tror att att TJ uppskattar.  Samtidigt som hon säger 

detta går klippningen över till köket och TJ och Britt filmas när de står och pratar. Det är ett 

liknande trumpetljud som tidigare (repetitions), som får oss att känna igen oss i den tidigare 

sociala praktiken men nu är det mer som en sammanhängande låt som även är ett tillägg 

(addition). Hon imiterar sedan honom och säger “mamma ja e vuxen nu och kan ta hand om 

mig själv” (se rad 31-32) och bakgrundsmusiken försvinner i samband med att hon säger 

detta. Britt klipps tillbaka till synken och svarar på sitt eget påstående och menar att TJ inte 

alls klarar av att ta hand om sig själv. Det skapas en ironi mellan Britts och TJs relation 

eftersom de har delade åsikter, vilket är en situation som publiken eventuellt kan känna igen 

sig i och på så sätt kan skratta åt det (se rad 31-33).  

 
 
 
 
 



 

34. BM [((lustig musik))>> 
35. TJ give me about two weeks and aill be looking like that 
36.  again 
37. BE well (.) what about what about this one  
38. TJ  mom thats about ten years ago 
39. BE is it is it ten years ago 
40. TJ yeah 
 

TJ och Britt står återigen i köket och TJ tar fram en tavla som står på köksön som han visar 

Britt och säger att hon ska ge honom några veckor, sedan kommer han att se ut som han gör 

på bilden. Tavlan som TJ håller upp är en bild från när TJ var liten som inger ett komiskt 

intryck, då man förstår att det är ett orealistiskt mål (se rad 35-40).  Bakgrundsmusiken är 

väldigt låg (addition), och har en lunkande takt med inslag av trumpeter och inger en lustig 

känsla.  

 

Britt tar fram en annan bild och även denna står på köksön och frågar “men vad tror du om 

den här då?”(se rad 37). TJ svarar att bilden som Britt tar upp är tagen för ungefär tio år 

sedan. Detta säger han med en tröttsam ton på rösten, som indikerar på att det är en 

omöjlighet att uppfylla hennes önskemål. Bakgrundsmusiken är lustig (addition) och 

förstärker TJs frustration och Britt svarar sedan förvånat “är det?” (se rad 34-40).  Det vi kan 

anta här är att denna scen inte har filmats genom “fly-on-the-wall”-filmning, det är snarare en 

förutbestämd scen som är konstruerad. Tavlorna finns redan placerade på köksön och det 

känns som att vi får följa med i en scen som redan från början är konstruerad, ett “bevis” och 

ett exempel på detta är den “rekvisita” (tavlorna) som de använder sig av i just denna scen, de 

måste ha varit ditplacerade, då de antagligen inte normalt brukar stå där. 

TJ i synk 
41. TJ with my mom she makes good points that 
42.   she makes points that she doesnt really know 
43.  shes talking about (.) what mothers dont 
 

TJ klipps in i synk och förklarar att hans mamma ibland har rätt, men ofta har hon ingen 

aning om vad hon pratar om, något som mammor ibland inte har. I denna verbala process är 

TJ den passiva och Britt aktiva deltagaren då TJ upplever att hans mamma ibland har för 

mycket att säga. Den lustiga musiken är fortfarande i bakgrunden och förstärker hur TJ 

känner genom hans frustration och allvarlighet som vi kan utläsa i hans ansiktsuttryck samt 

genom vilken ton han har på sin röst (addition och reactions) (se rad 41-43). 

 



 

44. TJ we havnt all drinked from the found of youth like yo 
45. BE  thank you my sweeite 
 

Klippningen går tillbaka till köket där de fortfarande står i samma position och TJ och säger 

att alla inte har druckit från ungdomen skälla och avslutar med ett stort leende (se rad 44). 

Han syftar förmodligen på att alla inte har lika lätt för att hålla sig i god form som Britt har.  

 
46. TJ when you are on the road and in a diffrent 
47.  city every nait you really (.) its hard really kind 
48.    of focus on your everyday diet back at home so 
49.   you live on whatever its in the dressingroom 
 

TJ börjar prata från synken men i bild visas fortfarande när de står i köket, vi får se hur Britt 

går fram till TJ och drar i hans kinder och sedan kramar om honom. I synken förklarar han att 

det är svårt att fokusera på vad han äter när han är ute på turné (se rad 46-49). Den lustiga 

bakgrundsmusiken är fortfarande på som ett tillägg (addition). 

 
50. TJ  do you got anything to drink in here 
51. BE  yes  
52. TJ  oh you alread (.) you already have one cracked 
53. BE  ((***)) 
 

Bilden klipps sedan över till när de båda står i köket och TJ går fram till kylen och frågar om 

Britt har något drickbart (se rad 50). När han öppnar kylen ser han en flaska rosa bubbel som 

han noterar att Britt redan har öppnat och Britt skrattar (se rad 52-53). Detta rekonstruerar 

produktionen genom klippningen och skapar en ironi då “alkohol” inte är den bästa metoden 

att använda sig av då man vill gå ner i vikt.  

 
54. TJ this whole thing is making me sound like som 
55.   sort of fat fucking looser that never leave     
56.   the house but I do do all those things you know  
 

TJ klipps in i synken men bilden vi får se fortsätter att filma när de befinner sig i köket. TJ 

säger att hela den här “grejen” får han att framstå som en “fat fucking looser”, som aldrig 

lämnar huset, men han förklarar att så är inte fallet (se rad 54-56). När han säger detta får vi 

endast höra hans röst, här har det skett en konstruktion (Rearangements, Additions), då han i 

avsnitt 8 (se transkribering 14, rad 63-65) säger exakt samma sak men då befinner han sig i 

synken och vi får se när han explicit säger detta. Här har produktionen klippt ut hans röst och 



 

klippt in den i denna scen för att förtydliga eller för att upprepa, för att vi ska känna igen oss 

eller för att de vill framställa deltagarna på ett visst sätt (Repetitions/ Upprepningar) (se rad 

54-56). 

 
57. BE there is so much to love now mmmhh wonderful 
58.   for a mother  
 
Klippningen återgår till köket och Britt kramar om sin son och säger att det finns så mycket 

att älska nu, vad som är underbart för en mamma (se rad 57-58). Britts utlåtande kan vi 

koppla till att TJ har gått upp i vikt eftersom vi tidigare har blivit informerad om detta.  

 
59. TJ am just drinks (ohb) beer and eat potatoechips 
60.    aim actually an healty person  
 

TJ klipps tillbaka till synken där han förklarar att han faktiskt är en sund människa som inte 

bara äter ohälsosam mat (se rad 59-60), här finns det ingen bakgrundsmusik.  

 
61. BE so ah (.) we agree on (.) eh trainer 
62. TJ ju set it ap and (.) ail show up 
63. BE  ((***)) (.) okay aill do that 
 

Klippningen går tillbaka till köket och Britt har börjat putsa på inredningen igen, som hon 

gjorde innan TJ kom (repetitions), TJ står vid diskhon och diskar en ljusstake. Britt vänder 

sig om och frågar om de är överens om träningen och TJ svarar att om hon ordnar allt så 

kommer han att komma (se rad 61-63). Här är det en verbal process där Britt återigen är den 

aktiva aktören och TJ förblir den passiv i detta klipp. 

 
64. TJ for the work aut ai expect to make may mother happy 
65.  cause thasts what we all live for raight (.) 
66.  make our mothers happy (.) a happy mother 
67.  is a happy chaild  
 

TJ klipps återigen in i synken och han förklarar att han ska träna för Britts skull och 

förtydligar att vi alla lever för att göra våra mödrar glada. TJ ser glad ut och drar slutsatsen, 

att när ens mamma är glad är även barnet glad (se rad 64-67). Den lustiga bakgrundsmusiken 

har ändrats något, till lite mer ljusare toner och har en snabbare takt, vilket kan visa på ett 

tillägg som produktionen har skapat för att visa att den “sorgliga” sagan är på väg att få ett 

bra avslut (addition). 



 

 
68. TJ well mam thats ut for me ai gotta go 
69. BE okay 
70. TJ  lav ju 
71. BE  lav ju 
72. TJ good to se ju 
 

Klippningen går över till köket och TJ säger att det är dags för honom att åka och kramar om 

Britt och båda säger att de älskar varandra (se rad 68-72). I samband med detta påbörjas en 

bakgrundsmusik som har ett flöjtliknande ljud med glada toner. Även här läggs en 

bakgrundsmusik till för att visa att det är nya tider och det är en start på något nytt och inger 

en positiv känsla (addition). 

 
73. BE jag måste hjälpa tj att gå ner i vikt (.) 
74.  de är bara så jag vet att han inte mår bra 
75.  av dä (.) och jag vill definitivt inte ha ett 
76.   tjockt barn 
 

Britt klipps in i synken där hon förklarar att hon måste hjälpa TJ att gå ner i vikt och menar 

att det inte finns någon annan lösning på det eftersom hon vet att han inte mår bra av det (se 

rad 73-75). Det Britt säger stämmer inte överens med det vi har fått se, TJ har inte yttrat sig 

en enda gång där han har menat på att han mår dåligt över sin vikt, utan han istället vill göra 

detta för hans mammas skull. Han har sagt att det inte är lätt att hålla koll på vikten när han är 

på turné men produktionen har klippt scenerna som får det att “låta” som att han försvarar sin 

mammas “påhopp”. Britt avslutar synken med att säga “och jag vill definitivt inte ha ett 

tjockt barn” och musiken som har pågått till och från under hela denna vinjett avslutas i 

samband med när Britt säger “barn”. Vem är det som tycker att TJ är för tjock egentligen? 

Här kan produktionen ha utelämnat (deletion) information för oss i publiken, då eventuella 

uttalanden från TJ kan ha uteblivit där han har sagt att han också mår dåligt över sin vikt. 

Denna scen ger ett intryck av att Britt är den som aktiv och TJ är passiv i en verbal process.  

 
77. TJ bay 
78. BE lav ju 
79. BM [((lustig musik, dädeduduuu))] 
 
Klippningen går sedan över till köket och de säger återigen hejdå och samma musik har gått 

igång igen men något ljusare och avslutas med en slutkläm av stegrande, ljusa flöjttoner när 

TJ lämnar rummet (addition).  



 

 

7. Britt Ekland 

Avsnitt 8, transkribering 14 

00.12.00- 00.15.17 
1. BM [((Bakgrundsmusik))>> 
2.  PT  heey 
3.  BE  oh hay 
4.  VO britt har bestämt att sin son TJ behöver gå 
5.   ner i vikt därför har hon bjudit in den 
6.    personliga tränaren thomas för att få hjälp 
 

Det ringer på dörren och Britt filmas bakifrån då hon öppnar dörren och hälsar den personliga 

tränaren Thomas välkommen. I avsnitt 4 fick vi följa med när Britt och TJ hade en diskussion 

om TJs vikt. I detta avsnitt, avsnitt 8, berättar voice-overn att Britt nu har bestämt sig för att 

TJ måste gå ner i vikt och hon har nu bjudit in en personlig tränare som ska hjälpa till. 

Bakgrundsmusiken är ljud från en orkester som spelar glad musik och vi får en känsla att de 

är på väg någonstans (addition). Voice-overn tillskriver Thomas genom hans yrke, men hon 

nämner även hans namn vilket skapar en närhet. 

 

Britt i synk 
10. BE tj måste eh, eeh gå ner i vikt han han ser 
11.  inte bra ut och jag vet att han inte trivss 
 

Britt sitter i synken och låter väldigt bestämd när hon berättar och betonar att TJ inte ser bra 

ut och inte trivs med sitt utseende (se rad 10-11). Vi har fortfarande inte fått se ett enda klipp 

på där TJ har uttalat sig om Britts påstående. Bakgrundsmusiken (deletion) avtar något när 

hon pratar men hörs fortfarande dovt. Det Britt säger stämmer inte överens med det vi har fått 

se, TJ har inte yttrat sig en enda gång där han har menat på att han mår dåligt över sin vikt, 

här har det antingen skett “deletions” då produktionen kanske valt att inte visa de scener TJ 

uttalat sig om detta och produktionen har klippt ihop scenerna på ett sätt så att de framställer 

Britt på ett specifikt sätt. 

 

Britt forts. 
12. BM [(( tyst pianospel)) >> 
13. BE im sure ju have worked with people in the 
14.  entartamient industry and so ju now life on the 
15.    [road] 
16. PT  [right] 



 

17. BE  its junk food *basicly* 
18. PT *yea absoulutly* 
19. BE  i thing he as never been(.) eh, eeh on powerwalk 
20. PT  gut it 
21. BE  or aa tredmeal 
 

Efter synken sitter Britt och Thomas i Britts soffa i hennes vardagsrum, kameran zoomar in 

på Britt när hon säger att han troligtvis har jobbat med människor i underhållningsbranschen 

tidigare (se rad 13-17). Bakgrundsmusiken har övergått till ett tyst pianospel och vi kan även 

se att piano skymta i bakgrunden bakom Britt som vi anser kan vara ett tillägg som 

produktionen har skapat (addition). Thomas bekräftar att han har gjort det och Britt förklarar 

att TJ förmodligen aldrig har varit på en “powerwalk” eller en diet (Se rad 19 och 21). 

Kameran filmar här så att både Thomas och Britt syns i bild och genom en mental process 

visar Thomas med hjälp av sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck att han lyssnar på vad Britt har 

att säga. Britt är den aktiva aktören i denna verbala process och Thomas blir passiv då han 

endast får möjlighet att flika in med instämmande ord medan Britt pratar på och styr samtalet 

och han får inte en syl i vädret. 

 

Britt i synk 
22. BE han vill inte se de som e obvjöst att han e för  
23.    tjock HAN SKA GÅ NER det är bara så 
 

I synken efter säger Britt återigen bestämt att TJ inte vill se det som är uppenbart, att han är 

för tjock. Britt klipps sedan ut ur bild och kameran filmar framifrån när Britt och Thomas 

sitter i soffan och diskuterar.  I detta argument säger hon nästan emot sig själv, eftersom hon i 

tidigare klipp har sagt att TJ själv tycker att han är överviktig. Hon klipps sedan tillbaka in i 

synken och avslutar med att höja rösten och säger “han ska gå ner det är bara så”. I denna 

verbala process höjer Britt sin röst och betonar att detta “problem”. En familj som sitter och 

tittar på programmet kan uppfatta Britts framfusighet som opassande då Britts uttalande om 

sin egen son, går emot de normer och värderingar som finns för hur en mamma bör uppföra 

sig. 

 

Personliga tränaren i synk. 
28. BM (( tyst pianospel))] 
29. PT this is a very junik situation for me   
30.  becaouse tj from what i understan dosent now that aim 



 

31.  kind of waiting in the shadows for him when he comes 
32.   home it almost like he is >ambusht (.) but ju know 
33.    for tj he can hav fun or he can hav a lot of 
34.  sleepless< nights. 
 

I en synk berättar Thomas att denna situation är unik för honom eftersom TJ inte vet att han 

väntar på honom (se rad 29-33). Thomas ser “matcho” ut när han sitter i synken och har en 

sammanbiten min när han pratar. Han menar att det är som att han ligger i bakhåll på TJ och 

att det antingen kommer att bli roligt eller plågsamt för honom när han dyker upp. Här har 

musiken avtagit (deletion) och vi hör enbart Thomas röst. 

 
35. TJ hi mum 
36. BE hi sweethi 
37. TJ whats going on 
38. PT >tj hello i heard alot about ju my name is thomas< 
39. TH hello thomas 
40. PT  i dont now if ju are going to(ohb)and exited too  
41.  meet me but i got some fittnes gear set here for ju 
42. TJ okej cool what a suprise  
 

I nästa sekvens har produktionen klippt när de befinner sig i Britts trädgård. TJ kommer 

gående och säger hej till sin mamma och hon svarar “hej sötnos” (se rad 35-36). TJ går fram 

till den personliga tränaren och Thomas presenterar sig och säger att han hört mycket om TJ. 

Här filmas TJ och Thomas rakt framifrån och vi får se när de skakar hand i profil och Britt 

syns inte i denna kamera vinkel. Thomas säger till TJ att han inte vet om TJ kommer att bli 

glad för att han har ordnat träningsutrustning för honom. TJ svarar skeptiskt “okej cool what 

a suprise”. Detta är en verbal process där Thomas är aktiv och TJ bli passiv, Thomas 

förklarar hur läget ser ut och TJ har inget att säga till om.  

 

TJ i synk 
43. BM  [((spännings musik, stråke))>> 
44. TJ °knowing my mother theres as always (ohb) today was 
45.  a ordinary day on my way home from work and say 
46.  hello and then i walk in and this realy buffed dud 
47.  looks like a trainer so oh ya its realy a suprise° 
 

TJ klipps in i synk och bakgrundsmusiken (addition) som börjar i samband med att han pratar 

låter spänningsfyllt. TJ förklarar att hans mamma alltid har en överraskning, när han säger 

detta klipps han ut ur bild och vi får se när han och Britt kramas i trädgården. TJ förklarar 



 

vidare att allt började som en vanlig dag men att när han sedan kommer hem till sin mamma 

står det en kille som verkar vara en tränare där, som han menar på var överraskande.  

 

Personliga tränaren fort. 
48. PT okej perfect 
49. BE  Oh my gudness what coluful little fellow 
50. TJ yea 
52. PT this is going to be grate 
53. BE goodbye sweethi aim leaving ju alone i got to go back 
54.  (.) to mu my email yea common 
55. PT do ju want to sitt over here wr can have a little 
56.  shit shatt 
57. BM ((spännings musik, stråke))] 
58.     i got a cal from jur mum   
59.  she was a little bit consurd for about whats going on  
60.   with jur health and fittnes wise how do ju feel of a  
61.  scal of on to ten and ten would be on a grateshape    
62.    where do ju think ju are  
 

Efter synken går bilden tillbaka till trädgården där Britt och Thomas står, kameran filmas så 

att vi ser både Britt och Thomas i bild och vi ser att TJ kommer gående. Han har bytt om till 

träningskläder och Britt säger att han ser väldigt färggrann ut (se rad 49) eftersom han bär ett 

par lila byxor och gröna skor. TJ sa precis i synken innan att han blev överraskad av att en 

tränare var hemma hos hans mamma.  Vi tvivlar på att han inte visste om att Thomas var där, 

då han i denna scen har bytt om till andra “träningskläder” och uppenbarligen hade dem med 

sig när han kom. Produktionen kan i sådana fall ha utelämnat de scener som påvisar att han 

visste om att han skulle ha med sig sportkläder (deletions) eller så har produktionen gjort om 

den kronologiska ordningen och spridit ut de olika sekvenserna på det sätt som de tycker 

passar bäst (rearangements). 

 

Britt säger sedan att hon ska lämna Thomas och TJ ifred och ska återgå till sitt mailande (se 

rad 53-54). Thomas säger med en bestämd röst att TJ och han ska sätta sig ner för att prata 

lite (se rad 55-56). Här filmar produktionen TJ och Thomas i bild och de går ungefär tre steg 

tills de klipps ut och klipps in igen när dem har satt sig ner på en bänk. De slår sig ner och 

filmas rakt framifrån och Thomas förklarar att TJs mamma hade ringt honom då hon var 

orolig över TJs hälsa och form. Han frågar sedan hur bra TJ mår på en skala mellan ett till tio 

(se rad 58-62). Thomas är även här den aktiva aktören i denna verbala process då han styr 

samtalet. När de slår sig ner börjar en spänningsfylld bakgrundsmusik att spelas, men som vi 



 

även får en känsla av något som är dyster och något som tynger ner situationen. Detta anser 

vi blir ett tillägg för att vi ska få en känsla av att de talar om något allvarligt och i detta fall 

TJs hälsa (addition). 

 

TJ i synk. 
63. TJ  >this whole thing making me sound like a fat fucking 
64.    lo:ser that never moves and leav the house i do do all 
65.    these things ju now i dont wasent about to die and 
66.    thank gud this guj came into my life and now im 
67.    not dieing anymore<  
 

Direkt efter deras samtal i trädgården klipps TJ in i synk, där han återigen säger det som han 

tidigare “har sagt” vid ett annat tillfälle, att han framstår som en “fat fucking lo:ser”. Här har 

musiken avtagit. Denna gång får vi dock se han explicit säga detta och han bär samma kläder 

som han tidigare haft på sig i trädgården. Detta bekräftar därför den rekonstruktion vi tidigare 

skrev om i avsnitt 4, då han inte sågs i bild utan vi enbart hörde hans röst när han sa exakt 

samma sak. Då kan vi anta att produktionen har klippt ut vad han säger och lägger till hans 

röst i avsnitt 4 för att det passar in även där. Detta får oss att inse att dessa klipp inte kommer 

i en kronologisk ordning och produktionen har alltså rekonstruerar verkligheten 

(rearangements). De kan även klippt ut hans röst för att upprepa och hänvisa till samma del 

av den sociala praktiken (repetitions). Han förklarar sedan att han inte var döende innan 

Thomas kom in i bilden och att han sedan på något sätt skulle kunna räddas utav honom (se 

rad 63-67).  Under tiden som TJ pratar klipps han ut ur bild och kameran filmar när TJ och 

Thomas sitter utomhus på bänken och pratar med varandra.  

 

Klippningen går sedan tillbaka till där de befinner sig i trädgården och de filmas rakt 

framifrån när de pratar med varandra. Thomas säger att han alltid brukar ha en spring tävling 

med den han ska träna, om denne är yngre än vad han själv är (se rad 68-71). Han säger sedan 

att om TJ antar utmaningen och vinner, packar han ihop sina saker och lämnar honom ifred, 

men om han inte gör det måste TJ träna med honom (se rad 70-74). TJ antar utmaningen och 

klipps in i en synk där han säger att konditionsträningen kommer att bli enklast, då han rör 

sig mycket på scenen när han spelar trummor (se rad 78-90 ). Musiken läggs till (addition) 

och börjar spelas med glada toner och vi får en känsla av att detta kommer att bli en enkel 

match för TJ.  

 



 

Sedan får vi se hur Thomas sätter upp de koner som de ska springa mellan och berättar att det 

är bara 20 meter mellan dessa. TJ klipps in i synken igen där han självsäkert säger “jag 

kommer självklart slå honom” och pekar in i kameran. Sedan går klippningen tillbaka till när 

de står inför starten av spring tävlingen och TJ räknar ner från tre. Thomas springer ifrån 

honom snabbt och TJ ger upp och Thomas kommer tillbaka till honom och säger “okej, då 

går vi in och tränar” (detta eftersom TJ har förlorat vadet) (se rad 81-88). Denna scen blir 

ironisk och förlöjligar TJ då han i synken innan sa att konditionsträningen kommer bli den 

enklaste biten.  

 

TJ säger sedan i synken efter att Thomas är ett proffs. Klippningen går sedan tillbaka till där 

de haft tävlingen och TJ säger med flåsig röst “titta på honom, han är en olympier” och 

menar på att det inte var konstigt att han var chanslös trots att Thomas är mycket äldre än 

honom.  

 

8. Maria Montazami 

Avsnitt 1, transkribering 1 

00.31.53- 00.34.08 
1. BM  [((glad musik, duadua dadadaa)) >>  
2.  VO  ma:rias renovering börjar ta ordentlig fart (.) 
3.    nu behöver hon bara lite expert råd från 
4.    nån som verkligen kan sånt här (.) en arkitekt 
5.    tillexempel  
 

Maria och Kamran håller på att renovera hemma och voice-overn inleder vinjetten med att 

säga att “Marias renovering börjar ta ordentlig fart” och behöver lite expert råd från någon 

som kan “sånt här”, en arkitekt vill säga. Renoveringen är något som både Maria och Kamran 

är delaktiga i, men voice-overn har valt att enbart nämna Maria vid namn och utelämnar 

Kamran. Bakgrundsmusiken är glad och förväntansfull (addition). Voice-overn 

funktionaliserar endast arkitektens med dennes yrke och vi får inte vet något mer än att 

hon/han är arkitekt.  

 

Maria i synk 
31. MM  jag vart jätteförvånad när john (ohb) sa att man kan 
32.  ät att you can eat on the pooltable ja tänkte gu:: va 
33.   äckligt massor av smulur och skit men då lägger man 
34.    jue (.) nån slags platta där över (.) å så av å på 
35.   med den där å den ska putsas å så kameron kommer inte 



 

36.   äta på ett poolbordet elle på biljardbordet 
37. BM >>[((du tu tu, nanana, vankande musik))] 
 

Arkitekten John har nu anlänt och han har givit ett exempel på att de kan ha ett biljardbord 

som de även kan äta på. Maria befinner sig nu i synk och är en aning överraskad över Johns 

förslag. Bakgrundsmusiken har nu ändrats till en mörkare ton med dragspel som antyder på 

ett missnöje och att Maria inte alls tycker att det var en sådan bra idé (addition). Maria 

berättar hur förvånad hon blev när han sa detta och hon föreställde sig hur äckligt det skulle 

vara med alla smulor som skulle samlas där. Hon förtydligar även detta med sitt 

ansiktsuttryck, genom en mental process, då hon rynkar på ögonbrynen och ser misstänksam 

ut. Maria förklarar att de skulle placera “någon slags” platta över för att skydda biljardbordet, 

hon säger dock att hon tycker att det låter knepigt att behöva ta av och på plattan och därför 

kommer Kamran inte att äta på något biljardbord (se rad 31-36).  

 

Maria Montazami forts. 
38. MM  is it outdated to have a pooltable do you think or 
39.    we like ten years behind because we useally are ten 
40.    years behind in everything dont you think 
41. KM  (ohb) 
42. MM  >> yes we are kamran 
43. KM  everyone likes to play play pool i mean most [people 
44. MM                                               [we are 
45.    ten years behind in mu:sic in everything 
 

Maria, John och Kamran står i köket och diskuterar biljardbordet, till en början är det enbart 

Maria och John som visas i bild i den verbala processen. Maria är den aktiva aktören och 

frågar John om biljardbord är “ute”, och tittar på honom med en skeptisk blick. Kameran är 

inzoomad på Maria när hon säger detta och vi ser hur hon tittar på Kamran när hon säger att 

de vanligtvis är 10 år efter med allting. Kamran skrattar och säger att alla tycker om att spela 

biljard (se rad 43). Han ska fortsätta prata men avbryts av Maria, vilket bekräftar att han är 

den passiva deltagaren och att Maria är den aktiva deltagaren (se rad 43-44). Maria säger än 

en gång att de är 10 år efter vad de gäller allt och ger musik som ett exempel på detta. Klippet 

avslutas med att Kamran filmas snett framifrån och han skrattar. Vi ser här vem som är aktiv 

och vem som är passiv i denna sekvens, både genom de verbala processerna och materiella 

processerna. Maria riktar sig till sin man Kamran och är den aktiva deltagaren i sekvensen då 

hon har ett mål i den materiella processen. Hon vet hur hon vill att den nya uppbyggnaden 



 

ska se ut och Kamran representeras mer som en tänkare (mental process) än en talare i den 

verbala processen. 

 

Maria i synk 
46. BM [((nannaaa, dudu, instrument musik))>> 
47. MM [ja har alltid hela mitt liv (.) vart sådär (.) 
48.   typ tio år bakom allting du vet man liksom musiken 
49.   jag har lärt mig orden på en sång kanske efter tio år 
50.   äntligen vet jag att dom säger ymca istället för 
51.   why be a du vet jag har liksom så ser jag på 
52.   allting 
53. BM >>[((avslut på sång, med en tydlig markering))] 
 
Maria berättar i synken direkt efter denna scen att hon alltid, har varit tio år efter i allting. 

Hon berättar att hon inte har lärt sig en musiktext förrän tio år senare och säger skämtsamt att 

hon äntligen vet att de säger “YMCA” i låten istället för “why be a” och hon sammanfattar 

detta som att det är så hon ser på “allting”. I bakgrunden hör vi ett pianosolo (addition) som 

har ljusa toner och sedan läggs även flera instrument till som stämmer överens med Marias 

glada sinnesstämning och utstrålning. 

 

Maria Montazami forts. 
54. MM maybe we cant do a pooltable kamran 
56. KM what 
57. MM its kind in a way a little bit 
58. KM no:: are you serious (.) but if we are not gonna do 
59.   that then what you do with the space here 
60. MM then we could rather have a fu:ssballtabel maybe 
61.  we should just have the kids pic  
 

Klippningen går över till när alla står i köket igen och alla tre syns i bild rakt framifrån. Maria 

säger att de inte kan ha något biljardbord då det kommer stå i vägen (se rad 57), när hon säger 

detta ser hon en aning orolig ut och tittar frågande på Kamran. Kamran ser chockad ut och 

frågar om hon menar allvar med det hon säger och ser också ifrågasättande ut men hans 

besvikna blick. Han ifrågasätter henne vad de annars ska ha på den uttänkta platsen och 

kameran zoomas in på honom (se rad 58-59). Alla tre står uppradade i köket under denna 

scen, John står mellan Kamran och Maria och ler medan de konverserar. Kameran zoomas in 

på Maria och hon svarar på Kamrans fråga, att de kanske kan ha ett fotbollsspel där istället 

men att barnen kan få välja detta. Maria har en fundersam blick och skakar tvekande på 



 

huvudet (se rad 60-61). I hela detta klipp visas många mentala processer då Maria och 

Kamran tydligt visar med deras kroppsspråk vad deras särskilda sinnestillstånd är.  

 

Maria i synk 
62. MM  jag börjar bli ganska [orolig att 
63. BM                        [((allvarlig musik  
64. MM  >> ja att biljardbord kanske ingenting för 
65.    oss 
66. LJ ((”vuudt” skärmen blir suddig)) 
 

Maria klipps in i synk och ser sammanbiten ut när hon säger att hon börjar bli orolig för att 

biljardbord inte är något för dem (se rad 62-65), i samband med detta sätts en allvarsam, 

nästintill sorgsen bakgrundsmusik igång (addition). När hon avslutat meningen blir skärmen 

suddig och en ljudeffekt läggs på (addition) (se rad 66). Denna sekvens blir ironisk och 

komisk, framförallt tack vare bakgrundsmusiken som produktionen har lagt till (addition). 

Biljardbordet framställs vara ett stort problem hos familjen Montazami, som är svårt att 

komma överens om.  

 

Kamran i synk 
67. KM im pretty sure we gonna get a pooltable so that that 
68.   ai dont think its gonna change 
 

Kamran klipps in i synk efter att bilden har varit suddig och han säger självsäkert att han är 

rätt säker på att det blir ett biljardbord och att ingenting har förändrats (se rad 67-68). Detta 

skapar även en ironi då Maria i klippet innan har sagt att biljardbord inte är något för dem 

men direkt efter säger Kamran motsatsen.  

 

9. …forts Maria Montazami 

Avsnitt 2, transkribering 2 

00.03.27- 00.06.31 
1. BM  [((glad musik, duadua dadadaa)) >>  
2. VO  [hemma hos familjen montazami står Maria och Kamran 
3.     för ett sto:rt beslut dom har bestämt sig 
4.     för att köpa ett (.) biljardbord men först 
5.     måste de lösa ett annat problem 
 

I avsnitt 1 (transkribering 1) fick vi se när Maria och Kamran påbörjade sina planer gällande 

biljardbordet. I detta avsnitt inleder voice-overn med att säga att både Kamran och Maria står 



 

inför för ett stort beslut och hon förtydligar att det är ett stort beslut. Hon berättar nu att de 

har bestämt sig för att köpa ett biljardbord men att de först måste lösa ett annat problem (se 

rad 1-5). Under tiden voice-overn pratar cirkulerar Maria och Kamran runt i köket i 

bakgrunden och bakgrundsmusiken är glad och förväntansfull (addition). Voice-overn 

framställer problemet större än vad det hade behövt vara, vilket publiken kan uppfatta 

ironiskt (Middleclass-gaze). 

 
6. MM  lets loo:k where the pooltable is gonna be 
7. KM  sounds like a good idea 
 

När voice-overn har pratat klart vänder sig Maria till Kamran och säger att de ska hitta en 

plats de kan ställa biljardbordet på. Kamran svarar att det låter som en bra idé och under tiden 

Kamran säger detta ser vi att Maria stryker på sitt läppstift fram och tillbaka ett antal gånger. 

 

Maria i synk 
8.  MM  ni kan inte ana vilket problem den här biljard 
9.    bordsfrågan har uppstått vart ska det stå nu har 
10    vi liksom helt för mycke rum  
 

Maria klipps in i synken och förklarar att “ni” kan inte ana vilket stort problem 

“biljardbordsfrågan” är och att ett annat problem nu har uppstått (se rad 8-10). Genom hennes 

verbala process uttrycker hon vilket problem detta har varit och genom hennes mentala 

process kan vi se vad hon känner och tänker om detta. Musiken är fortfarande glad och har 

många olika toner som inger ett förväntansfullt intryck som förstärks med de olika 

instrumenten (addition). Musiken visar på att vi som publik inte ska uppfatta att detta är ett 

sådan stort problem på grund av den glädjefulla musiken. Här skulle det kunnat ha varit en 

dyster musik om produktionen hade velat framställa situationen negativ (ironi). 

 

Under tiden Maria pratar, ser vi när hon och Kamran går ut i deras trädgård och klippningen 

går sedan över till när de sitter på en varsin stol runt ett bord och pratar. Kameran filmar de 

båda bakifrån och byter sedan vinkel och filmar dem framifrån och zoomar in på den som 

pratar. Bakgrundsmusiken är fortfarande samma som förut (addition). Kamran frågar var 

Maria tycker att biljardbordet ska stå och pekar med hela armen för att visa några förslag (se 

rad 13). Kameran följer dem när de går mot en av platserna som Kamran har pekat ut. Maria 

vänder sig om till Kamran och genom hennes mentala process ser vi hennes reaktion, som 



 

visar att hon blir glad över det Kamran precis har sagt men de är fortfarande oeniga om var 

biljardbordet ska stå. Kamran pekar på en ny plats var biljardbordet kan stå och musiken 

stannar upp och det gör även Maria och hon vänder sig mot Kamran. Genom en mental 

process ser hon frågande ut och vi som tittar förstår att det var verkligen inget alternativ för 

Maria. Detta förstärks också genom att musiken som vi tidigare nämnde tog ett abrupt slut 

(addition). 

 

Maria i synk 
19. MM ett biljardbord är liksom inte nån liten prydnads 
20.    sak som jag kan köpa sen efter någon månad kanske 
21.   oj vad hände med den den bara försvann 
 

Maria klipps in i synken, där hon förklarar stillsamt att ett biljardbord inte är någon liten 

prydnad som hon kan köpa och efter en månad kanske “oj vad hände med den, den bara 

försvann”. Vilket antyder på att hon tidigare eventuellt har gjort så med mindre saker, som 

hon sedan har plockat bort utan Kamrans vetskap. Med Marias ansiktsuttryck får vi en känsla 

av att hon tycker att hon är finurlig och rolig (mental process). Vi hör fortfarande i början att 

det är en orkester som spelar, men i samband med rad 21, då Maria uttalar sig om att en viss 

sak försvann, försvinner även musiken plötsligt och detta kan produktionen ha lagt till då det 

finns en sammanhörighet mellan text och ljud (MCDA, addition). 

 

En klippning görs och Maria och Kamran filmas återigen utomhus och Kamran frågar Maria 

igen var de ska ställa biljardbordet. Maria klipps därefter in i synken och säger att de nu har 

ett “ganska stort biljardbordsproblem” som avslutas med ett leende (se rad 23-24). 

 
25. BM  [((glad musik, duadua dadadaa)) >> 
26. VO  [men oavsett var biljardbordet ska stå så måste de 
27.   införskaffas (.) och de med desamma 
 

Kamran och Maria är nu på väg för att inhandla biljardbordet, medan voice-overn pratar får 

vi se när de lämnar huset och hoppar in i bilen och Maria sätter sig i förarsätet. Voice-overn 

förklarar att oavsett var biljardbordet ska stå, måste det inhandlas och det måste ske på en 

gång (se rad 25-27). Bakgrundsmusiken har nu ökat tempo och det är en mer “poppig” genre 

än tidigare (addition). 

 



 

När voice-overn har pratat klart filmas affären som de ska handla på “AAA Billiards”, sedan 

klipps Maria och Kamran in i bild när de är inne i affären och samtalar med Bruce som 

jobbar där. Bruce berättar att de finns både begagnade och nya biljardbord där, men även 

antika. När Maria får höra detta skiner hon upp som en sol (mental process) hon klipps in i en 

synk där hon säger att så fort Burce sa vintage (antika) ville hon att han skulle visa henne 

dem direkt (se rad 34-35). Här har produktionen lagt till ett glittrande/skinande ljud för att 

förstärka Marias glädje över vintage-biljardbordet, nästan som att Maria vore i en dröm 

(addition). 

 

Kameran zoomar sedan in på diverse biljardbord och Bruce visar ett bord som är från 1890-

talet och Kamran förtydligar dess ålder genom att säga att bordet är över 100 år gammalt. 

Bruce svarar med att säga att det är 120 år gammalt och berättar att det kostar 8 500. Maria 

säger med en låg röst “oh I just love this one Kamran” och hon zooma in i profil (se rad 41).  

 
44. BM  [((cowboy/country musik)) >> 
45. MM  [man tänker nästan tillbaka till lilla huset på 
46.   prärien tiden ni vet häst och vagn och salo:ner 
47.   det är ju jättekul (.) så ska jag ha ett biljardbord 
48.   så ska det vara vintage 
 

Maria klipps in i synken där hon förklarar vad hon tänkte på när hon såg biljardbordet. 

Genom en mental process pratar hon drömmande om hur hon tänker tillbaka till “lilla huset 

på prärien”-tiden, som hon förknippar med häst och vagn och “saloner”. Bakgrundsmusiken 

förtydligar Marias vision genom att påminna om någon slags cowboymusik (countrymusik) 

(addition).  Musiken slutar samtidigt som Maria avslutar med att säga att om hon ska ha ett 

biljardbord, vill hon att det ska vara vintage (se rad 44-48).  

 

I nästa sekvens står Maria och Kamran och tittar på ett av biljardborden och Kamran pekar på 

ett “utomhusbord” som han anser ser oäkta ut. Maria håller inte med om detta och säger att 

hon tycker att det är jättefint men Kamran låter frustrerad och säger att det bordet ser plastigt 

ut och att han inte gillar det alls. Kameran filmar dem framifrån och biljardbordet står på 

vänster sida av dem och Maria vill tränga sig förbi Kamran för att titta på biljardbordet. 

Maria håller såklart inte med honom och säger att hon älskar det, hon ser lycklig och nöjd ut 

(mental process) när hon säger att det kan stå i deras lusthus. Kamran säger att han inte kan 

förstå hur hon kan ha ändrat sig från att vilja ha ett vintage-bord till att ha det som de nu 



 

tittade på och menar på att det är vansinnigt. Kameran hoppar från att zooma in på 

biljardbordet för att sedan klippa in så att Maria och Kamran syns i bild (se rad 49-64). Vi 

anser att både Kamran och Maria är aktiva i denna verbala process, då båda får framföra sina 

åsikter. 

 

Kamran i synk 
65. BM  [((lugn piano musik)) >> 
66. KM  [i was chocked in my first impression was thats 
67.   impossible she must be joking that we are going to 
68.   have this pooltabel in our house cas it doesnt go 
69.   with anything that we have  
 

Kamran klipps in en synk där han förklarar att han var chockad och trodde att Maria skojade 

med honom eftersom det biljardbordet inte alls passade in i deras hem. Ansiktsuttrycket 

(mental process) förstärker hans ord och han ser förundrande ut då han höjer på sina 

ögonbryn när han pratar (se rad 65-69). I bakgrunden hör vi ett pianosolo som har lagts till 

(addition), som har en lugn klang och förstärker Kamrans förundran. 

 

Bilden klipps tillbaka till när de står i affären och vi får se när Kamran säger med skratt i 

rösten att “efter allt har Maria ändrat sig till det där” och pekar igen på utomhusbiljardbordet 

(se rad 70). Detta blir ironiskt eftersom de är oeniga i sina åsikter om biljardbordet och det 

säger emot varandra gång på gång. 

 
74. MM  de e väldigt konstigt hur hjärnan ibland kan överraska 
75.    även en själv (.) jag gick där och drömde om de 
76.    där bordet nu som e vintage åh jag kunde riktigt se 
77.    det framför mig här i mitt rum så ser jag det 
78.   här fa:ntastiska bordet då tänker jag men de 
79.    här bordet passa ju (.) ute 
 

Maria klipps in i synken och berättar att det är konstigt hur hjärnan ibland kan överraska 

henne samtidigt som hon sakta skakar på huvudet och höjer och sänker ögonbrynen. 

Fortfarande hörs ett pianosolo som spelas i lugnt tempo (addition). Hon berättar hur hon gick 

omkring och drömde om ett vintagebord som hon kunde se framför sig, tills hon får syn på 

det senare utomhusbordet som skulle passa bra på deras uteplats (se rad 74-79). När Maria 

berättar drömmande om detta (mental process) får vi se inklippta bilder från när Maria och 

Kamran går runt i affären och tittar på diverse biljardbord.  



 

 
80. MM no body can get a better table than this kamran 
81. KM really 
82. BM [((pianomusiken avslutas med ett plink))] 
83.   >>yeah okey we show it to the kids and see 
84.    what thay think 
 

I nästa sekvens står de återigen i affären och Maria säger till Kamran att ingen skulle kunna 

få ett bättre biljardbord än just det som de hade hittat. Pianomusiken börjar avta och Kamran 

säger att de får visa det för barnen och se vad de tycker. Musiken avslutas genom ett “pling” 

och ger en vink om att “så får det vara” (deletion). 

 

Kamran i synk 
85. KM absolutly possibly not gonna happen *skratt* 
 

Hela detta klipp avslutas med att Kamran är i synken och säger att de aldrig kommer att köpa 

“det där” bordet och börjar skratta.  

 

10. Maria Montazami 

 Avsnitt 7, transkribering 13 

00.33.23- 00.37.30 
1. BM  [((jazz musik))] >> 
2. VO  [idag kommer äntligen marias dotter hanna hem efter 
3.     en två månaders lång rund resa i europa medan maria 
4.    hämtar henne på flygplatsen är resten av 
5.    familjen i full gång med att förbereda en 
6.    överraskningsfest 
 
Voice-overn inleder med att berätta att Marias dotter Hanna äntligen är hemma efter två 

månadars lång resa i Europa. Medan Maria hämtar Hanna på flygplatsen förbereder hela 

familjen en överraskningsfest till Hanna. Voice-overn väljer att betona “äntligen” för att 

förtydliga att Hanna har varit borta en väldigt lång tid. Voice-overn väljer även att betona 

ordet “i full gång”, vilket vi kan se att familjen är i bakgrunden (existientiell process) då de 

springer runt i köket medan voice-overn pratar. Under tiden voice-overn pratar hör vi en dov 

jazzmusik.  

 

Kamran i synk. 
7. KM  maria is very presajst what she likes to do thing 



 

8.      with the floowersso (.) so i have a teknick(ohb)take  
9.      the ones she alredy has and the little vases 
10.     im going to mashered them and kutt them as the 
11.     same size so if it the same size it should 
12.     be okej and if it not exakly perfect than im shure i 
13.     will find out about it (.) 
 

När voice-overn har slutat att prata klipps Kamran in i synken och han berättar att Maria är 

noggrann med hur sina blommor ska se ut. Han beskriver även att han har en metod för hur 

han ska efterlikna Marias blommor genom att ta ut blommorna ur vasen och klippar dem i 

exakt samma storlek som Maria har gjort. Han kan då inte misslyckas men om han gör det 

kommer han garanterat att få reda på detta. Kameran skiftar mellan att visa Kamran i synken 

och när han står i köket och fixar blommorna (existentiell process). 

 

Klippningen går sedan över till när Kamran och de andra barnen står i köket och fixar, 

medans Kamran pratar så visas Emma i bild när hon håller i ballongerna. Kamran visas sedan 

tillsammans i bild med Emma och han säger att det nu är dags att sätta upp ballongerna. 

Kamran är stressad och frågar barnen om alla har koll på deras uppgifter och vad de ska göra. 

Kameran följer med Kamran runt köksön och stressen blir påtaglig pågrund av kamerans 

snabba filmning (se rad 14-20). Denna sekvens är en materiell process där Kamran är aktiv 

och barnen blir passiva, Kamran bär ansvaret och är den som agerar medan barnen endast blir 

tilldelade uppgifter.  

 

Kamran i synk. 
21. BM [((snabbare jazz musik, stressigt)) >> 
20. KM >usuly its maria ho taking care of everything 
21.  and making shure everything is good but today 
22.  i was in shartch så hopfuly everything turning 
23.  out okej we find out when maria comes back< 
 

Kamran klipps in i synken igen och han förklarar att i vanliga fall brukar Maria ta hand om 

allt men idag är det han som måste göra det och han hoppas att det duger, men att han 

kommer få veta om det gör det sen när Maria kommer tillbaka (se rad 21-23). Sedan klipps 

Kamran ut ur synken och vi får se hur kameran filmar när deras son Nicholas sätter upp en 

välkomstbanderoll som han hänger från vägg till vägg. Musiken har nu stegrat i tempoökning 

men är fortfarande samma typ av jazzmusik som förut. Detta tilllägg har produktionen lagt 

till för att förstärka den stressiga situationen (addition). 



 

Kamran fort. 
24. KM  okej wow ju are doing to do like this im 
25.     dont think so this goes to her room so who 
26.     wants put it in her room (ohb) her emma  
 

Kamran och alla barnen klipps tillbaka till köket, där de är i full gång med att försöka få allt 

på plats innan Hanna och Maria kommer hem. Kamran tycker inte att Nocholas har gjort ett 

bra jobb med att sätta upp välkomstbanderollen och säger att han inte tycker att det kommer 

att fungera. Kamran går mot köksön och tar upp en vas med rosa blommor och ger den till 

Emma och säger att hon ska gå upp med dem till Hannas rum och sätta dem där (se rad 24-

26). Här är återigen Kamran aktiv i den materiella processen. 

 

Kamran i synk. 
27. KM  >towards the end it get a little bit hectik cause 
28.   we new that they wer close and ve where trying 
29.    to get make shure that the floowers where looking 
30.    good (.) make shure that the banderols were up 
31.    the dogs were out of lesh and every body was 
32.   redy at front with nice big smiles wating for 
33.   hanna and maria to arrive< 
34. BM ((snabbare jazz musik, stressigt)] 
 

Kamran klipps in i synk och han berättar att mot slutet blev det väldigt stressigt eftersom de 

visste att Maria och Hanna närmade sig. Kamran förklarar att de ville se till att allt skulle 

vara klart innan de kom, blommor, banderoller och att hundarna skulle vara kopplade (se rad 

27-31). Medan Kamran pratar får vi i bakgrunden se när de fixar med allt han sa att de 

behövde göra. Han avslutar med att säga att alla sedan skulle stå redo utanför huset med stora 

leenden och vänta på att Hanna och Maria skulle anlända (se rad 32-33). Det vi får se i 

bakgrunden är även att Sara håller i banderollen som Nicholas förut hade satt upp, detta kan 

visa på att produktionen inte har klippt ihop sekvenserna i kronologisk ordning 

(rearangements), eftersom vi aldrig har fått se att de har tagit ner banderollen.  

 

Kamran forts. 
35. KM there ju go this will be nice when she sees all of us 
36. SM yea 
37. MB [((glad trumpet musik, whoowhhoo)) >> 
38. KM yea just like that right do ju see them in the car 
39.  HEY HAnna 
40. AB *WHHOO* ((XXX)) ((***)) 



 

41. KM HELLOOOO (.) hanna is home 
42. HM helloo ooh she get smaller 
43. KM she got *smaller* ((**)) 
44. HM ooh my gusch helloo fam familiy  
 

Efter att Kamran har varit i synk får vi se när han, Sara, Emma och Noicholas är på väg ut för 

att välkomna Hanna. De har stora plakat i händerna och Kamran frågar barnen om de också 

tror att det kommer bli fint när Hanna ser dem alla (se rad 35) och barnen håller med om 

detta. Kamran och barnen ler och genom deras mentala processer ser vi att de är 

förväntasfulla på det som komma skall. Bakgrundsmusiken har nu förändrats från jazz musik 

till att trumpeter spelas och vi förstår att de är framme vilken sekund som helst (addition) och 

skapar en högtidlig känsla. Maria och Hanna filmas när de kommer åkande in på gatan och 

Kamran frågar om barnen ser dem och ropar “hey Hanna” och alla barn ropar glatt “hello” 

och Kamran säger att “Hanna nu är hemma” (se rad 41). Emma springer fram till bilen och 

lämnar över deras vita hund och Hanna säger med skratt i rösten att hunden har blivit mindre 

och sedan hälsar hon på hela familjen (se rad 42-43) 

 

Hanna i synk. 
45. HM overall i thought that the hole suprises 
46.  extrimly like heartful i have missed them so mutch 
47.  it was a relly grate moment  
 

Hanna klipps in i synken där hon berättar att den här överraskningen kändes enda in i hjärtat, 

eftersom att hon har saknat familjen väldigt mycket och det dem har gjort för henne var fint 

(se rad 45-47). När hon säger detta får vi se när hela familjen står och kramas och sedan 

zoomas Maria in. Musiken har en lägre i ljudstyrka men har fortfarande samma glada 

trumpetljud som tidigare (addition), nu är det full glädje i familjen och det är något som även 

hörs genom musiken som spelas. 

 

Maria i synk. 
48. MM >jag blev nästan själv tårögd när vi kom rakt 
49.  ner över hörnet för jag tänkte gud vad kul att 
50.  se hela familjen där men jag tror att hanna blev 
51.  jätte jätte glad hon grät säkert av glädje 
52.  inut[i <. 
53. BM    [((glad trumpet musik, whoowhhoo))] 
54. BM    [((stegrande trumpemusik, danadandaaDA))] 
 



 

Maria klipps in i synken och berättar att hon själv nästan blev tårögd när de såg familjen stå 

utanför, vilket hon även tror att Hanna blev jättejätteglad för. Hon tillägger att hon tror att 

Hanna säkert grät av glädje “inuti” (se rad 48-52) och då zoomas Hanna även in. Marias 

uttalande om att Hanna förmodligen grät av glädje “inuti” blir komiskt då vi aldrig har hört 

detta uttryck förut. Kan man gråta av glädje “inuti”? När Maria börjar prata visas hon i 

bakgrunden tillsammans med sin familj och de har precis kramats klart. När hon säger ordet 

“tårögd” (se rad 48) zoomas kameran in på henne och vi ser genom hennes beteendemässiga 

processer, hur hon tittar ner i marken. Genom hennes mentala process ser det ut som att det 

hon säger i synken stämmer överens med det hon tänker när hon bli inzoomad.  

 

Familjen klipps sedan in i bild när de står i köket, Maria och Hanna dansar runt och Maria 

säger att det är “skönt att Hanna är hemma igen” (se rad 54).  Maria har tagit av sig 

solglasögonen och Hanna har ingen väska eller halsduk på sig längre som de hade tidigare. 

Musiken spelas nu (addition) i den takt som Hanna och Maria dansar i, de hoppar från det ena 

benen till det andra och ser roliga ut. Musiken stannar (deletions) när Maria och Hanna slutar 

att dansa och genom en slutkläm av trumpeter (addition) indikerar detta på att något är slut.  

 

Kamran dirigerar sedan ut uppgifter, att någon ska duka bordet och att han ska ta hand om 

blommorna, här visas inte Kamran i bild utan det är blommorna som filmas (se rad 56). 

Maria frågar Kamran om det är han som har fixat blommorna, han tar upp blommorna och 

berättar att det. Kamran börjar le och han frågar Maria med skratt i rösten om det inte blev 

bra och håller samtidigt blommorna i handen, Maria går fram till Kamran vid köksön och står 

precis intill honom. Hanna syns även i bild och står på Marias högra sida. Hanna tar av sig 

sin sjal och sin väska och Maria tar av sig sin väska som de redan hade tagit av sig i den 

tidigare sekvensen, vilket antyder på att produktionen inte har klippt ihop sekvenserna i 

kronologisk ordning och att produktionen har använt sig av rearangements. Maria uttalar sig 

om att “hur många gånger ska jag” och Kamran avbryter med att säga “ oh my god” och 

skrattar.  

 

Maria i synk. 
61. BM [((lunkande dragspelsmusik dududedu(.)dedududuu))>> 
62. MM [jag är ganska glad att jag inte såg (.) hur det var 
63.  och hur det sköttes jag har redan upptäckt att 
64.  sara har spilt massor av stearin på en ljustake 
65.  jag har sett andra saker du vet(.)are ju just kidding 



 

66.  with mee tror dom inte att jag ser någoting 
67.  jag är ju mamma och vi ser ju allt  
 

Maria klipps in i synken och förklarar att hon är ganska glad över att hon inte fick se hur alla 

förberedelser sköttes och att hon redan hade upptäckt att Sara hade spillt massa stearin på en 

ljusstake (se rad 62-64) Marias mentala processer visar vad hon tycker om detta och det 

förstärks när hon skakar på huvudet och ser bekymmersam ut. I bakgrunden får vi se hur 

Maria rättar till hur blommorna står och sätter ballongerna till rätta, på det sätt som hon vill 

ha dem. Hon berättar sedan att hon även har “sett andra saker” (se rad 65). Maria frågar 

skämtsamt om “de skojar med henne” och undrar om de inte tror att hon ser någonting och 

höjer på ögonbrynen och tillägger att hon är mamma och “vi ser ju allt” och skrattar (se rad 

66-67). 

 

Kamran och Maria filmas sedan i köket och Kamran frågar Maria om det inte blev bra, Maria 

frågar om han inte lyssnar på henne och Kamran avbryter henne med att säga “oh my good” 

och menar på att hon inte gillade det. Kamran börjar skratta med en förtvivlande ton på rösten 

och Maria sätter sina händer på Kamrans axlar och skakar på huvudet. Genom en mental 

process visar Kamran klart och tydligt att han blev missnöjd över att Maria inte godkände 

hans arbete. 

 

Maria i synk. 
72. MM  kamran är en man och han är inte va:n med 
73.    att göra blommer därför tänker ja inte 
74.    på nåt sätt buttra eller sura för ja ähe 
75.     inte perfekt själv heller men (.) ändå *hur svårt 
76.    är det*  
 

Maria klipps in i synken och hon betonar att Kamran är en man och är därför inte van med att 

ta hand om blommor. Maria förklarar att på grund av detta kan hon inte vara sur på honom 

eftersom hon själv inte är perfekt (se rad 72-75). Trots detta uttalande avslutar hon med att 

ställa sig frågan “men ändå hur svårt är det?” (se rad 75-76). Denna situation blir därför 

ironisk eftersom hon tillslut antyder på att hon ändå tycker att han borde ha klarat av det. Ur 

ett genusperspektiv är Marias uttalande intressant, detta eftersom hon väljer att betona att 

Kamran är man och han kan därför inte “göra blommor”. Genom detta uttalande förstärker 

Maria de sociala och kulturella skillnaderna som finns mellan olika kön. 

 



 

 
 


