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This study focuses on how class and power are portrayed in reality-TV. Specifically an 

episode of Kanal 5:s program Arga snickaren and TV4:s Bygglov were analyzed. The purpose 

of this study is to investigate how class- and power structured are constructed and presented 

in these reality TV programs.  

 

In order to identify how class and power are constructed and reproduced, multimodal critical 

discourse analysis (MCDA) is used as both a theory and a method. Additional theoretical 

frameworks used are class theories and semiotics. From these a number of concepts have been 

extracted and an analysis scheme has been formed to answer the questions. 

 

The results show that there are distinct class and power differences between Arga snickaren 

and Bygglov. These distinctions can be found both by observing the participants' behavior, 

appearance and even the way they talk. Differences can also be found in the behavior of the 

program hosts, both towards participants and their colleagues. Through these behaviors we 

can observe that class affiliation can be found in both programs in different ways. 
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1. Inledning 
  
Det råder stora klassklyftor i dagens svenska samhälle. Löneutvecklingen för 

låginkomsttagare har stannat av, medan den ökar för de med högre inkomst (Ahrne, Stöber & 

Thaning, 2018, s.26). Faktum är att inkomstskillnaderna aldrig varit större i modern tid 

(Statistiska centralbyrån, 2018). Trots detta är svenska medborgare inte alltid medvetna om att 

dessa klyftor finns, eller Sverige som land fortfarande är ett klassamhälle (Therborn, 2018, 

s.15).  

 

Medierna har en stor makt i samhället då de både skapar och formar vår verklighet (Petersson 

& Pettersson, 2012). Men deras viktigaste roll är att spegla det samhälle som finns, 

framförallt i public service och nyhetsmedier (Zsiga, 2008). Därför är det viktigt med kunskap 

om hur centrala ämnen som klass och makt konstrueras och förmedlas i just media. Eftersom 

televisionen är det medium som påverkar oss mest, fokuserar denna studie på det (Strömbäck, 

2014). Reality-TV lockar en stor publik idag och trenden ser ut att hålla i sig. I en 

undersökning som gjorts av Via TT där svenskars tv-tittande granskats under år 2018, visade 

resultatet att reality-TV var den mest populära genren (Via TT, 2019). Många av dessa 

populära reality-program är så kallade självhjälpsprogram, där programledaren ska hjälpa och 

vägleda en eller flera deltagare till att förbättra sin livssituation.  

 

Något som är problematiskt med mediernas makt är att de som kommer till tals där inte 

representerar hur det verkliga samhället ser ut. Det är ett begränsat antal människor som syns i 

media, och de flesta tillhör de högre samhällsklasserna, åtminstone i de program som anses 

“viktiga”, exempelvis nyhetsprogram (Jakobsson & Stiernstedt, 2018). När de lägre klasserna 

får komma till tals är det i så kallad “car crash TV”, vilket syftar på TV-program som visar 

kontroversiellt och störande material som skapar en förskräckt fascination hos tittaren (Hill, 

2015, s.137). Detta gör att tittarna får en ensidig bild av verkligheten där den största makten 

ligger hos den vita medelklassen (Jakobsson & Stiernstedt, 2018, s.24–25).  

 

Arga snickaren och Bygglov är två reality/inredningsprogram där tittarna får se “team” från 

respektive program komma hem till svenska familjer för att hjälpa dem att renovera. 

Programmen bygger på samma programidé; att hjälpa familjer som är i behov av att renovera 

sitt boende. I denna studie analyseras och undersöks klass samt maktskillnader i och mellan 

dessa två program, detta med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys som både teori och 
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metod. I denna studie tas flera klassteorier upp men som grund används den definition av 

klass som gjorts av Pierre Bourdieu. Klassteorin kompletteras även av begrepp från 

semiotiken för att upptäcka underliggande budskap i TV-programmen.  

 

Denna jämförande studie ämnar bringa klarhet i och belysa hur människor från arbetarklassen 

samt medelklassen presenteras i media.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1. Problemformulering  
 
I Sverige råder det stora klassklyftor, vilket blir särskilt tydligt i media. Arbetarklassen 

osynliggörs i de flesta TV-genrer som anses seriösa och viktiga men är överrepresenterad i 

Reality-TV. Reality-TV har blivit en plattform för att förnedra arbetarklassen samtidigt som 

de i de till synes mer “viktiga” programmen får lämna plats för de högre klasserna i samhället. 

Dessa program är ofta självhjälpsprogram som går ut på att personer från medelklassen ska 

tillrättavisa människor från arbetarklassen som har någon typ av problem, exempelvis 

ekonomiska eller relationsmässiga. I media blir det alltså tydligt att det är medelklassen som 

besitter makten medan människor från arbetarklassen målas upp som hjälplösa (Jacobsson & 

Stiernstedt, 2018). 

 

Klassfrågor är inte vanligt att prata om i dagens samhälle, men faktum är att vi fortfarande 

lever efter gamla klassindelningar (Therborn, 2018, s.15). Det är därför viktigt att studera och 

belysa hur människor från olika klasser presenteras i de mäktiga medierna. Medierna har ett 

stort inflytande över människors uppfattningar om verkligheten och därför är det viktigt att 

visa hur ämnen som klass och makt konstrueras genom diskurser. Genom att kritiskt studera 

diskurser i två byggprogram som i stort sett bygger på samma programidé, alltså att kunniga 

personer inom byggbranschen hjälper familjer med renoveringsproblem, är målet att upptäcka 

dolda maktstrukturer och klasskonstruktioner. 

 
2.2. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur klass- och maktförhållanden konstrueras och uppvisas 

i reality-programmen Arga snickaren och Bygglov. Fokus ligger på att upptäcka eventuella 

skillnader i och mellan programmen för att bringa klarhet i hur dessa två samhällsfenomen 
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konstrueras och reproduceras i ett av TV-mediets mest populära genre, reality-TV. Det är 

intressant att studera och visa eventuella skillnader som finns mellan programmen trots att de 

bygger på samma programidé. Detta eftersom medier har stort inflytande över människors 

uppfattning om verkligheten och genom sin makt kan bestämma vilka samt i vilka 

sammanhang, olika klasser av människor visas upp. Det kan i sin tur kan leda till en 

missvisande bild av hur samhället ser ut.  

 
2.3. Frågeställningar  

• Finns det skillnader mellan de två programmen gällande hur klasstillhörighet 

presenteras och i så fall hur? 

• Finns det skillnader mellan programmen vad gäller maktfördelningen mellan 

programledare och deltagare och hur yttrar sig detta i så fall? 

- Vad betyder denna eventuella maktfördelning för programmen som helhet?  

3. Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som fokuserar på klass och makt kopplat till 

reality-TV. Studierna tar upp exempel på begrepp och analysverktyg som är passande för 

studier likt vår och redogör även för lämpliga teorier och metoder.  

 

3.1. Reality-TV 
 
Forskaren Jonathan Bignell (2005, s.60) skriver i Big Brother: reality tv in the twenty-first 

century att begreppet reality-TV är svårdefinierbart. Reality-TV kan inte ses som en ensam 

genre utan mer som en attityd till TV:ns publik och ämnen i sig. Murray och Oullette (2004, 

s.3) beskriver reality-TV som program där ”vanliga” människor utan regi filmas i vardagliga 

eller extraordinära situationer. TV-tittarnas tillgång till det “verkliga” och dess dramatiska 

underton är det som lockar väldigt många. 

 

Annette Hill har gjort många studier som fokuserar på just reality-TV. I boken Reality tv 

(2015) skriver hon att TV-formatet har vuxit till att bli en stor del av människors vardagsliv 

och att människor pratar mer om reality-TV än vad de faktiskt tittar på det. Det finns också en 

mängd olika typer av reality-TV-program, exempelvis talangshower, talkshows och 

dokusåpor. Därför kan reality-TV, som tidigare nämnts, inte påstås vara en egen genre. 

Reality-TV använder sig av olika genrer, exempelvis fakta, drama och underhållning, och 
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mixar dessa (Hill, s.9). Ordet reality-TV har fått en ganska negativ klang. Det har funnits 

deltagare i reality-TV-program som har stämt producenter då de tycker att de inte framställts 

på ett rättvist sätt, och av tittare kallas TV-genren för “car crash tv”. Reality-TV-producenter 

jobbar hårt för att skapa en förskräckt fascination genom att framhäva drama, tragedier och att 

använda sig av deltagare med speciella personligheter eller historier (Hill, 2015, s.102).  

 

I en studie som gjorts av Beverly Skeggs i syfte att undersöka hur människors moraliska 

värde framställs i reality-TV, används Bourdieus modell av hur social klass består av olika 

typer av kapital - ekonomiskt, symboliskt, socialt och kulturellt. Människor delas in efter hur 

mycket volym de besitter av varje typ av kapital. Men för Bourdieu är det inte bara volymen 

som betyder något utan också hur man använder sitt kapital. I studien undersöks vilka 

beteenden som förväntas och kopplas till vissa människor, exempelvis språkanvändning och 

vanor. Skeggs undersöker också vilka värden dessa beteenden tillskriver en person och vilka 

koder som gör att en individ kopplas till en viss klass. Utifrån modellen går det att dra 

slutsatsen att underhållningen i reality-TV skapas genom att gestalta problem som behöver 

förbättras. Ett vanligt exempel är att människor från arbetarklassen visar sig vara i behov av 

en omvandling, detta för att komma upp till den normativa standarden, alltså medelklassen.  

 

I en avhandling skriven av Ingela Nordström (2010) undersöks hur experter och coacher med 

en normbildande funktion i så kallade “expert-TV-program” hjälper och vägleder deltagarna. 

Det gemensamma temat i programmen är att något behöver ställas tillrätta, till exempel städas 

upp (Rent hus), byggas klart (Arga snickaren) eller organiseras (Lyxfällan). Teoretiska 

utgångspunkter i denna studie är teorier om privat och offentlig sfär samt teorier om experter 

och coacher.  

 

I studien fokuserar Nordström (2010) på begrepp som fördjupning, upptrappning och 

avtoning som återfinns i den klassiska dramaturgin inom film. Genom att använda sig av 

dessa begrepp kommer författaren fram till att alla tre TV-program följer den klassiska 

dramaturgin, alltså ett slags berättande och en viss struktur som underlättar förståelsen för 

tittarna. Nordström (2010, s.22) fortsätter i sin analys med att studera Arga Snickaren och 

programmets fokus på coachning. Det intressanta i det är att programledaren faktiskt har titeln 

snickare och därför borde tyngdpunkten ligga på expertröster. Men eftersom programledaren 

ofta väljer att prata om relationer och känslor istället för att enbart fokusera på att förmedla 

kunskap om renovering och andra byggfrågor, blir utfallet att det fokuseras på coachning 
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(Nordström, s.29). I programmet Rent hus, fokuseras det istället på expertröster. Det 

framkommer i och med att programledarna är uttalade experter och endast fokuserar på att ge 

deltagarna tips om renhållning hemma och hjälper dem med städning (Nordström, s.41).  

 
Slutsatsen kan sammanfattas med att experter och coacher i TV-program har en stor makt 

över deltagarna, särskilt gällande framställningen av dem. Experternas sätt att uttrycka sig om 

deltagarnas hem är ofta värderande. Om de exempelvis möts av ett ostädat och rörigt hem blir 

experterna arga och förtvivlade. Genom uttalanden som dessa får tittarna lära sig en slags 

skamkultur, där de exempelvis får ta del av vad som kan hända om en renovering hemma inte 

slutförs. “Experterna representerar och förespråkar normen om en god samhällsmedborgare, 

ett gott leverne, det mänskliga som deltagaren har svårigheter att uppfylla” (Nordström, 2010 

s.43).  

 

I en innehållsanalysstudie framställd av Stiernstedt och Jakobsson (2016) genomförs en 

klassanalys av deltagare i reality-TV-program. Över 1000 deltagare analyseras i syfte att ge 

förståelse för den kulturella och ideologiska dimensionen i reality-TV, samt ge en detaljerad 

bild över hur klass konstrueras i denna TV-genre. Forskningsfrågor som studien grundar sig i 

är om det finns någon skillnad mellan reality-TV och andra TV-genrer gällande 

presentationen av klassidentiteter och klassrelationer. Studien undersöker också om personer 

från arbetarklassen i programmen har en egen röst eller om de endast talar genom de roller 

som de blir tilldelade. Till sist studeras även vilken klass som majoriteten av deltagarna 

kommer ifrån. Över 2000 timmar av reality-TV-program från USA och Sverige studerades i 

undersökningen. Varje deltagare delades in i olika grupper efter variablerna; klass, yrke och 

betydelse i programmet. Studiens resultat visar att majoriteten av deltagarna i reality-TV-

program kommer ifrån arbetarklassen och att genren inte ger dessa människor en “egen röst”. 

Tvärtom, så skapas en plats där social hierarki avgör vem som får tala och inte. 

 
3.2. Klass och reality-TV 
 
Vad som ses som återkommande reality-program är fokus på det vardagliga och rutinmässiga 

som skildras med hjälp av ”vanliga människor”, vilka ofta kan likställas med människor från 

arbetarklassen. Ett vanligt tema i dessa är att människor från en låg klass ska förbättra sin 

standard, och detta med hjälp av ”experter” från en högre klass (Skeggs, 2009). 

 



 6 

Arbetarklassen är överrepresenterad i reality-TV och används för att visa det “vanliga livet” 

som ofta är problematiskt. Denna överrepresentation beror också på arbetarklassens kulturella 

och ekonomiska situation. Många av dessa program är baserade på olika klassrelationer där 

arbetarklassen framställs som otillräcklig och i behov av lärdom av medel- eller överklassen. 

Programmen fokuserar bland annat på deltagarnas livserfarenheter och kärleksrelationer och 

de får möjlighet att arbeta med delar av jaget för att på sikt förändra hela livet (Skeggs & 

Wood, 2008, s.177). Genom att berätta dessa intima livshistorier, bygger reality-TV på 

melodrama-traditioner, alltså historier med många, mycket sorgsna eller väldigt lyckliga 

stunder, men också dokumentärer (Skeggs & Wood, s.181). Deltagarna ges ingen chans att 

styra eller ta kontroll i program som dessa eftersom de sätts i en situation de själva inte kan 

kontrollera, vilket framställer dem som otillräckliga. Istället för att lösa deras problem och ta 

reda på källan till dem på det enklaste sättet fokuseras det på deltagarnas misstag och andra 

saker som skapar dramatiska scener (Skeggs & Wood, s.190).  

 
I en artikel skriven av Göran Eriksson (2014) studeras reality-TV:s roll i den pågående 

förändringen av den svenska arbetarklassen. Studien är baserad på en multimodal kritisk 

diskursanalys av reality-TV-programmet Ullared som filmas från lågprisföretaget Gekås. 

Deltagarna i Ullared, som framställs som vanliga människor från arbetarklassen, sätts i fokus 

och framförallt deras konsumtion samt konsumtionsbeteenden. Eriksson nämner i sin studie 

att tidigare forskning inom just kritisk diskursanalys kommit fram till att personer från 

arbetarklassen i allt högre grad utvärderas genom vad han kallar en middle-class-gaze. 

Begreppet innebär att deltagarna betraktas utifrån en speciell ”blick” som dömer dem som 

korkade och motbjudande grundat på deras beteende, konsumtionsval och klädsel.  

 

Eriksson (2014) skriver att reality-TV-program som Ullared men också Böda Camping och 

Färjan rekontextualiserar vad som vanligtvis ses som arbetarklassens fritidsaktiviteter och att 

de förlöjligar dessa aktiviteter. Eriksson skriver vidare att programmet Ullared fokuserar på 

arbetarklassens överdrivna konsumtion av billiga varor. Det gör studieobjektet extra intressant 

för denna studie eftersom Sveriges befolkning idag lever i ett konsumtionssamhälle och att 

det är centralt för konstruktionen av identiteter. Eriksson förklarar att tidigare forskning 

kommit fram till att dessa typer av program sätter en standard för vad som är acceptabelt, 

önskvärt och normalt beteende. Detta görs ofta genom att förminska arbetarklassen och 

tillskriva dess beteende ett negativt värde. 

 



 7 

Eriksson (2014) använder sig av teorier om produktion och omvandling av klassrelationer 

framställda av sociologen Beverly Skeggs. Eriksson skriver att de olika klasskategorierna inte 

är huggna i sten utan förändras med tiden. Gränserna mellan de olika klasserna är elastiska 

och det är denna elasticitet som står på spel. Ullared är en plats där denna kamp pågår, alltså 

en kamp om var gränsen ska gå mellan de olika klasserna. Genom programmets utformning 

och hur deltagarna framställs, upprätthålls dessa gränser. Som slutord skriver Eriksson att 

Ullared är ett i mängden av svenska reality-TV-program som bidrar till den pågående 

omvandlingen av svenska arbetarklassen. Överlag är det porträtteringen av deltagarna och 

deras handlingar direkt kopplade till en arbetarklassidentitet som gör att tittaren skrattar eller 

skäms. Genom att förlöjliga människor från arbetarklassen och framställa dem som lata, 

dumma och ansvarslösa, upprätthåller Ullared en bild av arbetarklassen som problematisk.   

Tyler (2011) har i sin studie som berör ämnena klass och reality-TV, studerat TV-programmet 

Underage and Pregnant. Programmet följer gravida skolungdomar och unga mammors 

vardag. Seriens skapare har valt att inte fokusera på de medicinska aspekterna av att vara 

gravid. Fokus läggs istället på ungdomarnas syn på kroppsbild, vänskap, sexuella relationer 

och problem kring pengar och utbildning. Flertalet av deltagarna i programmet kommer från 

en bakgrund präglad av fattigdom, arbetarklass eller lägre medelklass. Tyler upplever att 

produktionen överdriver vissa klasskillnader, till exempel när de förstärker regionala accenter. 

I en intervju med en deltagare som varit med i Underage and Pregnant, beskrivs det hur 

representationen av hennes familj förvrängdes så de skulle verka vara fattigare än vad de 

faktiskt är.  

Tyler (2011) använder sig av begrepp som judgement shots och person value som återfinns i 

olika teorier om klass. Judgement shots, som är scener där publiken sätts in i en dömande roll, 

är särskilt viktiga för just reality-TV-program. Dessa scener frambringar starka känslor av 

moralisk karaktär som får tittaren att döma deltagaren i programmet. Denna bedömning sker 

ofta efter hur deltagarna beter sig och Tyler hittar flera scener av denna typ i serien. Ett 

exempel är bilder av högar med skräp och smutstvätt i en av deltagarnas hus. Tyler 

undersöker även om programmet innehåller scener där tittaren bedömer en deltagares person 

value utifrån visuella sekvenser av stadslandskap. Dessa scener finns i framför allt avsnittet 

Michela, där de inledande scenerna visar Glasgow från ovan som sedan följs av extremt långa 

scener där ett visst bostadsområde visas. Det är inte bara i Underage and Pregnant dessa 

scener dessa scener hittas, utan fler brittiska TV-program använder sig av dessa så kallade 

fågelperspektiv-bilder. För att sätta in tittaren i en viss position visas exempelvis mindre 
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lyxiga arbetarklass-kvarter, vilket exempelvis görs i tv-serien EastEnders (Tyler, s.216). 

Dessa miljöbilder bjuder in åskådaren att tro att de tillhör en viss klass som tittar ner på en 

annan. Genom att tolka en bild på detta sätt, identifierar sig betraktaren med en klassposition 

som är högre och “över” andra. Avslutningsvis konstaterar Tyler (s.222) att reality-TV-

program överlag kodas på ett negativt sätt av tittaren, framför allt med hjälp av scener som får 

denne att tro att de tillhör en högre klass än deltagarna.  

 

I en studie av Jakobsson & Stiernstedt (2018) studeras svensk television och klasskildringar i 

denna. För att förstå hur klassamhället och samhällsklass gestaltas, har en kvantitativ 

undersökning av TV-sändningar från de fem största kanalerna i Sverige genomförts. 

Resultatet visar att medelklassen dominerar medierna samtidigt som arbetarklassen 

underrepresenteras och osynligörs. Denna bristande representation av arbetarklassen kan leda 

till att människorna från denna klass känner sig osynliggjorda och därför tar avstånd från 

medier. Angående hur de olika klasserna presenteras finns det också tydliga skillnader. Ju 

högre klass en person har, desto mer tillåts personen att tala och det som sägs tas på större 

allvar. Analysen visar också att endast fem procent kommer från arbetarklassen i SVT:s 

nyhetsprogram. Överlag så är 70 procent av de som syns i TV personer från medelklassen. Av 

övriga 30 procent så utgör 19 procent överklass och inte mer än 11 procent arbetarklass.  

 
Författarna till studien skriver under resultatdelen att de lagt märke till att reality-TV skapar 

en “dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass” 

(Jakobsson & Stiernstedt, 2018, s.22). De skriver vidare att detta resultat inte skiljer sig 

anmärkningsvärt från liknande forskning som ägde rum för 35 år sedan, utan 

samhällsklasserna förekommer i ungefär lika hög grad. Jakobsson och Stiernstedt tycker det 

är intressant med tanke på hur mycket det svenska medielandskapet har förändrats. Resultatet 

av studien belyser att människor från arbetarklassen inte använder sig av medier i samma 

utsträckning som människor från högre klasser, särskilt inte informationstäta sådana 

(Jakobsson & Stiernstedt, s.23).  
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4. Teoretiskt ramverk  
 
I kommande kapitel förklaras valet av teorier. Begrepp som studien grundar sig på kommer 

också att redas ut.  

 

4.1. Semiotik  
 

Semiotiken handlar om att studera tecken och undersöker hur dessa tyds och tolkas  

(Gripsrud, 2011). Semiotiken kan också ses som en betydelselära där inte allt handlar om 

tecken utan betydelser kan även ses genom att uppleva och betrakta det som händer. I dessa 

fall är det sammanhanget som ger betydelse istället för tecken (Marner, 1998). Semiotik som 

analysmetod är lämplig att använda i kombination med MCDA där det som undersöks är just 

semiotiska resurser, vilka handlar om att det genom handlingar kommuniceras olika budskap 

(Leeuwen, 2005). Semiotik används i analysen eftersom metoden är lämplig för att upptäcka 

dolda budskap i en text (Bignell, 2002).  

 

Utifrån semiotisk analysmetod används begreppen denotation och konnotation för att beskriva 

vad som ses och hur dessa tecken kan tolkas. Denotation handlar om vad den direkta 

betydelsen av verkligheten är och avser det som kan beskrivas rakt av utifrån det som ses. Om 

det är en bild som studeras, är denotationen en objektiv beskrivning av vad bilden föreställer 

och därmed är denna beskrivning ofta gemensam för de flesta människor. Konnotation är det 

andra steget i semiotisk analys och avser de associationer och underliggande meningar som 

ett tecken för med sig. Ordet konnotation betyder med-betydelse vilket innebär att det som ett 

fenomen konnoterar ofta är lika välkänt som denotationen (Gripsrud, 2011). Till skillnad från 

denotationer är konnotationer ofta individuellt eller kulturellt sammankopplade. Individers 

erfarenheter och bakgrund påverkar alltså vad de associerar ett tecken med, det vill säga 

vilken konnotation ett tecken har (Bignell, 2002). Genom att använda konnotation som 

begrepp i studiens analysschema, blir det möjligt att upptäcka om vissa attribut konnoterar en 

viss klass eller en särskild maktposition. 

 

4.2. Multimodal kritisk diskursanalys som teori 
 

Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) härstammar från kritisk diskursanalys (CDA) och 

kan användas både som metod och teori. Kritisk diskursanalys fokuserar på att undersöka 
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sambandet mellan språkanvändning samt den sociala och politiska kontext där denna 

språkanvändning förekommer. MCDA intresserar sig också för att studera hur ämnen som 

kön, makt, klass och ideologi konstrueras och återspeglas i texter. Med ordet ideologi menas 

de trosuppfattningar som personer och grupper i samhället har. Ideologier som dessa talar om 

hur människor förstår världen och vilka undermedvetna åsikter som formar tankar. Syftet med 

kritisk diskursanalys att upptäcka underliggande ideologier för att kunna belysa vilka åsikter 

som ligger bakom en text (Machin & Mayr, 2012), vilket även är syftet för denna studie.   

Grundtanken inom MCDA är att språkanvändning alltid är social och att diskursen både 

speglar och konstruerar den sociala världen.  

Termen diskurs har många olika innebörder. I lingvistiska sammanhang ges ofta en smal 

betydelse, att diskurs är “talat och skrivet språk”. Men när denna förklaring ges blir en 

textanalys inget mer än en analys av en text utan någon som helst koppling till det 

sammanhang i vilken den ingår. Forskaren Norman Fairclough menar att “critical discourse 

analysis sees discourse - the use of language in speech and writing - as a form of ‘social 

practice’. Han beskriver alltså en diskurs som en ‘social praktik’. Fariclough förklarar vidare 

att för att undersöka en viss diskurs så är det också viktigt att inkludera situationen, 

institutionen och den sociala strukturen som den förekommer i. Han har alltså valt att utveckla 

lingvistikens första beskrivning av diskurs (Bergström & Boréus, 2012, s.356). Begreppet 

diskurs gör det möjligt att i denna studie sätta det som sägs förhållande till den situation och 

sammanhang som det kommuniceras.  

Ett annat tankesätt inom kritisk diskursanalys är att maktpositioner förhandlas fram genom 

diskurser och att också maktutövning sker genom dessa (Paltridge 2012). Denna teori och 

dessa tankesätt passar väl till denna studie som till stor del fokuserar på just makt.  

 

Vid användning av MCDA fokuserar studien inte enbart språket utan också det visuella till 

skillnad från CDA. MCDA används till exempel vid analyser av innehållet i tidningar och i 

TV-genrer. MCDA uppstod då ett antal lingvister insåg att mening inte bara uppstår genom 

det talade språket utan också genom visuella element. Lingvisterna menade att det går att 

missa viktiga aspekter som till exempel hur bilder bidrar till processen av meningsskapande, 

vid användning av endast kritisk diskursanalys som teori. I MCDA är det alltså intressant av 

att visa hur bilder, rörligt material och grafik fungerar tillsammans med text för att skapa 

mening. Genom verktyg hämtade från teorin är syftet att reda ut och upptäcka underliggande 
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budskap som är formade utifrån skaparen för att gynna dem (Machin & Mayr, 2012). MCDA 

har också rötter i semiotiken eftersom semiotiska resurser undersöks inom MCDA. 

Semiotiska resurser har sin utgångspunkt i socialsemiotiken och handlar om hur budskap 

kommuniceras med olika handlingar (Leeuwen, 2005). Teorins breda syn på språk passar 

denna studie då två TV-program som har en bred språklig kommunikation med många delar 

att analysera, undersöks.  

 
4.3. Klass 
 

I boken Reality television and class av Skeggs och Woods (2011) definieras begreppet klass.  

De menar att det finns klassindelningar och att termen klass förklarar att samhället är uppdelat 

efter människors ekonomiska ställning. Klass handlar mycket om utnyttjande där en grupp tar 

fördel av andras förluster (Skeggs & Woods, s.9). Författarna skriver även att det är vanligt att 

medelklassvärden ses som normativa och allmänna. Detta kan i sin tur kopplas till begreppet 

middle-class-gaze, alltså medelklassblick. Lyles (2008) var först med att använda sig av det 

teoretiska begreppet som ofta används i analyser med fokus på klass, och därför är den 

användbar i denna studie. Middle-class-gaze är ett sätt att se på världen ur ett 

medelklassperspektiv och innebär att människor från medelklassen ser ner på arbetarklassen 

och skapar en hånfull bild av den. Detta sätt att se på arbetarklassen ur ett 

medelklassperspektiv går att finna långt bak i historien. Historiskt sett har människor från 

arbetarklassen alltid setts som mindre värda och som särskilt lämpade för vissa typer av 

arbeten. Lyles skriver vidare att begreppet kan vara mycket användbart när en viss människa 

ges mer auktoritet än en annan (Lyles, s.321). Nutida medier utgår ofta från en 

medelklassblick på världen eftersom journalister och andra mediearbetare ofta har en medel- 

eller överklassbakgrund. Endast en tredjedel av journalistkåren uppger att de kommer från en 

arbetarklassfamilj (Jakobson & Stiernstedt, 2018, s.13).  

 

Klass genomsyrar en individs liv i allt från beteende, livsstil och intressen, till självbild och 

relationer. De alla skapas utifrån våra ekonomiska resurser, det vill säga samhällsklasserna. 

Begreppet klass går att tolka på en mängd olika sätt men den klassiska tolkningen enligt det 

klassiska latinets classis är “en indelning av medborgare baserat på egendom” (Hörnqvist, 

2016, s.8). En annan förklaring till vad begreppet klass innebär är “(…) en stor grupp 

människor med likartad ekonomisk ställning, likartade livsmöjligheter och likartade 

ekonomisk-sociala intressen som är ojämlik i förhållande till andra klasser” (Therborn, 2018, 
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s.22). De moderna klassamhällen som finns kvar än idag är sprungna ur de som fanns förr i 

tiden då samhällets invånare delads in i fem grupper baserat på bland annat förmögenhet, 

framtida krigstjänster och politiskt deltagande (Therborn, s.15). Denna klassindelning började 

användas efter att människor blev medvetna om att trots jämlikheten inför lagen, rådde det 

ekonomiska ojämlikheter (Therborn, s.24).   

 

När det gäller klassbegreppet delas det ofta in i ekonomiskt kapital och kulturellt kapital 

(Lindell, 2018). Med ordet kapital menas resurser de resurser som en person har i sina ägor. 

Gemensamt för alla olika typer av kapital är att de förbättrar livsförhållandena och gör att en 

person positionerar sig högre upp i samhällets hierarki (Lindell, s.35). Att en person besitter 

kulturellt kapital kan exempelvis innebära att personen har en universitetsutbildning eller 

uppskattar finkultur som konst och opera (Lindell, s.19). Det handlar då alltså om symboliska 

resurser, inte om pengar eller ägande av mark som det gör när man talar om ekonomiskt 

kapital. Denna indelning skapades av den franska sociologen Pierre Bourdieu. I Sverige råder 

det enorma skillnader gällande fördelning av ekonomiskt kapital, detta även om många 

besitter stort kulturellt kapital i form av hög utbildning (Lindell, s.24). Med andra ord kan en 

person besitta kulturellt kapital utan att nödvändigtvis tillhöra en högre klass.  

 
 
4.3.1. Medelklass 
 
Termen medelklass har förekommit sedan 1700-talet men har alltid varit något svårdefinierad. 

Ofta har medelklassen syftat på samhällets sociala mellanskikt; det vill säga företagare och 

tjänstemän (Medelklass, 2019). I Klass (2016, s.8) diskuterar Hörnqvist svårigheterna med att 

definiera begreppet. Han menar att klass inte enbart kan definieras utifrån ägande av kapital 

och yrke då klassindelningarna blir för stora. Historiskt sett har det enda som skiljt medelklass 

från arbetarklass varit människors kulturella intressen och självuppfattning. För att skilja 

grupperna åt, definieras idag vissa yrken som tjänstemannayrken och andra som arbetaryrken. 

För att avgränsa de två klasserna ytterligare väger Hörnqvist även in positionen på 

arbetsplatsen. Människor som tillhör medelklassen står högre i hierarkin på sina arbetsplatser 

och har mer bestämmanderätt både över sig själva och andra, medan arbetarklassen har 

mindre inflytande. Gruppen som tillhör medelklassen har i regel även högre utbildning än den 

som tillhör arbetarklassen (Hörnqvist, 2016). 
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4.3.2. Arbetarklass 
 

Arbetarklass definieras vanligen som de människor som arbetar med något fysiskt, 

exempelvis hantverkare. Men även andra löntagare utan högskoleutbildning och 

chefsställning räknas hit. Begreppet arbetarklass har sitt ursprung i industrikapitalismen i 

slutet på 1700-talet. Arbetarklassen sågs förr som en viktig symbol för teorier och politiska 

ideologier om klasstillhörighet (Arbetarklass, 2019). Människor som tillhörde arbetarklassen 

uppfattades också som yrkesstolta, hårt arbetande personer som byggde sina egna hem 

(Therborn, 2018, s.31). Arbetare sågs som en klass med intresse för att organisera sig för att 

förbättra sina förhållanden och sträva efter ett samhälle utan klasser. Denna definition av 

arbetarklass finns och används fortfarande (Arbetarklass, 2019). Arbetarklassen förknippas 

idag med yrken som snickare, lokalvårdare och industriarbetare. Samtliga av dessa yrken är 

tjänstmannamässiga, fysiska och kräver ingen högre utbildning (Hörnqvist, 2016).  

 

4.3.3. Klass i dagens samhälle 
 

Idag är det inte särskilt vanligt att prata om klass och klassindelningar, vilket delvis beror på 

att Sverige som land inte är så hierarkiskt i jämförelse med exempelvis ett land som USA. Om 

till exempel de underställda på ett företag vill komma med ett förslag till cheferna vid ett 

beslut, är det mer accepterat i Sverige än i USA där detta ses som ett intrång på företagets 

ledning (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s.108). Detta har bidragit till att frågor om 

klass inte tas upp i det politiska samtalet (Stöber, Suhonen & Therborn, 2018). När det talas 

om länders hierarki, går det ofta att koppla till boken Organisationer och kulturer, där 

maktdistans och maktdistansskalan beskrivs. Maktdistansskalan förklarar hur strikt hierarkiskt 

ett land är och Sverige placerar sig långt ned, medan USA ligger högre upp på listan 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s.8). 

 

Trots att det idag inte är lika vanligt att prata om olika klasser och vad som definierar dem, är 

det ändå ingen tvekan om att det finns uppdelningar även i dagens samhälle. Alla människor 

är på något sätt medvetna om sina livsvillkor även om det inte är lika självklart vilka som är 

de styrande faktorerna (Hörnqvist, 2016, s.10). Till skillnad från förr, handlar klass idag ofta 

om det synliga och uppenbara. Det kan till exempel vara att brottsstatistiken är mycket högre i 

ett visst område, att ett område har väldigt hög arbetslöshet eller att den förväntade 

livslängden är lägre i vissa stadsdelar (Hörnqvist, s.10). Inkomstskillnaderna har aldrig varit 
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större i modern tid och eftersom inkomst i stor grad styr klasstillhörigheten, ökar också 

klassklyftorna i samhället (Statistiska centralbyrån, 2018). När svenska arbetarklassen syns 

och får komma till tals allt mer sällan i nyhetsprogram blir de istället grunden till svenska 

reality-TV-program (Jakobsson & Stiernstedt, 2018, s.3). Det pågår en (…”symbolisk 

utplåning…”) av människor från svenska arbetarklassen, som sällan blir hörda och 

osynliggörs. När de väl får ta plats i media, skildras de på ett allt annat än smickrande vis 

(Jakobsson & Stiernstedt, s.8). Istället skildras de på ett stereotypiskt och negativt sätt som 

gör det svårare för dem att göra sina röster hörda i samhället (Jakobsson & Stiernstedt, s.12).  

 

4.4. Marx 

Marxismen är en vetenskaplig teori om samhällets uppbyggnad grundad av Karl Marx på 

1800-talet. Karl Marx vetenskapliga grundposition är att vetenskapen ska bidra till att befria 

alla människor, dels genom att öka produktionen av materiella ting men också genom att 

“...undanröja hindren för ett friare samhälle där människor inte exploaterade andra 

människor” (Månsson, 1993, s.10). När man talar om Karl Marx teori, som han skriver 

mycket om i bokserien Kapitalet, så är den ledande tanken att “...mänsklighetens historia i allt 

väsentligt är historien om den mänskliga produktivitetens utveckling (Wolff, 2017, s.74). 

Marx menar att vi människor skiljer oss från djuren och vår drivkraft är utvecklingen av våra 

produktionsmetoder.  

Klasser har förmågan att omvandla ett helt samhälle ansåg Karl Marx. Han såg dem som 

verkliga sociala krafter. Enligt teorin pågår en ständig ekonomisk kamp mellan två klasser i 

samhället; proletariatet (eller arbetarklassen) som erbjuder sin arbetskraft till andra mot 

betalning, och kapitalisterna som äger och kontrollerar produktionsmedlen, det vill säga 

företag, maskiner, mark och så vidare. Det finns med andra ord en stor grupp i samhället som 

utför arbete åt andra medan den mindre delen lever på andras arbete. Marxismens 

utgångspunkt och drivkraft är att proletariatet till slut kommer att starta en revolution och ta 

över produktionsmedlen och på så sätt skapa ett klasslöst samhälle (Cromptom, 2008, s.53–

54). Denna teori om att samhället är uppdelat i två stora klasser går att tolka på en mängd 

olika sätt, men det är tydligt att Marx olika teorier har varit väldigt inflytelserika (Crompton, 

s.60).  

Marxismen är relevant i denna studie då den ligger till grund för samhällets indelning än idag 

bestående av tjänstemannayrken och arbetaryrken. Teorin ses även som en grund och 
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utgångspunkt för andra klassteorier, exempelvis Bourdieus teori om habitus (Hörnqvist, 

2016). 

4.5. Bourdieu 

Samhällets strukturer och klasser har även studerats av den franske sociologiprofessorn Pierre 

Bourdieu. Genom sina analyser av det franska utbildningsväsendet, utvecklade han sin teori 

om det symboliska och kulturella kapitalet. Bourdieu identifierade kulturella “regler” hos 

olika grupper av människor. Deltagarna i undersökningen tycktes agera intuitivt för olika 

situationer beroende på vilken grupp i samhället de tillhörde.  

Bourdieu öppnade upp för en ny tolkning av klassbegreppet och menade att det inte går att 

tala om arbetarklass, medelklass och överklass som rena klasstillhörigheter. Dessa 

benämningar på klass är begränsade på så sätt att de bara representerar det kapitala och inte 

fångar upp sådant som inte har med pengar att göra. Individer kan besitta samma 

kapitalvolym men ändå ha kapital av olika slag. Lindell (2018, s.37) ger följande exempel: ” 

En universitetsexamen leder till högre lön; pengar kan köpa en prestigefylld utbildning 

(framförallt utomlands) eller kulturella gods; kontakter kan leda till bättre jobb och högre lön 

eller att man släpps in i samhällets ”fina” rum, och vice-versa.”. När Bourdieu refererar till 

medelklassen syftar han på en grupp med relativt kapital-starka människor där kapitalet kan 

bestå av antingen ekonomiskt eller kulturellt kapital (Lindell, s. 36).  

 

Bourdieus studier visar att klasskillnader blir tydliga inom kulturområden som exempelvis 

konst. Vissa konstformer är starkt knutna till specifika sociala kategorier vilket bidrar till att 

markera klasskillnader (Gripsrud, 2011, s.118). Bourdieus teori utgår även från att det finns 

olika samhällsklasser vilka tillägnar sig olika kännetecken som skiljer dem från varandra. 

Därför passar teorin bra till denna studie där olika kännetecknen, som attribut och scenmiljö, 

vilka är knutna till specifika klasser, analyseras. 

 

4.5.1. Habitus  

De socialt inbyggda regler eller inställningar till världen som finns hos alla människor kom 

Bourdieu att kalla för habitus. Habitus innefattar allt från livsstil och tankesätt till smak och 

sätt att föra sig. De olika samhällsklasserna tillägnar sig olika kännetecken som skiljer dem 

från varandra (Bourdieu, 2019). Hur vi agerar socialt styrs av vårt habitus som till stor del är 

gemensamt med människor med samma levnadsförhållanden. Med andra ord upprätthålls 
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klassamhället då varje individ lever efter de förväntningar som finns på den tillhörande 

gruppen. Det kan gälla förväntningar på allt från val av yrke och fritidsaktiviteter till vilka tv-

program som bör ses. Undersökningar visar att människor som fötts in i en klass tenderar att 

återskapa de förhållanden som är typiska för just den klassen (Lindell, 2018, s. 37–38). 

En central del av habitus är smaken. På 1960-talet genomförde Bourdieu omfattande 

empiriska undersökningar för att titta på den kulturella indelningen av klasser i samhället 

baserad på smak. I studien undersöktes bland annat människors uppfattning av konstverk och 

foton på museer. Resultatet visade att de folkliga klasserna bestående av bönder och arbetare, 

till skillnad från de högre utbildade, sällan kunde namnge en enda av det konstnärer vars 

konst de just sett, och de kunde inte se någon större skillnad mellan konstverken. Dessa 

människor visste sin plats i hierarkin och såg konstnärerna som personer med hög kulturell 

status. De lade inte vikt vid konstverkens utseende eller namnen på konstnärerna utan fäste 

sig snarare vid det arbete som lagts ner vid skapandet av verken. Bönder och arbetare visade 

sig alltså tillämpa samma synsätt vid museibesöket som i sitt vardagsliv, den så kallade 

folkliga smaken. De viktiga för dem var att konstverken föreställde eller symboliserade något 

som de kunde förstå och relatera till. Museibesökare från de högre klasserna beskrevs istället 

inneha den rena smaken, vilken kännetecknas av att dess värderingar bygger på estetiska 

kriterier. De ansåg att deras upplevelser av konstverken berodde på deras medfödda fallenhet 

att uppleva konst (Gripsrud, 2011, s.117).  

 

4.5.2. Symboliskt våld 

Ett annat grundläggande teoretiskt begrepp skapat av Bourdieu är symboliskt våld. Begreppet 

uppkom då han fann att orättvisan mellan könen och den manliga dominansen i samhället 

ansågs vara helt naturliga. Begreppet symboliskt våld förklarar varför denna ojämna 

maktfördelning mellan könen fortsätter att reproduceras och varför den manliga dominansen 

är orubblig. 

  

Bourdieu definierar symboliskt våld enligt följande: “...ett milt, omärkligt våld som offren 

inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och 

kunskap, eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor” 

(Bourdieu, 1999, s.11). Det symboliska våldet handlar alltså inte om fysiskt våld utan om ett 

mjukt våld som varken känns eller syns för offret (Bourdieu, s.47). Symboliskt våld och dess 
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betydelse används i denna studie som en del av den teori som valts att utgå från, Bourdieus 

klassteori.  

 

Vissa forskare har märkt Pierre Bourdieu som en marxist medan andra har betonat hans 

avstånd från marxismen. Bourdieu var tydligt påverkad av Marx, dock ska detta inflytande 

inte överdrivas (Hikaru Desan, 2014). Något som är centralt för båda teorier är begreppet 

kapital som är ett uttryck för olika typer tillgångar (Marx & Bohman, 1997). Forskare och 

historiker som menar att det finns stora likheter mellan Bourdieu och Marx förklarar att 

Bourdieu byggde vidare på marxismen genom att addera olika typer av kapital från det 

ursprungliga ekonomiska kapitalet. Detta påstående har mött en del kritik som menar att Marx 

kapitalbegrepp aldrig var rent ekonomiskt utan mer handlade om makt i andra koncept 

(Hikaru Desan, 2014).  

 

4.6. Mediemakt  
 
Makt innebär att någon genom sin position kan bestämma över någon annan eller få sin vilja 

igenom. Makt kan utövas på flera olika sätt, samt både indirekt och direkt. Till exempel kan 

denna maktutövning ske genom våld och hot, men även genom beröm och klander. Makt 

innehas inte enbart av enskilda människor, utan kan också utövas av större grupper som 

organisationer och myndigheter (Börjesson & Rehn, 2009). Alla typer av makt bygger på att 

människor är satta i ett system där den som styr systemet har makt över de som deltar 

(Börjesson & Rehn, s.11).  

 

Till skillnad från definitionen av makt som ett system, beskriver sociologen Steven Lukes 

makt som ett system i tre dimensioner (Bergström och Boréus, 2012). Indelningen består av 

det första maktbegreppet som handlar om makt som utövas genom text, det andra som handlar 

om att vissa viktiga politiska frågor inte kommer upp på dagordningen och den tredje 

dimensionen som är ”makten över tanken”. Den sista handlar om att kunna påverka 

människors önskningar i en viss riktning så att de agerar mot sin vilja. När forskare studerar 

texter så fokuseras det ofta på denna tredje maktdimension. Det kan exempelvis antas att en 

slags maktutövning pågår när massmedierna försöker vinkla ett samhällsfenomen på ett visst 

sätt (Bergström & Boréus, s.18–19).  
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TV är mediet med absolut störst genomslagskraft. Två tredjedelar av Sveriges befolkning 

tittar på TV dagligen. TV-program berör oss på olika sätt och kan ofta vara populära 

samtalsämnen på exempelvis jobbet dagen efter ett visst program har visats (Petersson & 

Pettersson, 2012, s.237). När det gäller mediernas makt över samhället är förutsättningen att 

befolkningen tar del av dem och deras innehåll. Medierna är väldigt mäktiga och publiken 

styrs mycket av dem (Strömbäck, 2014). Dock kan medierna aldrig bestämma vad som ska 

tyckas men kan genom att välja vad som visas, exempelvis speciella attribut, ämnen eller 

åsikter, påverka på andra sätt. Det handlar alltså om att medierna har makten att påverka 

snarare än att bestämma (Strömbäck, s.129). Hur stor denna påverkan är har ofta att göra med 

vad människor som står en närmast, tycker och tänker om det som visats i media. Även 

personliga egenskaper och värderingar har betydelse för påverkan (Petersson & Pettersson, 

2012, s.48).  

 

Mediernas betydelse gällande sin makt över samhället uttrycks också av Jakobson och 

Stiernstedt (2018) som skriver att medierna har kommit att bli en viktig maktresurs i det 

moderna samhället. Det är medierna som har inflytande över vad som är okej att säga, tänka 

och drömma om i en given samhällssituation. Det är också i medierna som den offentliga 

diskussionen om samhället ständigt pågår. Mediernas förmedling av verkligheten har en 

normbildande funktion i och med att det som ges tid och plats i media är det som anses viktigt 

och betydelsefullt (Jacobsson & Stiernstedt, s.10).  

 

De som har makt i media är de som får synas och komma till tals. I en studie gjord av 

Rättviseförmedlingen (2018) framkommer det att svenskar med utomnordisk bakgrund är 

underrepresenterade i stort när det gäller nyhetsrapportering. Kvinnor är också 

underrepresenterade med endast 31% trots att svenska befolkningen består av hälften kvinnor, 

hälften män (Rättviseförmedlingen, 2017). De som får mest utrymme är män med nordisk 

härkomst. Att en viss grupp är överrepresenterad, skapar problem i samhället: "Genom att 

konsekvent ha en snedfördelning kring vilka som får utrymme att uttala sig i olika frågor 

riskerar det att forma vår uppfattning om vem som är bäst lämpad att göra vad, vem som 

besitter kompetens i särskilda frågor och vem som är värd att lyssnas på” 

(Rättviseförmedlingen, s.14). En annan risk med att ge en viss grupp mer utrymme än andra 

är att medierna ger en alldeles för förenklad bild av ett samhälle som har blivit allt mer 

komplext (Rättviseförmedlingen, s.9).  
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5. Metod och material  
 
I kommande avsnitt beskrivs den valda metoden som är MCDA. Här beskrivs även det valda 

materialet i studien samt insamlingsmetoden.  

 
5.1. Multimodal kritisk diskursanalys som metod  
 
I denna studie används multimodal kritisk diskursanalys även som metod. Detta genom att ett 

analysschema utformats utifrån olika begrepp, varav några är hämtade från MCDA. MCDA 

som metod bidrar med förståelse för hur makt och ideologi kan fungera i vardagen. Om vissa 

beskrivningar av världen exponeras kontinuerligt kan de bli naturaliserade, alltså bli så 

naturliga att de slutar ifrågasättas. Men genom att använda MCDA som metod upptäcks dessa 

och gör oss medvetna om dem (Svensson, 2019). Multimodal kritisk diskursanalys är en 

analys av visuella element och tecken som kan tjäna den kritiska diskursanalysens kritiska 

syfte, alltså att avslöja om det finns något dolt budskap i en viss framställning. Vid analyser 

med MCDA som metod krävs användning av analytiska verktyg för att upptäcka en texts 

precisa budskap eftersom texter alltid kommer innehålla betydelser som inte uttrycks direkt 

eller bokstavligen. MCDA delar in texten i olika språkliga resurser som gör det möjligt att 

analysera den utifrån de språkliga val som finns inom genren. I språkliga resurser ingår allt 

från skrivna och verbala texter till visuella element (Machin & Mayer, 2012).  

 
5.2. Analysschema  
 
Ett analysschema har utformats utifrån de valda begreppen för att få en tydlig struktur att 

följa. De valda begreppen är hämtade från det teoretiska ramverket MCDA, kritisk 

diskursanalys och semiotiken. Det verbala språket analyserar utifrån begreppet lexikala val, 

som går att hitta från MCDA. Fokus i denna studie ligger på värdeord som är en typ av 

lexikalt val som antingen kan vara positivt eller negativt laddat. Det visuella analyseras 

utifrån begreppen scenmiljö och attribut. De två sista begreppen är framing power och 

utelämning. Konnotation används som ett hjälpmedel för att tolka fenomen utifrån begreppen, 

det ger en vidare betydelse och en mening.  
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Begrepp: Hur förekommer begreppet? Vad tyder det på? 

Scenmiljö   

Attribut   

Lexikala val   

Framing power   

Utelämning    

 

 
5.3. Material  
 
Studiens material är hämtat från TV-programmen Arga snickaren och Bygglov som sänds på 

Kanal 5 respektive TV4. Programmen går ut på att programledarna åker hem till familjer runt 

om i Sverige som behöver hjälp med att renovera. Säsongerna av programmen varierar i längd 

men de sänds vanligen på hösten och då en gång i veckan klockan 20.00 till 21.00 (dplay, 

u.å.; tv4play, u.å.).  

Då Arga snickaren efter 2016 bytte programledare, har ett avsnitt som släpptes innan dess 

valts. Anders Öfvergård hade innan bytet lett programmet sedan starten 2009 och därför är ett 

program där han deltar mest relevant att studera. Det är tydligt att Anders Öfvergård är starkt 

förknippad med programmet då Kanal 5 efter programledarbytet valde att döpa om 

programmet till Nya arga snickaren. Till sin hjälp har Anders vid renoveringsarbetet med sig 

ett team hem till familjerna, men dessa personer har ingen direkt roll i programmet (dplay, 

u.å.).  

Första programmet av Bygglov sändes 2005. Sedan starten har snickarna Mats (Matte) 

Carlsson och Willy Björkman varit programledare. Utöver dem har en kvinnlig 

inredningsarkitekt varit en del av programledartrion. Denne har däremot bytts ut ett flertal 

gånger under åren (tv4play, u.å.).  

Ett avsnitt från varje program har valts ut för att studeras och jämföras. Arga snickaren-

avsnittet sändes 12 oktober 2016 och avsnittet av Bygglov 1 mars 2016. Avsnitten är cirka 40 

minuter långa och därför har endast ett avsnitt av varje program valts ut. De valda avsnitten 

bedöms respresentera respektive program och ger en bra bild av hur programmen vanligen ser 
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ut. Normalt sett består familjerna i båda dessa program av en kvinna och en man samt ett eller 

flera barn, vilket resulterat i att avsnitt där detta stämmer in, valts. Avsnitt som sticker ut 

exempelvis genom en annorlunda familjekonstellation, eller att någon i familjen drabbats av 

en livshotande sjukdom har sållats bort. I Arga snickaren får tittaren normalt sett följa en 

familj vars livssituation, och inte sällan även relationssituation urartat och som behöver därför 

behöver Anders hjälp. I Bygglov är det oftast mer välbärgade familjer som behöver hjälp med 

någon form av renovering, dock i betydligt lägre grad än deltagarna i Arga snickaren. 

Deltagarna i Arga snickaren visar upp ett exempel på en livssituation som vanligen kan ses i 

programmet sitt renoveringskaos och oförmåga att lösa sin situation, medan deltagarna i 

Bygglov visas upp som en trygg medelklassfamilj vars största ”problem” är att de saknar en 

uteplats att umgås med sina vänner på (dplay, u.å.; tv4play, u.å.). De två avsnitt som valts till 

studien representerar liknande familjekonstellationer med två vuxna och två barn för att kunna 

göra en så rättvis jämförelse som möjligt. För att undvika tidspåverkan har även avsnitt från 

samma år valts. 

 

5.3.1. TV4 och Kanal 5. 
 
TV4 är den största kommersiella TV-kanalen med 24 procents tittartidsandel år 2018 vilket 

kan jämföras med Kanal 5:s andel på 6 procent (MMS 2018). Båda kanalerna tillhör de så 

kallade “big five” som innefattar de fem största kanalerna i Sverige. TV4 erbjuder en TV-

tablå, med både fakta-, underhållning- och nyhetsprogram (Weibull & Wadbring, 2014). 

Kanalen har i och med sin avtalsreglerade verksamhet vissa krav på sig att leverera public 

service-journalistik av hög kvalitet (Sziga, 2008, s.84). Kanal 5 däremot, erbjuder mestadels 

underhållningsprogram som exempelvis Ullared, Ex on the beach och Böda Camping (dplay, 

u.å.) och saknar en nyhetsredaktion (Weibull & Wadbring, 2014, s.189). Det finns fler 

skillnader gällande innehållet mellan TV4 och Kanal 5. Medan hälften av utbudet på TV4 är 

svenskproducerat är endast 20 procent svenskproducerat på Kanal 5 (Weibull & Wadbring, 

2018 s.189). Den ekonomiska grunden för både Kanal 5 och TV4 är reklamintäkter (s.190). 

Kanal 5 ägs sedan 2013 av det USA-baserade SBS Discovery Media (s.188) och TV4 ägs 

sedan 2019 av Telia (Farran-Lee, 2018).  
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5.3.2. Programbeskrivning 
 
På kanal 5:s streamingtjänst dplay.se beskrivs Arga snickaren på detta sätt:  

“Arga snickaren handlar om att hjälpa familjer som fastnat i övermäktiga 

renoveringsdrömmar, tappat all ork och energi, har slut på pengar och vars byggkaos hotar 

inte bara bostaden, utan också familjerelationer och hälsan” (dplay, u.å.). På TV4:s 

streamingtjänst tv4play.se beskrivs Bygglov på detta sätt: “Snickarna Matte Carlsson och 

Willy Björkman reser runt i Sverige med arkitekten Maria Kingsley i en trailer fullt utrustad 

med allt som krävs för olika ombyggnadsprojekt och söker efter bygg- eller 

renoveringsprojekt som havererat” (tv4play, u.å.). Det avsnitt som valts att analysera sändes 

2016 och då var Lotta Lundgren arkitekt i programmet istället för Maria Kingsley.  

 

5.3.3. Avsnittsbeskrivning Arga snickaren  
 

Sussie och Jimmy bor i Åkersberga tillsammans med dottern Nellie och behöver hjälp med att 

färdigställa den påbörjade renoveringen av sin lägenhet. De bor för tillfället hos Jimmys 

mamma Susanne eftersom deras egen lägenhet är obeboelig. Sussie jobbar som elevassistent 

och Jimmy är sjukskriven sedan en tid tillbaka. Paret är bara veckor från att få sitt andra barn 

så de är i akut behov av hjälpl. Programledare är snickaren och entreprenören Anders 

Öfvergård. Det avsnitt som analyseras är del 1, säsong 13. Programmet sändes 5 oktober 2016 

på Kanal 5 och beskrivs enligt följande: “Sussie och Jimmy i Åkersberga skulle bara göra lite 

mer plats i hallen för att få plats med barnvagnen. Tre månader senare har Jimmy rivit hela 

lägenheten, elen hänger från taket och de kan inte laga mat. En ny baby är på väg och Jimmy 

har brutit ihop” (dplay, u.å.).  

 

5.3.4. Avsnittsbeskrivning Bygglov 
 
Anders och Anna Mogren bor på en gård i Götene tillsammans med barnen Klara och Emil. 

De behöver Bygglovs hjälp för att bygga en sällskapsplats utomhus där de kan umgås med 

sina vänner på sommaren. Programledarna är snickaren Matte Carlsson, fixaren Willy 

Björkman och arkitekten Lotta Lindgren. Det vi avsnitt som används i studien är del 7 från 

säsong 12. Programmet sändes 23 februari 2016 och beskrivs enligt följande: “Familjen 

Brand Mogren bor på en gård i Götene. Här finns det mesta förutom en plats att umgås på 
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utomhus. "Bygglov" kommer till undsättning och bygger en terrass längs hela boningshusets 

baksida. Det blir en lounge, matplats och spa” (tv4play, u.å.).  

 
5.4. Insamlingsmetod  
 
De två avsnitten är hämtade från dplay och tv4-play som är två play-tjänster till Kanal 5 och 

TV4. De avsnitt som valts från respektive program har transkriberats med ett lättläst 

skriftspråk där talspråkliga uttryck fått vara kvar medan stakningar och upprepningar tagits 

bort. Utmärkande kroppsspråk och musikval finns också med i transkriberingen och markeras 

genom att orden sätts inom hakparentes. Nya scener har utmärkts med ett nytt stycke. 

 
5.5. Metodkritik och Validitet 

Nedan presenteras kritik mot och brister i den metod som använts i studien. Här svaras även 

på den kritik som riktas mot metoden och hur detta tagits i beaktning i undersökningen, 

exempelvis vilka val som gjorts för att förstärka studiens validitet.   

 

Kritik som ofta riktas mot MCDA och andra typer av kritiska diskursanalyser är att metoden 

inte är den enda metod som är kritisk, att det inte är analysmetod utan mer en tolkningsövning 

samt att metoden inte ger nog uppmärksamhet till textproduktioner (Machin & Mayr, 2012, 

s.208). För att undvika detta i denna studie, baseras analysen på begrepp hämtade från olika 

teorier så som klassteori, MCDA och semiotik. Det gör att egna tolkningar av texterna 

försvinner och analysen bygger istället på dessa teoretiska begrepp. Enligt Bryman (2018) går 

det inte att dra några generella slutsatser utifrån kvalitativa forskningsresultat. Ett antal 

personer som deltar i en kvalitativ undersökning är inte representativa för en population, men 

kan däremot generaliseras till teori. Bryman menar att “Det är med andra ord kvaliteten på de 

teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid 

bedömningen av generaliserbarheten” (Bryman, s.485). Denna syn på generalisering har 

kommit att kallas för analytisk eller teoretisk generalisering, och det är denna typ av 

generalisering som kan göras i denna studie.  

 

Eftersom kvalitativa analyser är kända för att variera är det svårt att sätta fasta regler eller 

kriterier för vad som innebär god kvalitet. Därför är det viktigt att analysmetod och 

tillvägagångssätt beskrivs så noggrant att en annan forskare skulle kunna genomföra samma 

studie och komma fram till överensstämmande resultat. Även om resultatet av en kvalitativ 

studie inte kan generaliseras på samma sätt som en med kvantitativ metod, kan den bidra med 
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förståelse av ett fenomen som kan sättas i relation till snarlika sammanhang och kontexter. 

Med dessa kvalitativa studiers begränsningar i åtanke, är det möjligt att stärka studiens 

validitet (Patel & Davidsson, 2019, s. 137).  

 

Kvalitativa undersökningar har överlag även kritiserats för att vara subjektiva samt bygga på 

forskarens egen uppfattning om vad som är viktigt. Kvalitativa forskare börjar ofta sin analys 

relativt brett och preciserar sina frågeställningar efterhand, vilket kan göra det svårt för 

läsaren att förstå varför forskare valt att göra på ett visst sätt (Bryman, 2018, s.483–485). För 

att undvika förvirring för de som ska ta del av denna studie, utgår analysen från ett 

analysschema. Detta för att förtydliga tillvägagångssättet och de slutsatser som dragits.  

Analysschemat bidrar även till att täcka upp för den bristande transparens som är en 

ytterligare kritik mot kvalitativ metod (Bryman, 2018, s.485–487).  

6. Analysverktyg 
 
För att upptäcka dolda maktförhållanden och klasskonstruktioner i och mellan Arga 

snickaren och Bygglov samt få svar på studiens frågeställningar, har utvalda verktyg från 

teorierna använts, så som framing power, attribut, scenmiljö, lexikala val (specifikt värdeord) 

och utelämning. Även begreppen denotation och konnotation har använts, som tillsammans 

med de andra verktygen från analysschemat förklarar och ger en vidare betydelse för det som 

analyseras.  

 
6.1. Framing power 

Begreppet framing power härstammar från kritisk diskursanalys och används vid studier av 

olika aktörer i en text. Om en aktör besitter framing power så har denne en förmåga att hela 

tiden förmedla sina åsikter och har ett tydligt övertag mot en eller flera andra aktörer. För att 

ta reda på vem som har framing power studeras de olika aktörernas diskurser. Framing power 

kan finnas i hela texter eller i enstaka citat (Carvalho, 2008). I analysen används Framing 

power för att upptäcka maktförhållanden i de två TV-programmen. Specifikt studeras 

maktrelationen mellan programledare och deltagare, vilket kan ses exempelvis i ordval och 

handlingar hos de medverkande.  

6.2. Attribut 

Attribut förklarar de värderingar och idéer som kommuniceras genom objekt och hur de 

representeras samt i vilken eller vilka diskurser. Exempelvis är en bärbar dator attribut för att 
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vara flexibel och oberoende medan en stationär dator kommunicerar det motsatta (Machin & 

Mayr, 2012). Med hjälp av attribut kan sådant som programdeltagarnas kläder och 

tillhörigheter kopplas samman med en viss klass.  

6.3. Scenmiljö 
 
Begreppet scenmiljö är ett verktyg som används för att beskriva miljön, samtidigt som det 

hjälper till att förklara visuella tecken och är ett sätt att kommunicera allmänna idéer. 

Verktyget är också användbart för att studera hur identiteter, idéer och handlingar 

representeras genom diskurser (Machin & Mayr, 2012). Ett exempel kan vara ett rum med en 

dator, ihopknölade papper och en överfull papperskorg, där scenmiljön signalerar hårt jobb 

och stress. Även scenmiljön gör det möjligt att koppla deltagarna i programmen till klasser 

som är förknippade med den miljö de lever i.  

 
 
6.4. Lexikala val 
 
Vid studier med hjälp av MCDA analyseras bland annat lexikala val och språkliga verktyg för 

att kunna identifiera och analysera underliggande meningar, normer och ideologier i texter. 

Lexikala val och språkliga verktyg kan användas som medel för att medvetet förmedla ett 

budskap. Men budskap kan även förmedlas genom att sändaren omedvetet använder dessa 

verktyg i sitt språk. Fokus ligger helt enkelt på att hitta de ord som används ofta i en text.  

Tenderar vissa ord att användas mer än andra och är det särskilda ord som undviks? Beroende 

på det lexikala valet kan en mening uppfattas som till exempel positiv eller negativ. Tre 

liknande tidningsrubriker kan säga väldigt olika saker och skapa olika associationer, 

exempelvis: “Unga attackerade lokal byggnad”, “Unga attackerade lokal adress” och “Unga 

attackerade lokalt familjehem”. Den sista meningen, baserat på det lexikala valet, tyder på att 

något värre har hänt än i de två första (Machin & Mayr, 2012).  

 

Värdeord är en typ av lexikalt val och är exempelvis svordomar som används i syfte att 

förstärka det som sägs. Både svordomar och andra värdeladdade ord är redskap för att 

uttrycka en värdering med det som sägs, antingen positiv eller negativ. Dessa ord är alltså 

laddade med positiva eller negativa konnotationer som används av talaren för att tydligt få 

fram sin åsikt. Värdeord i sig behöver inte alltid betyda något men om de kommer från en 

aktör med mycket makt, till exempel en person med framing power, kan orden få större 

betydelse (Machin & Mayr, 2012). I analysen används lexikala val och specifikt värdeord för 
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att undersöka både makt-och klassrelationer mellan de medverkande i programmen. Genom 

att titta på negativt och positivt laddade värdeord kan slutsatser dras om såväl deltagarnas 

relation till varandra som till programledarna.  

 
6.5. Utelämning  
 
Utelämning innebär att uppmärksamhet läggs på det som inte nämns i en text eller vad som 

raderats. Det som inte sägs kan ofta ha en lika viktig betydelse som det som gör det. Ett av 

Machins (2013) exempel på utelämning är krigsmonument där lidande eller våld inte syns. 

Där är det istället offren som får ta plats. Det är svårt att få med alla deltagares perspektiv och 

bakgrund i ett reality-TV-program, men genom att ha med begreppet utelämning i studiens 

analysschema hittas sådant som inte framgår i avsnitten. Utifrån analysen går det sedan att se 

vad som utelämnas och inte, för att sedan jämföra programmen med varandra. Genom 

utelämning blir det tydligt vad som valts att fokusera på i respektive avsnitt, vilket i sin tur 

kan kopplas till hur makt och klass visas upp i programmen.  

 

7. Analysresultat 

I detta avsnitt analyseras inledningsvis de två programmen utifrån analysschemat.  

Första delen fokuserar på Arga Snickaren, andra delen Bygglov och sista delen är en analys 

av skillnaderna mellan de två programmen utifrån samma analysschema.  

7.1. Analys av Arga Snickaren  
 
7.1.1 Framing power 

Den som besitter framing power genom hela programmet är programledaren Anders 

Öfvergård, vilket framkommer väldigt tydligt. Anders har ett tydligt övertag över de andra 

aktörerna och framställs som en oerhört kunnig person inom både relations- och 

byggnadsfrågor. De andra mest framträdande aktörerna i programmet är Sussie och Jimmy 

som framställs tvärt emot. Tittaren får en bild av dem som lata, okunniga och oförmögna av 

att ha en fungerande relation. Det Anders säger och tycker i programmet ses som rätt och sant. 

Det beror delvis på att Anders presenteras som snickare i programmet och det leder till att 

tittaren tar till sig det han säger, exempelvis när Anders kritiserar det som Sussie och Jimmy 

gjort hittills i renoveringen: “Ja men varför tog ni bort den här sidan överhuvudtaget?” och 
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“Det här dammet sätter sig i halsen. Det är elakt jävla damm det här. Det här är betong. Och 

det här ligger Nellie och sover i också?”.  

Det är Anders som leder samtalet och får komma till tals under hela programmet. Exempel på 

detta är när han ständigt frågar deltagarna frågor: “Vart lagar ni mat nu då?”, “Har ni byggt 

någonting? Eller har ni bara rivit?”, “Och den här centralen där uppe då? Har du kopplat ur 

den?”. Under programmets sista sekvens berättar Sussie och Jimmy att de har gjort sin “läxa” 

som Anders gett dem: “Därför måste ni skriva ner hur ni ska göra för att förändra det här 

beteendet. Ni måste vända på hela idén av hur vi liksom ska ha trevligt tillsammans.” Att 

Anders ger Sussie och Jimmy en läxa som ska förbättra deras relation visar ännu tydligare att 

det är han som besitter framing power. Det framkommer ännu tydligare när Anders inte 

enbart kritiserar och ifrågasätter deltagarna utan också sina kollegor i programmet. Ett 

exempel är när Anders pratar med sin kollega Adam om att han måste lära sig att inte göra 

allting lugnt och metodiskt utan snabba på lite. Anders visar sin uppgivenhet genom att sucka 

tungt och när Adam förklarar att han faktiskt gör sitt bästa svarar Anders: “Nä, nu vill jag 

ännu mer”. Ett annat exempel är när Anders har en hetsig diskuterar med inredaren i 

programmet om att hon har gjort ritningarna fel: “Om man sätter det som det är ritat kommer 

man inte in i köket”, “...då får du inte plats med bordet” och “det här kommer bli för smalt 

ändå”.  

 

7.1.2 Lexikala val 

Lexikala val som hittas i Arga Snickaren är exempelvis Anders användning av negativt 

laddade värdeord. Anders säger: “Fan jag har skitsvårt att andas här inne” och “...det som är 

så otroligt förvånansvärt är att är ju… det är ju ett barn i magen.”  

Även Jimmys mamma Susanne använder sig av liknande värdeord: “Att bo här är ju 

förjävligt. Det är kaos…”.  

Längre in i programmet upptäcks fler exempel på användning av värdeord: “Vad fan är det 

här? Asså vad fan är det som har hänt? Det här är helt vansinnigt”. Här har Anders precis gått 

in i Sussie och Jimmys badrum och märker att Jimmy har börjat riva även där. Anders 

fortsätter att flitigt använda svordomar som en typ av värdeord när han samtalar med Sussie: 

“Det är ju för fan bara en vägg, det är ju för fan bara ett kök, det är för fan bara en dörr, det är 

för fan bara ett vardagsrum”. När Anders pratar till kameran uttrycker han sig på liknande 

sätt: “Och hur fan ska jag lyckas stoppa honom?”. Vidare upptäcks fler värdeord, exempelvis 
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när Jimmy förklarar för kameran att han inte lyckats med sitt uppdrag: “Idag känner jag mig 

jättefånig. Aa jag skulle ju fixa i ordning med dörren, sätta karmen men jag misslyckades ju 

ganska bra”. Även när Anders pratar om hur Sussie måste uppleva situationen används 

värdeord: “Det är klart att det är fruktansvärt för Sussie att Jimmy fortsätter riva…”.  

Men det är inte bara Anders och Jimmys mamma som använder sig av negativt laddade 

värdeord. I programmet svär deltagarna vid ett flertal tillfällen, både vid allvarliga och 

lättsamma scener. Deltagaren Sussie använder sig här av värdeord när hon beskriver hur det 

är att bo i ett renoveringskaos: “Det känns förjävligt”. Den till synes problematiska situation 

som Sussie och Jimmy befinner sig i förstärks i och med dessa värdeord.  

I den avslutande delen av programmet finnes istället många positivt laddade värdeord när 

Sussie och Jimmy får se resultatet av renoveringen: “Det är perfekt. Det känns skitbra, 

verkligen. Det är så jäkla fint, och det känns så skönt att ha ett hem”. Deras dåtida 

renoveringskaos beskrivs här istället som ett riktigt hem.  

 
 
7.1.3. Attribut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framstående attribut i avsnittet, som många av dem konnoterar att deltagarna kommer från 

arbetarklass, är Sussie och Jimmys tatueringar, piercingarna i deras ansikten, Jimmys 

hängslen och basker samt Sussies foppatofflor. Alla dessa attribut konnoterar att deltagarna 

tillhör en lägre klass och lever en ledigare livsstil. Programledaren Anders bär en jacka av 

märket Millet, som är ett dyrt och fint märke. Det visar att Anders har råd med den typ av 

kläder vilket tyder på att han kommer från en högre klass än deltagarna som bär kläder av 

enklare slag.  

 
Deltagarna i Arga snickaren; Sussie, Jimmy 

och Jimmys mamma. 

 
Jimmy och programledare Anders 

Öfvergård. 
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I en del av programmet filmas Jimmy när han byter om. Han är då endast iklädd svarta 

kalsonger. Man kan se Jimmys nakna kropp som en typ av attribut och i och med att han 

filmas i en privat situation konnoterar det utsatthet. Jimmys stjärtskåra syns i flera sekvenser 

av programmet vilket visar att Jimmy inte kan kontrollera vad som filmas och dessutom 

befinner han sig även här i en utsatt position. En synlig stjärtskåra konnoterar vanligtvis olika 

typer av hantverksyrken vilket i sin tur går att koppla till arbetarklassen.  

 

Jimmys mamma Susanne har på sig blå arbetskläder som pekar på att hon arbetar som 

undersköterska, och detta kan konnotera att Jimmy kommer från en familj med 

arbetarklassbakgrund. Luftmadrassen som Sussie och Jimmys sover på i Jimmys mammas 

lägenhet är ett annat attribut som kommunicerar att de inte har möjlighet att sova i en egen 

säng utan tvingas att sova på en luftmadrass. Madrassen förmedlar idén om en tillfällig 

oönskad lösning. 

 
 
7.1.4. Scenmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenmiljön i Arga Snickaren är kaotisk, stökig och tyder på att något inte står rätt till.  

Saker som förstärker den bilden är exempelvis att det i deltagarnas lägenhet hänger lösa 

sladdar från taket och finns stora högar med kläder samt öppnade färgburkar på golvet. 

Många saker i lägenheten är även märkligt placerade, till exempel står micron och kylskåpet 

mitt i vardagsrummet. Att avsnittet utspelar sig i en lägenhet i Stockholmsförorten 

Åkersberga konnoterar att deltagarna troligtvis kommer från en lägre klass. I en del av 

 
Hemma hos Jimmy och Sussie. 
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programmet filmas det från Jimmys mammas och hennes sambos lägenhet, där deltagarna för 

tillfället bor. Även där är scenmiljön stökig. Möblerna står tätt intill varandra, diskbänken är 

full med saker och utrymmet är väldigt trångt eftersom det bor sex personer på den lilla ytan. 

Scenmiljön är densamma genom hela programmet förutom i den avslutande delen då Anders 

ska visa Sussie och Jimmy resultatet av renoveringen som Anders och hans “team” har 

färdigställt. Då befinner de sig plötsligt i en städad, organiserad och harmonisk scenmiljö där 

inredningen är stilren och konnoterar att allt är under kontroll och att familjen som bor där är 

stilsäker och trygg trygg. 

 
7.1.5. Utelämning  

I Arga snickaren fokuseras det på problem och vad som är dåligt, både mellan deltagarna och 

i hemmet, och väldigt lite på vad som är bra och positivt. Det betyder att de positiva delarna 

utelämnas. Till exempel läggs mycket fokus på vad som är dåligt i Sussie och Jimmys 

förhållande. Exempelvis pratas det mycket om vad som hände när Jimmy lämnade Sussie för 

att hon blev gravid. Att paret sedan dess har hittat tillbaka till varandra och dessutom väntar 

sitt andra barn, alltså de positiva delarna av förhållandet, utelämnas nästan helt. En annan del 

som utelämnas är en förklaring till hur och varför deras situation har kunnat bli så allvarlig. 

Ligger det ekonomiska problem bakom deras oavslutade renovering eller har någon av dem 

varit sjuk? Istället så fokuserar det mycket på att Jimmy älskar att riva okontrollerat och att 

Sussies är oförmögen till att säga nej. Anders privata sidor utelämnas också helt. Det pratas 

aldrig om hur Anders har det hemma eller om hur han är som person, man får inte komma 

honom nära utan det fokuseras endast på deltagarna. Det visar att Anders inte har några 

brister, han blir en slags övermänniska. 

7.2. Analys av Bygglov 
 
7.2.1. Framing power 

I Bygglov är det inte självklart vem som besitter makten, framing power, utan den är ganska 

jämnt fördelad mellan deltagare och programledare. Matte, Willy och Lotta kan på sätt och 

vis anses ha makten eftersom det är dem, och framförallt Lotta som gör ritningar och planerar 

projektet samt delar ut arbetsuppgifter till hantverkarna och även till familjen. Lotta har 

genom sin yrkesroll som arkitekt den kunskap som krävs för att rodda projektet, och därmed 

besitter hon framing power. Hennes expertis inom området blir påtaglig exempelvis när hon 

beskriver hur hon tänker vid denna typ av projekt: “När jag ritar ett sånt här projekt brukar jag 
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utgå och titta på ursprungsbyggnaden och titta på om det är nåt som jag kan ta upp; kulörer, 

former eller nånting som får det att binda ihop det gamla med det nya.” Matte är utbildad 

snickare och besitter genom sina kunskaper, makt inom de delar som kräver den 

kompetensen. Detta kan ses exempelvis när Lotta ger Matte i uppdrag att göra solstolar till 

altanen: “Och sen vill jag ju använda Mattes kapacitet. Han är en jätteduktig möbelsnickare.” 

och när Matte förklarar hur impregnerat trä ska skötas. Det finns även tillfällen då deltagarna 

sätter programledarna i en maktposition genom att påtala sina egna brister på området. Till 

exempel skrattar Anders lite skamset åt den provisoriska uteplats som funnits på baksidan 

före renoveringen och säger: “Det var ju nästan lite genant, hur den såg ut.” och “Min 

snickarkunskap där.”. Även Anna uttrycker programledarnas framing power när hon förklarar 

att det har varit svårt att veta hur de ska bygga en altan som passar ihop med huset: “Aa, då 

får vi ta lite proffshjälp.”.  

Å andra sidan får familjen “ta makten” över programledarna när de ska baka bullar och det 

istället är Anna som instruerar de andra vad som ska göras. Hon börjar med att hjälpa dem 

med att ta på förkläde och schalett och visar sedan hur de ska gå tillväga i bullbaket. I denna 

situation är det Anna som är den kunniga och besitter framing power.  

Även de andra hantverkarna som är på plats och arbetar med altanbygget, har ibland framing 

power. Det kan vara en person som är kunnig inom ett visst område som Matte, Willy eller 

Lotta inte är. Till exempel ber Matte en kvinna som varit där och installerat spa-badet, om en 

“utbildning” i hur badet ska skötas. 

7.2.2. Lexikala val 

I motsats till Arga snickaren, finns i Bygglov många lexikala val i form av positivt laddade 

värdeord. När Matte och Lotta kommer till Götene gård och för första gången ska få se 

projektet som de ska genomföra, är det med positiva känslor och förväntan. Lotta säger till 

exempel: “Vi går och kollar på projektet. Jag är jättenyfiken.”. Den positiva tonen följer sedan 

igenom hela programmet och både deltagarna och programledarna uttrycker sig ofta positivt 

om och berömmer varandra. Omtanken för varandra mellan programledarna märks tydligt när 

Willy en dag senare än Matte och Lotta, anländer till gården och både Lotta och Matte 

berättar att de har saknat honom. Matte säger till exempel: “...det har vart tomt här utan dig.”. 

Matte uttrycker även sin vänskap för Willy i en synk senare i programmet där han säger: “Det 

är alltid skönt när Björkman är tillbaka på plats igen och sprider lite glädje…”. Exempel på 

andra positivt laddade värdeord som programledarna använder sinsemellan är: “Tack snälla 
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du!”, “Perfekt”, “Det går jättebra.”, “Bra jobbat.”, “Du är så himla duktig…”, “Nä men wow.” 

och “Men hörrni, satan vad snyggt ni har gjort!”.  

Anna och Anders använder också positivt laddade ord mot programledarna under hela 

programmet. I början av avsnittet uttrycker de förväntan och entusiasm för att Bygglov ska 

komma och ta sig an deras projekt. Anders uttrycker sin tacksamhet mot Bygglov när han 

säger “Det är ju världens vinslott vi får. När Bygglov kommer.”. Även i slutet när familjen får 

se slutresultatet av projektet, används positivt laddade värdeord, till exempel “Men gud vad 

fint!”, “Sanslöst bra gjort.”, “Ni är grymma! Helt klart” och “Helt otroligt!”.  

Det finns två tillfällen under avsnittet där negativt laddade värdeord används. Det ena är i 

början av programmet när familjen beskriver vad de behöver Bygglovs hjälp till. Anders 

förklarar vad som är familjens problem med orden: “Vi har ett bekymmer, att vi har ett stort 

gammalt hus och vi har mycket folk som kommer och hälsar på men vi har ingenstans att 

sitta, på sommaren och så. Vi har ingen uteplats, vi har ingen altan eller veranda. Vi har 

ingenting.”.  De negativa värdeorden kan strax därefter bytas ut mot positiva sådana när Lotta 

och familjen istället börjar prata om vilka möjligheter som finns och vad som kan göras av 

den stora ytan med den fantastiska utsikten.  

Det andra tillfället under avsnittet där negativt laddade värdeord används är då regnet som 

pågått under stora delar av projektet, inte upphör. Både Matte, Willy och Lotta beklagar sig 

över vädret och att det försvårar och fördröjer arbetet med terrassen. Matte säger till exempel: 

“...Att det aldrig ger sig nån gång, det här jävla regnandet.”. Det märks att programledarnas 

språk förändras i samband med att de klagar på regnet, exempelvis när Matte och Willy ska 

lyfta in spa-badet och Matte säger: “Kom då Björkman så går vi och hämtar den där 

skiten.”. Willy beskriver vädret som det jobbigaste på hela veckan och säger: “Det som har 

varit lite jobbigt med den här veckan, det har ju varit tveklöst vädret.” Men i samma mening 

säger han också att det jobbiga vände när solen kom fram och avslutar synken med att säga: 

“Bättre än såhär kan det inte bli. Så det känns jättebra”. 
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7.2.3. Attribut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avsnittet av Bygglov finns många utmärkande attribut som konnoterar en typisk svensk 

medelklassfamilj. Familjen Mogren bor i ett gammalt men välvårdat hus på landet omgivet av 

en stor trädgård. I trädgården finns bland annat en flaggstång, ett växthus, en studsmatta och 

en klotgrill, vilka samtliga är attribut som konnoterar en svensk medelklassfamilj. Andra 

attribut som förstärker denna bild är den systemkamera som Anna använder för att föreviga 

renoveringsprocessen samt familjens två fyrhjulingar. Deltagarnas kläder är ytterligare 

attribut som bidrar till bilden av den svenska medelklassfamiljen. Anders har kläder från 

märket Sail Racing och Anna bär bland annat en jacka av ridmärket Spooks. Båda dessa 

varumärken anses vara lite finare i och med deras höga priser. Annas ridkläder antyder att hon 

rider på sin fritid och just ridning som sport, konnoterar välstånd eftersom det kostar mycket 

pengar att ta hand om en häst och att rida. I programmet får tittarna se på när familjen bakar 

bullar tillsammans med Matte, Willy och Lotta. Samtliga familjemedlemmar och deltagare 

bär förkläden och schaletter vilket är attribut som konnoterar ordning och reda. Att det är just 

bullar som bakas bidrar ytterligare till svenskheten, liksom det röda staketet runt huset och de 

vita trädgårdsmöblerna i trä. Efter Bygglovs renovering, inreds altanen med bland annat ett 

spabad, textilier från Gant och porslin från Royal Design. Spabad konnoterar lyx och är något 

utöver normalstandarden, och för de som känner till Gant och webbshopen Royal Design, är 

det givet att det handlar om lite dyrare produkter. Programledaren Lotta bär en väst av märket 

Bondelid vilket konnoterar att även hon tillhör medelklassen. Matte och Willy har på sig 

arbetskläder genom hela programmet vilket däremot konnoterar arbetarklass och 

hantverkaryrket.  

 

  
Deltagarna i Bygglov; Anna, Anders, Emil 

och Klara. 
Programledarna Willy Björkman, Lotta 

Lindgren och Matte Carlsson. 
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7.2.4. Scenmiljö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenmiljön på gården i Götene upplevs som ordningsam och inbjudande. Familjens gård 

bestående av det stora huset, ladugård och andra uthus med vita knutar, ligger på landet 

omgiven av hagar och ängar och en närliggande sjö. Gräset i trädgården är nyklippt och det 

finns hästar, kor och kaniner. Miljön konnoterar Sverige, hemtrevnad och en typiskt svensk 

medelklassfamilj. Av det som tittarna får se av familjens hem, råder ordning och reda med var 

sak på sin plats. Köket, som är det enda rum som visas inifrån huset i programmet, är nytt och 

modernt men lantligt.  

 
7.2.5. Utelämning  
 
Det som utelämnas i Bygglov är de negativa delarna. Exempelvis får tittarna enbart ta del av 

de positiva sidorna av deltagarna Anna och Anders relation, medan sådant som tjafs och bråk 

utelämnas helt. Även eventuella konflikter som skulle kunna uppstå programledarna emellan 

eller oenigheter med resten av hantverkarna, utelämnas. Många av de privata delarna 

utelämnas också i programmet. Det lämnas till exempel ingen information om vad Anna och 

Anders arbetar med och mycket av det personliga som kan urskiljas i en persons hem 

försvinner i och med att den största delen av programmet utspelar sig utomhus.  

 

 
 
 
 
 

 
Familjen Mogrens hus.  
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7.3. Analys av skillnader  
 
I detta avsnitt kommer skillnaderna mellan Arga Snickaren och Bygglov utifrån de valda 

begreppen redas ut. Inledningsvis analyseras även de två programmens intron eftersom de 

skiljer sig stort från varandra.  

 
7.3.1. Intro 

Introt till Arga Snickaren visar upp bilder av en kaotisk miljö där en renovering pågår. Det 

mäts ritningar, sågas i plankor, färgburkar står och droppar färg, en kaffemugg svämmar över 

och en ritning rivs isär mellan två par händer. Överlag känns scenerna som visas, stökiga och 

okontrollerade och till dem spelas en dyster signaturmelodi. Den här typen av scenmiljö och 

de specifika attributen konnoterar oreda, oenighet och vemod. Skaparna till introt vill lämna 

tittaren med en dyster och problematisk känsla som också genomsyrar resten av 

programmet.   

I introt till Bygglov blandas fina, somriga miljöbilder med klipp från när Matte, Willy och 

Lotta arbetar och Bygglovsbussen kör genom Sverige. I introt presenteras även 

programledarna med namn och titel. Signaturmelodin är glad och trallvänlig och skapar 

tillsammans med de ljusa bilderna en trevlig och inbjudande känsla som lämnar tittaren med 

samma känsla som sedan även följer genom programmet.  

7.3.2. Framing power 

När det gäller vem som besitter framing power i de två programmen finns det stora skillnader. 

I Arga Snickaren är det väldigt tydligt att det är programledaren Anders Öfvergård som har 

makten, medan det i Bygglov varierar mellan såväl deltagare, programledare och olika scener 

vem som har framing power.   

Anders styr inte enbart över deltagarna utan visar också överlägsenhet gentemot sina kollegor 

vilket skapar en stor kontrast till den relation som programledarna i Bygglov har. Tittaren får 

genom hela avsnittet av Bygglov ta del av deras nära vänskap och respekt för varandra. De 

håller en god ton, skojar med och uppmuntrar sina kollegor.  

7.3.3. Lexikala val 

Överlag så upptäcks fler negativt laddade värdeord i Arga snickaren än i Bygglov, och fler 

positivt laddade värdeord i Bygglov än i Arga Snickaren. Vid de tillfällen och situationer då 
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negativt laddade värdeord används i Bygglov ligger det, jämfört med Arga snickaren, inte så 

stort allvar bakom. Till exempel använder deltagaren Anders negativt laddade värdeord när 

han beskriver familjens avsaknad av altan “Vi har ett bekymmer, att vi har ett stort gammalt 

hus och vi har mycket folk som kommer och hälsar på men vi har ingenstans att sitta, på 

sommaren och så. Vi har ingen uteplats, vi har ingen altan eller veranda. Vi har ingenting.”. I 

relation till när deltagarna i Arga snickaren berättar om sin boendesituation, där både kök och 

badrum saknas, blir kontrasten stor och familjen Mogrens “problem” känns små.  

Skillnader kan ses vid jämförelse av de situationer där svordomar används. Exempelvis i 

Bygglov: “...Att det aldrig ger sig nån gång, det här jävla regnandet.”. I ett annat exempel men 

från Arga Snickaren använder Anders svordomar som värdeord och då i en mer allvarlig och 

seriös situation när Jimmy rivit i badrummet fast han inte fick: “Vad fan är det här? Asså vad 

fan är det som har hänt? Har Jimmy gått in hit och rivit också? Han har liksom inte gjort 

färdigt hemläxan han fick men han har fortsatt att riva. Det här är helt vansinnigt!”.  

7.3.4. Attribut 

De attribut som finns i Arga Snickaren konnoterar många av dem att deltagarna troligtvis 

kommer från en lägre klass. Attributen ger också en bild av familjemedlemmarna som 

slarviga, oansvariga och lata. I motsats till Arga Snickaren, konnoterar attributen i Bygglov en 

ordningsam, typisk svensk familj från medelklassen. 

 

7.3.5. Scenmiljö 
 
Stora skillnader finnes också mellan de två programmen när det gäller scenmiljön. I Arga 

Snickaren är scenmiljön genom hela programmet stökig och kaotiskt medan den i Bygglov är 

ordningsam och planerad. Sussie och Jimmy bor i en lägenhet i Åkersberga vilket är raka 

motsatsen till familjen Mogrens släktgård på landet i Västergötland.  

 
7.3.6. Utelämning  

Skillnaderna mellan de två programmen gällande vad som utelämnas är att i motsats till Arga 

Snickaren där bråk och problem är huvudfokus, utelämnas dessa delar i Bygglov. I Bygglov 

är det mesta positivt och man får som tittare inte komma deltagarna nära på samma sätt som i 

Arga Snickaren. Det är endast de bra sidorna av Anna och Anders förhållande som visas upp, 

och även de bra sidorna av programledarnas relation till varandra.  
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En annan skillnad gällande vad som utelämnas är att tittarna inte får komma programledaren 

Anders Öfvergård nära. Det avslöjas ingen information om honom, hur han är som person och 

vad han tycker om att göra eller hur hans privatliv ser ut. Men i Bygglov ser det annorlunda 

ut, där får tittarna följa Willy när han uppträder med Kalle Moraeus, och därmed ta del av 

hans privata intressen.  

8. Sammanfattning  
 
När attribut och scenmiljö samspelar för att skapa en rörig och negativ helhetsbild i Arga 

Snickaren, skapas istället en trivsam och positiv känsla i Bygglov. Redan i programmens 

intron skapas en bild och känsla hos tittaren om vad som väntar i programmet. Miljön och de 

olika attributen i programmen konnoterar även en lägre klasstillhörighet i Arga Snickaren och 

en högre i Bygglov. I Arga snickaren är det tydligt att makten ligger hos programledaren 

Anders Öfvergård som besitter framing power och därmed styr över programmet och de 

medverkande i det. I Bygglov är det inte en särskild person som har makten utan den är 

fördelad på såväl programledare som deltagare beroende på situation.  

 

Det används främst en typ av lexikala val i båda programmen och det är värdeord. I Arga 

Snickaren är dessa värdeord ofta negativt laddade, exempelvis används svordomar som 

förstärker det som sägs. De negativt laddade värdeorden används för det mesta av 

programledaren Anders Öfvergård men även av deltagarna Sussie och Jimmy. I Bygglov är de 

värdeord som används ofta positivt laddade. Såväl deltagare som programledare använder 

uppmuntrande ord för att beskriva varandra och projektet i sig. När negativt laddade värdeord 

används är det i specifika, övergående situationer, exempelvis när det dåliga vädret försvårar 

och fördröjer renoveringen.  

 

Det som utelämnas i Arga Snickaren är de positiva delarna av Sussie och Jimmys relation, 

exempelvis vad de uppskattar hos varandra eller vad som gjort att de fortfarande är 

tillsammans trots alla problem med renovering, boende- och familjesituation. I motsats till 

Arga Snickaren är det istället det negativa sidorna som utelämnas i Bygglov. Till exempel 

visas enbart de positiva delarna av Anna och Anders relation och tittarna får inte komma nära 

deltagarna på samma sätt som i Arga Snickaren.  
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9. Slutdiskussion   
 
I Sverige råder i det närmaste en överenskommelse om att inte prata om samhällets 

klassindelningar även om de allra flesta är medvetna om att de existerar. Trots ekonomiska 

skillnader är Sverige lågt placerat på maktdistansskalan med sin icke-hierarkiska uppbyggnad 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Samhällsklasserna tas inte upp i politiska samtal och 

därmed inte i dagliga samtal människor emellan. Det är därför viktigt att undersöka hur 

ämnen som klass och makt presenteras i media, och i detta fall TV. Trots att medierna har en 

mäktig position kan de aldrig bestämma vad publiken ska tycka, men kan genom sin makt att 

bestämma över innehållet i ett program, påverka oss (Strömbäck, 2014, s.129). Denna studie 

bidrar dels till den kvalitativa medieforskningen och specifikt till forskning om relationen 

mellan reality-TV men också om klass samt makt. Klass står sällan i centrum för 

medieforskningen enligt Jakobsson och Stiernstedt (2018, s.12) därför är en studie som denna 

viktigt som just fokuserar på ämnet klass.  

 

Utifrån analysen går det att fastslå att klass och makt konstrueras diskursivt genom 

språkanvändning och visuella element i de båda reality-TV-programmen Arga Snickaren och 

Bygglov men på olika sätt. Markanta skillnader har upptäckts i och mellan de två 

programmen gällande klass- och maktkonstruktioner och har därmed uppnått studiens syfte.  

MCDA som metod har fyllt en viktig funktion i att uppfylla detta.  

Genom att titta på analysverktygen framing power, scenmiljö, lexikala val, värdeord och 

utlämning, kan deltagare och programledare i de olika programmen, knytas till en viss 

samhällsklass. Dock är klasstillhörigheten mer framträdande i Arga Snickaren, troligtvis 

eftersom producenterna och Kanal 5 vill få ut starka reaktioner från tittarna.  

När det i Arga Snickaren väljs att lyfta fram negativa delar och utelämna positiva aspekter till 

exempel i ett förhållande, skapas en typ av middle-class-gaze då tittarna troligtvis känner sig 

“över” deltagarna och är glada för att de inte befinner sig i samma problematiska situation. 

Detta stämmer överens med det som Lyles skriver om middle-class-gaze men också det som 

Eriksson (2014) skriver om i sin analys om reality-TV-programmet Ullared.  

I Arga Snickaren väljer programansvariga att exempelvis att filma Jimmy i en utsatt situation 

då han klär om. De väljer också att visa hans stjärtskåra flera gånger i programmet. I Bygglov 

finnes inga sådana privata scener. Detta medför att klasstillhörigheten blir starkare i Arga 
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Snickaren, och det blir också tydligare att det är produktionen som har makten över vad som 

visas och inte. I Bygglov ses klasstillhörigheten inte lika tydlig men vid noggrann analys 

utifrån analysbegreppen, går det att fastslå att de kommer från medelklassen. Dels på grund av 

familjens kläder men också deras beteende, exempelvis att de inte svär någon gång i 

programmet vilket deltagarna gör frekvent i Arga Snickaren. 

Analysen visar att det är framställningen av deltagarna i Arga Snickaren och deras handlingar 

som kopplar dem till en arbetarklassidentitet som gör att tittarna skrattar eller skäms och 

känner avsky för den situationen de befinner sig i. I Bygglov är det istället raka motsatsen. Att 

analysen visat dessa skillnader kan förklaras med Bourdieus teori om habitus (Lindell, 2018). 

Deltagarna i programmen bär på olika habitus som påverkar allt från livsstil till utseende och 

sätt att föra sig. Jimmy och Sussie i Arga snickaren kan utifrån analysen tänkas ha fötts med 

ett habitus gemensamt med andra från arbetarklassen vilket gör att deras sätt att vara har en 

annan utgångspunkt än Anna och Anders i Bygglov. Jimmys mamma är undersköterska (hon 

bär åtminstone arbetskläder som kan förknippas med yrket) vilket är ett yrke som förknippas 

med arbetarklassen och som i sin tur betyder att Jimmy fötts med detta habitus (Hörnqvist, 

2016). Anders har ett annat habitus vilket kan ses exempelvis genom det faktum att han ärvt 

gården som familjen bor på och att den har gått i arv i flera generationer. Detta bekräftar 

Bourdieus teori om att människor ofta återskapar de förhållanden som de vuxit upp med och 

är typiska för den klass de från början tillhört (Lindell, 2018, s.37-38).  

 

Maktfördelningen är jämnt uppdelad i Bygglov-avsnittet, då både programledarna och 

deltagarna besitter framing power. Det är alltså inte endast en enskild aktör som får komma 

till tals och styra diskursen. Detta medför en känsla av att deltagarna och programledarna 

kommer från samma klass. Men överlag ger det ingen större betydelse om det inte sätts i 

relation till maktfördelningen i Arga snickaren där det är mycket tydligare att programledaren 

har all makt. Där har programledaren framförallt makten över deltagarna men också över 

andra personer i programmet som exempelvis Anders hantverkarkollegor och inredaren i 

programmet. Detta medför att tittarna tar till sig av det som programledaren säger och gör. I 

och med att Anders tillhör en högre klass (baserat på analysen i denna studie) än deltagarna, 

ses deltagarna på ett negativt sätt och deras beteende anses som “fel”.   

Att programledaren Anders Öfvergård i programmet Arga snickaren så tydligt besitter 

framing power och är ensam om det, samt att han kontinuerligt använder sig av negativt 

laddade värdeord kan i sig ses som att han utövar det Bourdieu kallar för symboliskt våld 
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(Bourdieu, 1999). Anders har tydligt makten över deltagarna Sussie och Jimmy då han 

använder sin makt i programmet mot dem, främst genom sin kunskap i byggnadsfrågor. Att 

Anders är en man förstärker bilden av att han utövar symboliskt våld mot deltagarna.  

Dessa tydliga skillnader mellan programmen gällande maktfördelningen visar att det är 

kanalerna som styr det som tittarna får se. De har valt olika typer av familjer till respektive 

program och de har också valt att ge en aktör all makt i Arga Snickaren. Det gör att det skapas 

helt olika förutsättningar för de två programmen. Att två liknande byggprogram uppvisar 

klassidentitet och makt på väldigt skilda sätt kan bidra till att bilder skapas av hur människor 

från de olika klasserna är. I Arga Snickaren förknippas deltagarna från arbetarklassen med 

kaos och problem medan deltagarnas livsstil och sätt att vara i Bygglov, målas upp som det 

normala. Att arbetarklassen ses i sammanhang som dessa, alltså i “förnedrings-tv”, gör att det 

skapas en bild som är gemensam för alla i arbetarklassen. Alla människor som tillhör en lägre 

klass är inte lata och oansvariga, precis som att de egenskaper och levnadssätt som 

medelklassen som visar upp inte är gemensam för alla som tillhör den klassen. Genom att ge 

makten till endast en person som i Arga snickaren, förstärks bilden av människor från 

arbetarklassen som undergivna och oförmögna att lösa sina problem på egen hand. I Bygglov 

finns det ingen tydlig skillnad mellan programledare och deltagare, och i motsats till Arga 

snickaren, skapas därmed en bild av deltagarna som mer kapabla till att leva ett stabilt och 

ordningsamt liv.  

 

Resultatet av denna studie går att koppla till det som Eriksson (2014) skriver i sin studie, 

alltså att porträtten av deltagare och deras handlingar går att koppla till en 

arbetarklassidentitet som gör att tittarna skäms eller skrattar. Detta känns igen i analysen av 

Arga snickaren där attribut som foppatofflor, klädhögar på golvet och diskbänkar fulla med 

smutsig disk, konnoterar skam och skapar en avsky. En scenmiljö med dessa attribut hos en 

arbetarklassfamilj visar hur denna TV-genre förlöjligar människor från arbetarklassen genom 

att framställa dem som lata, orenliga och slarviga, som också är fallet i Erikssons studie om 

programmet Ullared.  

 

Jakobsson & Stiernstedts (2018) resultat av sin studie visade att desto högre klass en person 

har, desto mer tillåts personen att tala och det som sägs tas på större allvar. Detta stämmer 

även in på denna studie då programledaren Anders Öfvergård tillåts prata mycket mer än både 

deltagarna och sina kollegor och dem tar allt han säger på stort allvar. Detta placerar honom i 
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en hög klass. Till skillnad från Arga snickaren, tillhör de medverkande i Bygglov samma 

klass därför tillåts inte någon ta mer plats än någon annan.  

 

Den största skillnaden mellan denna studie och undersökningar som gjorts tidigare med fokus 

på reality-TV i samband med klass och/eller makt, är att denna jämfört program och specifikt 

studerat skillnaderna mellan dessa. Tidigare forskning har fokuserat på endast ett program och 

därför har inte samma slutsatser konstaterats som i denna studie, även om resultatet i sig, det 

vill säga att arbetarklassen förlöjligas medan medelklassen respekteras, överensstämmer. 

Genom att titta på två program med samma programidé är det möjligt att påvisa hur stora 

skillnader det finns i hur klass och makt visas upp i reality-TV.  

 

Att ha i åtanke vid kvalitativa studier är att resultaten sällan kan generaliseras eller appliceras 

på samtliga människor och situationer, vilket även gäller denna studie. Avslutningsvis går det 

utifrån denna studie inte att fastställa något om hur de klass-och maktkonstruktioner vi funnit, 

tas emot av publiken. Detta resultat bidrar däremot med en kännedom om hur den mäktiga 

TV-genren reality presenterar och konstruerar bilden av samhället.  

 

9.1. Förslag till vidare forskning  
 
Ett förslag till framtida forskning är att istället för att fokusera på själva innehållet i tv-

programmen, koncentrera sig på de som tittar på dessa reality-TV-program. Det vore då 

intressant att undersöka hur dessa program tas emot av tittarna och varför. Vilka effekter får 

det? Vem är det egentligen som tittar på dessa program och tillhör dessa människor en viss 

klass? Om så är fallet, tillhör de samma klass som deltagarna i programmet som studeras? 

Kanske skulle denna typ av studie med fördel kunna göras med en kvantitativ analysmetod. 

 

Eftersom reality-TV är en sådan populär TV-genre kommer det troligen även i framtiden att 

komma nya program som är intressanta att undersöka. Klassamhället förändras ständigt så att 

nya undersökningar av program som redan en gång analyserats kan ge andra resultat än 

tidigare är inte omöjligt. Man skulle också kunna göra en liknande studie men välja att 

använda sig av andra teoretiska ramverk och metoder som exempelvis teoribildningen om den 

klassiska dramaturgiska modellen för att se om reality-TV-program följer de delarna som 

berättar om hur ett drama ska byggas upp.  
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Något annat som vore intressant att undersöka är produktionen bakom ett reality-TV-program. 

Det går till exempel att undersöka vilken klass de som arbetar med programmet tillhör, och i 

så fall om det har någon betydelse för innehållet. Med metoder som intervjuer och enkäter 

skulle det vara möjligt att undersöka hur mycket produktionen bakom, påverkar och styr det 

som visas i TV. Även efterbearbetningen av programmen skulle vara av intresse att 

undersöka. Vilka riktlinjer går man efter när ett avsnitt klipps ihop och varför? 

 

Då samhället så gott som alltid varit uppbyggt av olika klasser där vissa haft mer makt än 

andra, kommer klass och makt vara fortsatt aktuella ämnen att diskutera även i framtiden.  
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Transkribering  

 

Transkribering Arga snickaren  

Anders: Anders Öfvergård, programledare.  

Sussie: Sussie, deltagare i programmet.  

Jimmy: Jimmy, deltagare i programmet.  

Susanne: Jimmys mamma. 

Producent: Producent till programmet Arga snickaren.  

Nellie: Deltagarnas barn.  

Adam: En av snickarna i programmet. 

Kristoffer: Tapetserare.  

Inredare: Inredaren i programmet. 

Hantverkare: Hantverkare i programmet.  

Sjukvårdare: Sjukvårdare i programmet. 

___________________________________________________________________________ 

[Intro] 

[Synk] 

Anders: Aa jag har fått ett rop på hjälp. Från Sussie och Jimmy i Åkersberga. Dom har bott i 

sin lägenhet i 3 år och bestämde sig för att renovera. Ett år senare, så är det helt förstört och 

dom får inte ihop det.  

 

Anders: [Ler och skakar på huvudet när han ringer på dörrklockan] Den funkar aldrig.  

Anders: Hej! 

Jimmy: Tjena! 

Anders: Hej, Anders! [Hälsar i hand med Sussie och Jimmy] 

Jimmy: Jimmy. 

Sussie: Sussie.  

Anders: [Lutar sig ner mot barnet] Hej vad heter du? 

Sussie: Ska du hälsa? 

Anders: Här bor ni. 

Jimmy: Här bor vi.  
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Sussie: Ja. 

Anders: Oj oj oj.  

[Ansökningsvideo visas upp] 

Sussie: Hej jag heter Sussie och är 23 år gammal och jobbar som elevassistent. Vi har en 

dotter som heter Nellie på två och ett halvt år.  

Jimmy: Jimmy heter jag. [Pekar mot Sussies mage]. Vi har en till på väg. Jag är 28, har aldrig 

hållit på med nått sånt här liknande förut. Bara fick nått ryck. Mamma? 

Susanne: Aa men det här är mamma Susanne. När det gäller Jimmy händer det bara saker och 

ting. Jag har liksom sagt att du inte får röra vardagsrummet till exempel. Och nästa dag när 

jag har varit och jobbat och så kommer jag tillbaka… hem. Då har han rivit ner alla tapeter 

o… han gör det ju ändå. Så det går ju inte säga till han.  

Jimmy: Jag kan inte sluta när jag har börjat. O det är mestadels med rivning. Det tycker jag är 

kul.  

[Går in i köket] 

Sussie: Det här är köket. Så här har det sett ut sen jul.  

Producent: Vart lagar ni mat nu då? 

Jimmy: Hos mamma. 

Susanne: Att bo här är ju förjävligt. Det är kaos. När Jimmy har hållit på med blåbetongen så 

är det ju inget bra för mig och Nellie att vara här heller. Så då har vi rymt över till hans mor. 

Jimmy: Ae vi bråkar ju hela tiden just nu. Alltid det är ju bara… irritationer. Min drivkraft 

hela tiden det är att de andra ska ha det bra. O det har jag misslyckats markant med. Nu är det 

ingen som har det bra istället.  

[Ansökningsvideo slut] 

Anders: Åh jävlar. Vad hände?! 

Jimmy: Jaa… jag vart lite rastlös.  

Anders: Asså jag brukar ju fråga vart folk sitter fast. 

Jimmy: Vart sitter vi inte fast? 

Anders: Har ni byggt någonting? Eller har ni bara rivit? 

Jimmy: Nä i Nellies rum… 

Sussie: I Nellies rum. 

Jimmy: Men det… 

Anders: Så ett rum har ni fått till på ett år? 



 51 

Jimmy: Aa… 

Anders: Och den här centralen där uppe då? Har du kopplat ur den? 

Jimmy: Nej den är fortfarande inkopplad.  

Anders: Den är igång?! 

Jimmy: Ja… 

Anders: Får de se ut så här?! 

Jimmy: Nä. 

Anders: Om du kommer åt den här Sussie så är det liksom förmodligen så att det här lilla 

barnet i magen… inte kommer klara det.  

Jimmy och Sussie: [Nickar instämmande] 

[Sussie, Jimmy och Anders går in i vardagsrummet] 

Anders: Men asså vad händer här?  

Sussie: Det är kaos.  

Anders: Men du går till jobbet?  

Sussie: Aa. 

Anders: Och Jimmy, jobbar du? 

Jimmy: Nä jag har precis börjat jobba lite igen. Jag har varit sjukskriven sen i… sen i mars.  

Anders: Okej.  

[Alla går in i köket]  

Anders: Och här har vi köket alltså? Och varför har köket åkt bort? 

Jimmy: För att jag flyttade väggen in till Nellies rum. 

Anders: Men satt inte köket på den sidan? 

Jimmy: Jo. 

Anders: Ja men varför tog ni bort den här sidan överhuvudtaget?  

Jimmy: Eh, skulle bredspackla.  

Anders: Va?! Har ni pengar till ett kök? 

Jimmy: Nja, nä.  

Anders: Men ni river det gamla köket? Som fungerade? 

Jimmy: [Nickar] 

Anders: Och var lagar ni maten? 

Jimmy: Mikron. Just nu så känner jag mig fruktansvärt vilse över allt. Man känner sig som 

ett… stort misslyckande.  

Nellie: Det är stökigt hemma här.  
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Jimmy: Det jobbigaste att tänka på det är Nellie. Jag började för hennes skull. Nu ångrar jag 

mig.  

[Jimmy, Sussie och Anders går in i sovrummet] 

Anders: Här är sovrum? 

Jimmy: Japp 

Anders: [Hostar] Asså det är galet. Fan jag har skitsvårt att andas här inne. Det här dammet 

sätter sig i halsen. Det är elakt jävla damm det här. Det här är betong. Och det här ligger 

Nellie och sover i också? Det är liksom det är i luften hela tiden. Det är ett nytt barn här också 

[Pekar på Sussies mage] Får också i sig det här.  

Sussie: Det känns förjävligt. Jag tänker på det här varje dag. Det… det är bara för mycket. Det 

jobbigaste att tänka över är att Nellie ens behöver vara här inne. För ingen ska behöva vara 

här inne egentligen. Alls. 

Anders: Den första känslan är att så här får man inte göra. Och det som är så otroligt 

förvånansvärt är att är ju… det är ju ett barn i magen. Vi har ju liksom en ganska tydlig tid på 

att det kommer komma då, vart ska vi då vara? Ska vi vara här?  

[Sorgsen musik spelas i bakgrunden] 

Anders: Jag kommer inte lämna er. Och först och främst är det för era barns skull. Så det är 

liksom självklart att jag hjälper er. På riktigt så gör jag det.  

[Sussie och Jimmy gråter och kramar om varandra] 

 

[Synk] 

Anders: Aa men det är klart att jag ska hjälpa Jimmy och Sussie. Men att göra det dom har 

gjort, just nu, det är den sämsta tiden man kan göra det på. Och därför kan jag inte heller 

lämna dom i sticket. Det är mycket att göra i lägenheten. Och för att vi ska hinna så har jag 

gett dom en hemläxa. Dom ska tömma hela lägenheten och spika upp smala träpinnar i taket.  

[Ny dag, musik spelas i bakgrunden] 

Jimmy: Hon ligger och sover. [Pekar på bäbisen i barnvagnen] 

Sussie: Förlossningen gick jättebra. Eh, gick snabbare än första gången. Så nu börjar jag 

återhämta mig lite. Var ändå en halv vecka sen så att lite mör är man.  

Jimmy: Jag lovade att se till att taket var reglat och det har jag ju inte hållit. Det funkade inte 

riktigt. Jag har inte fått någon vidare hjälp överhuvudtaget.  
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Sussie: Jag har ju inte gjort någonting. Nä. Jag har ju verkligen varit… jag har ju varit med 

barnen och han har ju rensat lägenheten.  

Jimmy: Jag har gjort så mycket jag klarat med. 

[Anders och de andra snickarna anländer] 

Anders: Nu kör vi igång! Hallå i stugan! 

Sussie och Jimmy: Hej! 

Anders: Grattis! [Kramar om Sussie] 

Sussie: Tack! 

Anders: Och det kan jag säga till dig också! [Kramar om Jimmy] 

Jimmy: Tackar tackar. 

Anders: Titta vilken söt liten rackare. Vad blev det en kille eller en tjej eller? 

Jimmy: En liten grabb.  

Anders: En liten grabb! 

Sussie: Yes. 

[Ett antal hantverkare kommer in och hälsar på Sussie och Jimmy] 

Anders: Det är bara att sätta igång och ta in lite spackel. Ni behöver ju inte täcka några golv 

som ni ser. Vi ska dra upp el i taket, vi pratar med Helena. Andrei och Alexander, ni ska glesa 

färdigt tydligen det här taket det ska vi ta med Jimmy sen också. Eh, det här skulle vara glesat 

och klart. Bra då kör vi igång hör ni! Och så ett jävla drag nu. 

 

[Anders, Sussie och Jimmy går in i vardagsrummet] 

Anders: Hemläxan, ni har tömt, det är bra. Vad hände här? [Pekar upp mot taket] 

Jimmy: Det har varit mycket med alltihopa, med barn och graviditet och tagit hand om Sussie 

jag har tagit hand om… 

Anders: Det förstår jag också.  

Sussie: Jobbat nätter. 

Anders: Men vad gör man? 

Jimmy: Jag har försökt och ringa men det är ingen som har svarat  

Anders: Du har försökt och ringa? Till vem då? 

Jimmy: Till Mange. [Pekar på en av snickarna] Du vill inte prata med mig.  

Anders: Du skickar sms och… 

Jimmy: Nä. 

Anders: Nähä? 
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Jimmy: Jag ringer bara på min telefon.  

Anders: Aa och sen då lämnar du meddelade då att han ska ringa eller?  

Jimmy: Nää. 

Anders: För att? 

Jimmy: Ae jag är värdelös på det.  

Anders: Hur är man dålig på det? 

Jimmy: Ae men jag får ju panik.  

Anders: Vadå panik? 

Jimmy: Jag blir nervös när jag ska prata… 

Anders: Du säger väl hej Magnus det är Jimmy? 

Jimmy: Nä det tänkte jag inte på.  

Anders: Hur ska man kunna veta att ni vill nått då? 

Sussie: Var jävligt dumt.  

Anders: Aa.  

 

Anders: Du går iväg med lilleman. 

Sussie: Aa.   

Anders: Kommer hit efter lunch. 

Sussie: [Nickar instämmande] 

Anders: Här ska du sätta isolering. Ligger ute på gården. På det så ska du sätta plywood. Sen 

gips på det. 

Jimmy: Japp.  

Anders: Hur lång tid tar det att göra den här väggen? 

Jimmy: Två timmar. 

Anders: Två timmar? Då sätter vi fart.  

 

[Synk] 

Anders: Vad familjens problem är att dom har inget boende. Dom har också en två och en 

halv åring. Och en ny bebis som är 11 dagar gammal. Det finns inget kök, det finns inget 

vardagsrum, det finns ingen hall, det finns inget sovrum. Det här är självklart att vi ska hjälpa 

dom med. Vi gör en fantastisk hall där dom får plats med barnvagnar och alltihopa, vi gör ett 

härligt kök, vi gör ett vardagsrum där dom kan trivas och vi gör också iordning sovrummet 

där dom kan sova i lugn och ro med den nyfödda lilla bebisen.  
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[Synk] 

Jimmy: Min största stryka det är väl rivning. Återställa… det är inte min grej. Riva saker… 

det är kul. 

 

Jimmy: Först ska jag gå ut och ta en cigg.  

Anders: Man röker när man är klar. 

Jimmy: Jag behöver få bort svetten annars kan jag inte vara där inne.  

Anders: Nej, lyssna! Av med jackan sen kommer du och hämtar mig när du är klar. 

Jimmy: Japp. Ingen rast, ingen ro. 

 

Hantverkare: Aa jag skulle skruva ihop lite skåpsdomar här till köket. För att göra det här lite 

smidigare så tar jag den här lilla spikpistolen. Sådär, då går det fortare.  

 

[Anders inne i badrummet] 

Anders: Vad fan är det här? Asså vad fan är det som har hänt? Har Jimmy gått in hit och rivit 

också? Han har liksom inte gjort färdigt hemläxan han fick men han har fortsatt att riva. Det 

här är helt vansinnigt.  

 

Anders: Jag är här, ger er en hemläxa som ni ska göra tills vi kommer hit. Då undrar jag, vad 

har hänt här inne? [Öppnar dörren till badrummet] Varför tar ni bort det här? Vi har ju precis 

pratat om att ni måste liksom sluta riva nu.  

Jimmy: Aa. 

Anders: Då fortsätter ni ju? 

Sussie: Ja men det är ju för fan bara ett skåp. Vi ska ju hänga tillbaka det? 

Anders: Det är ju för fan bara en vägg, det är ju för fan bara ett kök, det är för fan bara en 

dörr, det är för fan bra ett vardagsrum. 

Sussie: Aa. 

Anders: Det är ditt ansvar också. Ni är föräldrar till era gemensamma barn. Eller hur? Jag 

fattar inte hur ni tänker. Och ni förstår inte heller varför det blir som det blir? 

Sussie: Nä för vi tänker inte. 

Jimmy: Nä. 

Sussie: Nä. 
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[Synk] 

Jimmy: Det går av bara farten. Jag tänker inte ens utan jag är i min lilla bubbla. Tömt 

lägenheten, de är tömma lägenheten. 

 

[Synk] 

Anders: Aa man han är som varulvar, skitgullig men sen kommer fullmånen och då bara river 

han ut allt. Ingen kan stoppa honom. Och hur fan ska jag lyckas stoppa honom?  

 

[Reklampaus] 

 

Jimmy: Så! 

Anders: Färdig? 

Jimmy: Färdig! 

Anders: Bra! Hur gjorde du på tiden? Till och med lite snabbare?  

Jimmy: Aa. 

Anders: Aa. Varför har du inte… vad är problemet?  

Jimmy: Elen. 

Anders: Elen? Varför tar du inte hit någon som drar elen?  

Jimmy: Ekonomi.  

Anders: Varför river du då väggen? Om det är ekonomin det hänger på? Då kan du ju inte riva 

väggen.  

Jimmy: Nä. 

Anders: Nä. 

Jimmy: Så långt tänker inte jag.  

Anders: [Suckar och kollar ner i marken] 

 

Anders: Du ska sätta en dörr Jimmy. Här innanför var ju ett sovrum. 

Jimmy: Aa. 

Anders: Med det här dammet. Eller hur? 

Jimmy: Aa. 

Anders: Och här låg ni och sov med barnen. Varför sätter du inte in dörren? Om du nu på en 

och en halv timme kan isolera väggen, sätta upp plywood, på med gipset, varför skulle du inte 

kunna sätta en dörr?  

Jimmy: Vi provar. 
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Anders: Här är karmen, dörren står där borta. Överstycke och tröskel ligger där också. Hur 

lång tid tar det att göra det här? 

Jimmy: Två timmar. 

Anders: Två timmar? Bra, kör igång. 

 

Jimmy: Hur fan ska jag få det här i lås? 

 

Jimmy: Jag har satt en dörr! 

Sussie: Det var första gången. 

Jimmy: Aa. 

 

Anders: Om man sätter det som det är ritat kommer man inte in i köket. 

Inredare: Men fina du, kolla här det är ju ritat i hörnet från den där inte utifrån.  

Anders: Nä, men då går det ju inte att komma in i köket. 

Inredare: Så vi bygger ju så och ställer kylen… det gör det ju.  

Anders: Då får du inte plats med bordet. 

Inredare: Jo det får du visst. 

Anders: Nä, det blir 1.40 emellan.  

 

Anders: Det här är det som är ritat.  

Hantverkare: Aa ifrån den här. 

Anders: Inte ifrån den. Ifrån den. 

Hantverkare: Aa, härifrån.  

Anders: Aa, precis. Då kommer den här väggen gå här. Det här kommer bli för smalt ändå. 

 

[Synk] 

Inredare: Om det fanns VM i kontrollbehov hade Anders Öfvergård vunnit varje år.  

 

Anders: Adam, börja nu. 

Adam: Ja! 

Anders: Vi ska fixa ett helt hem på tre dagar.  

Adam: Ja det vet jag. 

Anders: Då kan vi inte ha någon som säger aa men jag tänker göra det här metodiskt och 

lugnt.  
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Adam: Nej men det blir ju alltid klart tillslut. 

Anders: [Suckar tungt] 

Adam: Det blir ju alltid färdig innan vi… 

Anders: Men det är inte alltid tack vare dig alltid vad det gäller möblerna. 

Adam: Nej det är klart.  

Anders: Nä, kan du inte bara visa dom andra att du är att lita på? 

Adam: Jag gör mitt bästa. 

Anders: Nä, nu vill jag ännu mer.  

Adam: Aa, okej.  

 

[Synk] 

Adam: Hets. Och när Anders stressar mig blir jag låst, det tar lång tid från början. Det tar 

nästan ännu längre tid när han stressar på mig för då blir det såhär helvete blir det rätt nu då 

känns det som att det kommer bli fel.  

 

Adam: Fitta! Har du lust att ta fram ett plåster till mig? 

Producent: Oj men gud, vart finns plåster?  

Adam: Aa såhär går det ju när man stressar. Fan kommer den räcka alltså? 

Producent: Ska du inte tvätta av dig?  

Adam: Jo.  

 

Adam: Jävlar vad det blöder.  

Sjukvårdare: Hej Adam! 

Adam: Tjena.  

Sjukvårdare: Vad har du gjort? 

Adam: Jag har skurit mig med en mattkniv.  

Sjukvårdare: Jag tror du kan tejpa det här faktiskt, det är inget djupt.  

Adam: Nä, bra.  

 

[Synk] 

Anders: Jag jagar på Adam för att jag tycker han är väldigt långsam. Sen får jag lite sådär fan 

Anders nu gjorde du fel. För att nu, då vill ju han visa att han kan och han är att lita på det är 

ju skitgullig. Han är svingullig Adam, men då skär han sig också. Det är ju i stressen han gör 

det.  
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Sjukvårdare: Nu är du hemma. 

Adam: Tack snälla.  

 

Anders: Hur går det med dörren?  

Jimmy: Det går bra. 

Anders: Funkar? 

Jimmy: Aa. 

Anders: Bra! Då har jag en fråga till dig. 

Sussie: Aa? 

Anders: Asså när jag ko hit första gången då är det en säng här. 

Sussie: Mm. 

Anders: Det är betongdamm i sängen. 

Sussie: Mm. 

Anders: Varför såg du inte till att dörren kommer in? 

Sussie: Aa du… bra fråga. Eh, för jag har ingen aning om när själva dörren ska sättas upp. Jag 

kan ingenting om bygge… så att.  

Anders: Men det är rätt lätt att vara missnöjd på Jimmy?  

Sussie: Aa absolut. 

Anders: Där lägger du energi istället? Kom. Jimmy gör den här väggen.  

Sussie: Aa? 

Anders: Det går alldeles utmärkt.  

Sussie: Det går skitbra aa. 

Anders: Hur kommer det sig att det inte blir gjort innan? 

Sussie: Ja kolla inte på mig. 

Anders: Varför ska han inte kolla på dig? Ni är två stycken och ni har två barn ihop.  

Sussie: Mm? 

Anders: Ni har väl ett gemensamt ansvar här hemma?  

Sussie: Ja jag överlät det till honom jag sa bara att vill han renovera så får han göra det. Jag 

ville inte renovera alls för att vi inte hade pengar. Det sa jag från början. Då sa jag du får göra 

precis vad du vill.  

Anders: Du säger till Jimmy att jag inte vill att vi renoverar för vi att vi inte har pengar till att 

göra det? 

Sussie: Precis, men han lyssnar ju inte. Då sa jag aa men gör vad fan du vill då.  
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Anders: Men då har du ju sagt till Jimmy att göra det, men du ville ju inte det?  

Sussie: Nä. 

Anders: [Skrattar] Förstår du inte att det är andra vägen då måste gå med Jimmy? 

Sussie: Ja, jo. Vad ska man göra om han inte lyssnar då? 

Anders: Jo men då måste man väl säga till på ett annat sätt. Eller hur? 

Sussie: Vi försökte allihopa, hans mamma, hans syster, alla försökte stoppa han. Men han 

lyssnar ju inte.  

Anders: Och vad känner du varje gång du ser väggen? 

Jimmy: Ångest.  

Anders: Vad gör man då?  

Jimmy: Tar tag i det? 

Anders: Aa. Men varför gör inte Jimmy och Sussie det? 

 

Anders: Då har vi en dörr här. Den här karmens tjocklek är 92 killimeter. Den här väggen är 

85. Du måste klyva ner den här karmen till 85. Sen vill jag också att du sätter i den här dörren 

själv. Nu har du ju fått göra en, du vet hur man gör. Hur lång tid behöver du ha på dig? 

Jimmy: En och en halv timme. 

Anders: En och en halv timme? Bra! Då kommer du till mig sen. Toppen.  

 

[Synk, ledsam musik spelas i bakgrunden] 

Jimmy: Jag tror ingen av oss kommer ihåg hur vi egentligen träffades.  

Sussie: Vi har bara varit vänner i alla år sen hände det en grej.  

Jimmy: Hon var ju gravid i tredje månaden, när jag fick reda på att hon var gravid. 

Sussie: Jag och Jimmy bestämde oss för träffas och åka in och göra abort. Men jag ändrade 

mig i sista sekund.  

Jimmy: Sen hade vi lite turer fram och tillbaka på det negativa planet så att säga. Så jag 

träffade inte henne på… var det 7 månader tror jag? 

Sussie: Och sen föddes Nellie, då bestämde vi för att han skulle träffa henne.  

Jimmy: Nellie var omkring en månad första gången jag träffade henne. Jag fastnade direkt. 

Och då flyttade vi ihop. Sen dess har jag varit kvar.  

Sussie: Hans styrkor i bygget är att riva. [Skrattar] 

Jimmy: Sussies största styrkor vad det gäller renovering är väl att hon håller sig borta.  

Sussie: Men, egentligen så borde jag sätta ner foten. Han lyssnar ju inte på någon, och det vet 

han ju själv också.  
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Jimmy: Jag är så van att bara höra skit, att folk skäller och gnäller på mig. Så det… jag har 

lärt mig att kanalisera det där och bara låta det… låta det gå igenom. Jag lyssnar knappt ens 

på det längre.  

Sussie: Bygget har ju påverkat oss… extremt. Vi pratar ju inte så mycket, helst inte om det.  

Jimmy: Så fort vi försöker prata med varandra så börjar vi tjafsa och det är ingen utav oss som 

orkar med det. [Suckar] Och för att ta bort det onda… då har vi slutat prata helt.  

 

[Reklampaus] 

 

[Ledsam musik spelas i bakgrunden] 

Jimmy: Vill du ha i glas eller vill du ha i tallrik eller i en kopp?  

Nellie: Nej glas. 

Jimmy: Nu är vi hemma hos min mor, där vi bor sex personer för tillfälligt. 

Sussie: Det jobbigaste med att bo här det är att det är trångt. Det är det ju. Man är van att 

kunna göra vad man vill, nu måste man anpassa sig efter andra.  

Jimmy: I stort sätt varenda gång som man fastnar här inne, man ska försöka koppla av. Ta ett 

bad eller om man ska sätta sig på tronen och vara för sig själv en stund. Så är det alltid nån 

som tycker i dörren för att… aa vi har väl blivit synkade helt enkelt. Lilleman får ju sitta i sin 

bilstol medans vi äter, så jag har koll på honom.  

Susanne: [Pussar Jimmy] Puss, gå iväg med dig nu unge.  

[Jimmy kramar om Nellie och går sedan hemifrån] 

 

[Synk] 

Susanne: Jimmy har alltid varit antigen eller. Antigen blir det ingenting gjort eller också blir 

det allt. Det går inte att bromsa Jimmy.  

 

[Synk] 

Anders: Aa, Sussie och Jimmy säger att inget kan stoppa Jimmy. Men så då har de ju redan 

bestämt sig för att det inte går? Frågan som de ska ställa sig själva det är ju hur ska vi ska 

stoppa Jimmy.  

 

[Ny dag i Jimmy och Sussies lägenhet i Åkersberga] 

Jimmy: Oj! Idag känner jag mig jättefånig. Aa jag skulle ju fixa i ordning med dörren, sätta 
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karmen men jag misslyckades ju ganska bra. Tröskeln tar ju i dörren, så det går inte att stänga 

dörren.  

 

Anders: God morgon! 

Jimmy: God morgon! 

Anders: Hur mår du?  

Jimmy: Jodå, jag är färdig.  

Anders: Färdig? 

Jimmy: Slut i kroppen.  

Anders: Hur gick det med dörren?  

Jimmy: Jag har misslyckats.  

Anders: Gav du upp då eller?  

Jimmy: Igår ja? 

Anders: Aa. 

Jimmy: Aa. 

Anders: Men det är bara att gå på den igen.  

Jimmy: Aa. 

Anders: Aa.  

Jimmy: Jag fixar det. 

Anders: Var är Sussie? 

Jimmy: Nej Sussie är med Nellie, hon ska lämna Nellie på dagis och amma ungen. 

Anders: Snackade ni någonting? 

Jimmy: Aa. 

Anders: Och vad pratade ni om? 

Jimmy: Att vi måste börja kommunicera.  

Anders: Men vad är det som gör att ni inte har tid att lyssna på varandra?  

Jimmy: Nä, det är jag. Jag bollar ju iväg… jag skenar iväg.  

Anders: Men när hon vill prata med dig, går du då?  

Jimmy: Nä, då har jag huvudet någon annanstans.  

Anders: Hör du vad oskönt det låter?  

Jimmy: Aa. 

Anders: Det känns som ju som att du inte tycker att de är så viktiga. Om de hade varit viktiga 

hade du lyssnat.  
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[Synk] 

Jimmy: Det gäller ju inte bara henne… alla har ju försökt att prata med mig. Jag lyssnar ju 

inte. Det finns liksom inte den där empatin till att någon annan faktiskt kan ha rätt. Utan det är 

mitt sätt eller inget sätt. Och det ser vi ju nu… hur bra det har gått.  

 

Anders: Nu sätter vi igång. Ni fortsätter med golvet i hallen efter att ni har gjort det så är det 

bara in där va?  

Hantverkarna: Aa. 

Andres: Masa och Kristoffer, ni tömmer ut all färg och ställer på mitten här. 

Jimmy vet precis vad han ska göra. Du ska vinna över dörren, dörren ska inte vinna över dig. 

Så är det.  

 

Jimmy: Jag hatar den här dörren.  

 

Jimmy: Den går att stänga! Hurra! 

 

Anders: Hör ni, Jimmy berättade för mig att ni liksom inte pratar med varandra. Snackar ni? 

Sussie: Nej, inte ofta. 

Anders: Inte ofta? 

Sussie: Nä, väldigt sällan.  

Anders: Har ni inget att snacka om, hur ni ska få till erat hem… 

Sussie: Det har vi ju men vi lyssnar ju inte på varandra när vi väl säger ja men jag tycker 

någonting då lyssnar inte han då tar inte han in det. Då går det in och ut.   

Anders: Vad har ni gjort för det här ska funka då?  

Jimmy: Ingenting. 

[Ledsam musik börjar spelas i bakgrunden] 

Sussie: Nä, vi har inte gjort någonting åt det. 

Anders: Ingenting? 

Sussie: Nä.  

Anders: Man låter det gå?  

Sussie: Aa. 

Anders: Vart vill ni att det ska ta vägen? Att ni går skilda vägar?  

Sussie: Nä… 

Jimmy: Jag vill få det att funka.  
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Anders: [Skrattar] Ja men vad gör ni då?  

Sussie: Ingenting. 

Jimmy: Nä.  

 

Jimmy: Vi har kommit till någon ond cirkel. Det är så jävla strukturerat hur våra dagar ser ut. 

Sussie: Mm. 

Jimmy: Vi ses, säger hej hur har dagen varit?  

Sussie: Käkar, aa... 

Jimmy: Käkar lite, går och sover. Sen är det bra.  

 

[Synk] 

Anders: De pratar inte med varandra, de lyssnar inte på varandra, de väntar på att något ska 

hända men ingenting händer. Då kommer det aldrig hända nått, klart man fastnar. Till slut så 

växer man ju fast i trottoaren.  

 

Anders: Färdig? 

Jimmy: Klar. 

Anders: Nöjd? 

Jimmy: Jätte. 

Anders: Jättenöjd?  

Jimmy: Ja. 

Anders: Hur kommer det sig?  

Jimmy: Jag gjorde det själv. 

Anders: Forderna sitter på insidan, här är det bra gjort. Aa. Bra gjort, då går vi vidare. 

Anders: Vad är det som händer här hemma egentligen? 

Sussie: Vi tjafsar om renoveringen och ekonomin.  

Anders: Men vad är det som gör att du inte stoppar honom? 

Sussie: Jag har försökt men då… han lyssnar ju inte så då har jag bara skitit i det.  

Anders: Men varför byter du inte sätt då? 

Sussie: Jag har försökt gå via dem han lyssnar på också. Som hans mamma men det har… där 

har det inte gått heller.  

Anders: Men om du är här och är delaktig och tänker med Jimmy, bygger med Jimmy då 

sätter ju ni tillsammans vad ni ska göra, eller hur?  
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Sussie: Aa. 

Anders: Han känner sig sedd… 

Sussie: Aa. 

Anders: Du är nöjd för att det inte helt plötsligt bara blir rivet. 

Sussie: Nä, precis. 

Anders: Eller hur? 

Sussie: Nä det är sant. 

Anders: Då tar du ju kommando över ditt eget liv.  

Sussie: Ja. 

Anders: Men eftersom du säger som du säger kör du jag tänker inte renovera. Då får du ju 

också bo på en soffa hos svärmor. 

Sussie: Ja. Det får man ju räkna med.  

Anders: Då får man inte hålla på att gnälla heller.  

Sussie: Aa.  

 

[Synk] 

Sussie: Det skulle absolut varit lättare att styra honom om jag hade varit mer delaktig och 

försökt lära mig och hjälpa till. Då hade det nog absolut varit... lättare att styra honom.  

 

[Synk] 

Anders: Det är klart att det är fruktansvärt för Sussie att Jimmy fortsätter riva fastän hon inte 

vill. Asså men att komma hem som hon gör och bli förbannad och säga såhär du får göra det 

här själv, jag skiter i det här nu. Det är det sämsta hon kan göra mot sig själv.  

 

Anders: När jag pratade med dig igår frågade jag varför du inte gör det du ska göra på 

hemläxan. Asså att sätta upp de här träpinnarna i taket och… 

Jimmy: Mm. 

Anders: Istället så går du och börjar riva på toaletten.  

Jimmy: Ja. 

Anders: Du har inget svar? 

Jimmy: Nä. 

Anders: Men jag tror jag vet vad det här handlar om. Det är att när du blir osäker så fortsätter 

du riva, istället för att fråga. Det här behöver du göra någonting åt.  

Jimmy: Ja.  
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Anders: Precis när du blir osäker, där behöver du dra i handbromsen. Är du med mig? Istället 

för att fortsätta i ett annat rum. 

Jimmy: Mm. 

 

[Synk] 

Jimmy: Han satte huvudet på spiken. Jag har varit så jävla osäker på… hur man får grejerna 

att sitta rakt och få rätt mått. Så att jag har… kringgått det lite. Jag har fortsatt att plocka ner 

saker… plocka ur saker.  

 

[Synk] 

Anders: Det känns bra att ha pratat med Jimmy. Det kändes verkligen som att han förstod vad 

jag menade, det här kan vara ett verktyg som han kan använda. Det jag blir lite ledsen för det 

är att han har fått så mycket skäll genom åren och inklusive av mig, så han har ju bara lärt sig 

att stänga av.  

 

[Reklampaus] 

 

[Ny dag] 

Hantverkare: God morgon, god morgon! 

Anders: God morgon! 

Jimmy & Sussie: God morgon! 

Anders: Nu ska vi gå och jobba.  

Sussie: Aa. 

Anders: Och du ska gå iväg med lilleman.  

Jimmy: Mm. 

Anders: Ta en lång promenad nu, så lånar jag Sussie två timmar. 

Jimmy: Det gör du rätt i. 

Anders: Kom nu.  

Jimmy: Hej då! 

Anders & Sussie: Hejdå! 

 

Anders: Du ska tapetsera med Kristoffer. 

Sussie: Aa.  

Anders: Det jag skulle vilja, det är att Kristoffer känner att nu släpper jag Sussie själv. För det 
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här grejar hon själv. Dit vill jag komma. 

Sussie: Aa, okej. 

Anders: Tack, kör nu. 

Sussie: Ja! 

Kristoffer: Har du tapetserat förut? 

Sussie: Nej, jag har bara varit med men jag har aldrig gjort det själv. 

Kristoffer: Kanon, då kör vi. Och så tar du tag i där, i den. Aa så ja! Då kommer den baksida 

nedåt.  

Sussie: Aa okej! Då ska vi se. 

Kristoffer: Bland det viktigaste när du tapetserar, alltid ha ett bra rakblad. Det ska kännas som 

smör när jag skär.  

Sussie: Aa okej.  

Kristoffer: Annars kan jag fransa upp tapeten och det blir jättefult. Sådär, tjusigt.  

 

Anders: Sussie! 

Sussie: Ja? 

Anders: Hur var det att tapetsera?  

Sussie: Aa, det var kul när det gick undan. 

Anders: Mm. 

Sussie: När man liksom lärde sig. 

Anders: Det kan vara kul att göra saker som man inte gjort förut.  

Sussie: Mm, det är sant. 

Anders: Hör ni, nu har vi liksom byggt här i tre dagar. Och det finns ett problem, och det är 

att ni, istället för att prata om de viktiga sakerna, så tjafsar ni om småsaker.  

Sussie: Aa. 

Anders: Men det värsta av allt, det är att ni vet om det. 

Sussie: Mm. 

Anders: Men ni gör inget åt det. För ni vill ju inte leva såhär.  

Sussie: Nä. 

Jimmy: Nä. 

Anders: Och vad gör man då?  

Jimmy: Tar tag i problemet. 

Sussie: Mm. 

Anders: Det är precis vad ni ska göra nu. Ni ska åka härifrån. 
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Sussie: Mm. 

Anders: Ni ska komma fram till hur ni bryter det här mönstret. Och jag tror, att om ni inte gör 

det, då kommer det gå åt helvete.  

Jimmy: Aa. 

Sussie: Mm. 

Anders: Därför måste ni skriva ner hur ska ni göra för att förändra det här beteendet. Ni måste 

vända på hela idén av hur ska vi liksom ska ha trevligt tillsammans.  

Sussie: Mm. 

Anders: I morgon så vill jag att ni ska vara här klockan tio.  

Sussie: Aa. 

Jimmy: Mm. 

 

Jimmy: Vi behöver lära oss att lyssna på varandra.  

Sussie: Aa, och inte ta åt sig för mycket heller och bli arga om någon säger någonting heller.  

Jimmy: Det har vi ju blivit ganska duktiga på.  

 

[Synk] 

Anders: Om de kommer tillbaka med en massa dravel från någon veckotidning, då kommer 

jag bli galen på riktigt. Det dom måste ta hänsyn till det är att Jimmy är Jimmy, Sussie är 

Sussie. Det är det de har missat tidigare.  

 

Anders: Det är bara att sätta oss i jobb. 

Inredare: Skitbra. Du, du tar hallen.  

Anders: Japp.  

Inredare: Mange sätter vi i köket. Vardagsrummet, Andrei. Och sovrummet, Alex och Micke.   

 

[Glad musik spelas i bakgrunden]  

Anders: Hej! 

Sussie: Hej! 

Jimmy: Tjena! 

Anders: Hur mår ni?  

Sussie: Vi mår bra. 

Anders: Hur var det igår?  

Jimmy: Aa, vi har suttit uppe och pratat och pratat.  
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Sussie: Aa. 

Jimmy: …och pratat. Och diskuterat. 

Anders: Har ni lyssnat på varandra så mycket någon gång? 

Sussie: Nej, faktiskt inte. Det tror jag. 

Anders: Ska vi gå in? 

Sussie: Aa. 

Anders: Är ni nyfikna? 

Sussie: Jätte. 

Anders: Kom! 

Jimmy: [Pratar till Nellie] Vill du gå in i ditt hus? 

 

Sussie: Ja, jävlar! 

Jimmy: Men asså det är helt grymt!  

Anders: Titta nu kan man ställa skorna här. Precis!  

Sussie: Vi har ett kök.  

Anders: Ni har ett kök ja? Det här är rätt ballt faktiskt. Det är inga handtag utan dem är liksom 

i lådan.  

Sussie: Perfekt.  

Jimmy: Det är helt fantastiskt.  

Sussie: Kan det bli bättre? Nä. 

Anders: [Skrattar och kramar om Jimmy] 

Sussie: Fan, vad härligt! 

Anders: En jättebra bakugn. Sen har du massa små instruktioner här med bakning, med kött 

eller fisk.  

Sussie: Det är perfekt. Fan vad high-tech!  

Jimmy: Jag kommer aldrig mer misslyckas med kött asså. 

Anders: [Skrattar] Nej, så är det. 

Sussie: Helt underbart.  

Jimmy: Kolla tavlorna. 

Sussie: Jag ska aldrig mer gå ut härifrån. [Skrattar] 

Anders: [Skrattar] Vad gullig du är. 

Jimmy: Det är detaljerna, det är grymt! 

Anders: Det här har du tapetserat Sussie.  

Sussie: Aa. 
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Anders: De hänger kvar. Det är ju snyggt! 

Sussie: Det känns jävligt bra. 

Anders: Ja! 

Jimmy: Här kan man ligga och fisa in.  

Sussie: Nämen!  

Anders: [Skrattar] Tänk va, och du får vara med på det där! 

Sussie: [Skrattar] Nä. 

 

Sussie: Amen shit!  

Jimmy: Lycka. 

Sussie: Ja, verkligen.  

Anders: Ni är helt stumma. 

Sussie: Jag är helt stum.  

 

Jimmy: Vi har ett hem.  

Sussie: Ja, vi har ett hem. 

Anders: Var det vad ni trodde? 

Jimmy: Nej, det har var lite bättre.  

Sussie: Det här var mycket bättre. 

Anders: Vad härligt. 

Sussie: Aa. 

Anders: Hör ni, jag är jättenyfiken på vad ni kom fram till igår.  

Jimmy: Första punkten är att vi måste bli mer initiativtagande i varandras hobbyaktiviteter. 

Jag måste lära mig och ta tag i dammsugaren… och städa av lägenheten. Och Sussie måste ta 

tag i sitt körkort och hjälpa till att skruva med våran bil.  

Sussie: Lära sig ta och hantera konstruktiv kritik, för att det är där vi brister lite båda två. Eh, 

bägge behöver lära sig att strukturera det man håller på med just nu.  

Jimmy: Komma med en plan innan man sätter igång.  

Sussie: Mm. Sluta anta saker och ting och låta den andra prata till punkt.  

Anders: Mycket bra.  

Sussie: Mm. 

Anders: Vad det gäller bygget och vad det gäller anledningen till att vi är här, så finns det en 

grej som jag vill att ni ska göra. Ni ska göra en lista som heter ”Sussie och Jimmys lista”. Den 

listan ska bara vara för en månad framåt. För ni måste börja träna på det här. Den ska det inte 
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vara mer än fyra punkter på. Sen när det kommer en ny månad, då sätter ni upp en ny. Så det 

inte blir en massa tjafs om vad som skulle göras, vem som skulle göra och hur det skulle 

göras utan det är glasklart.  

Sussie: Vi gör det tillsammans. 

Anders: Mm. Och det här är ett sätt för dig att tygla Jimmy när han sätter igång. 

Sussie: Mm. 

Anders: För det som jag tycker har varit svårt, och som jag har tagit med dig också, det är när 

man säger att det inte går att stoppa Jimmy. Det gör det visst. Samma sak för dig Jimmy. När 

Sussie säger att nej jag vill inte vara med, det där får du göra själv. Så ska du se till att Sussie 

är med… för att det här hjälper er båda.  

Jimmy: Aa. 

 

Inredare: Hej, hur känns det här? 

Jimmy: Asså det är… oj vad du har satt… 

Sussie: Det känns jättebra! 

Jimmy: Det är helt grymt. 

Hantverkare: Nu kan man bo här. 

Jimmy: Asså det här är helt fantastiskt.  

 

[Synk] 

Jimmy: Det jag har lärt mig under den här veckan är att jag måste tagga ner. Jag kan inte 

fortsätta i dom här destruktiva banorna som jag går i för att det är inte bara mig det drabbar.  

 

Jimmy: [Pratar till Nellie] Vad har dom gjort med lägenheten? 

 

Sussie: Det känns bra att ha pratat med Anders. Han har tagit upp bra saker som man behöver 

tänka på och göra.  

 

Anders: [Pratar till Nellie] Kolla, ho-ho! Ska du hoppa in? 

 

Jimmy: Det är bra att vi har fått order om att faktiskt ta tag i saker och ting som vi vet att vi 

har problem med.  
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Sussie: Det är perfekt. Det känns skitbra, verkligen. Det är så jäkla fint, och det känns så 

skönt att ha ett hem.  

 

Jimmy: Ni är helt grymma, allihop. När man har sett er jobba har man mest bara stått som en 

fågelholk. Och sen den arga gubben bredvid. Han har ju verkligen varit arg. 

Anders: Mm, så är det. 

Sussie: Hård men rättvis. 

Anders: Tack.  

Sussie: Aa. 

Anders: Ta hand om det här nu. Tro på er själva. Säg inte att ni inte kan. 

Sussie: Se det positivt.  

Anders: Gör det och se till att ni lyckas, då blir det kul. Härligt hör ni. Sköt om er. 

Sussie: [Kramar Anders] Tack så hemskt mycket. 

Anders: Sköt om er nu och ta hand om det här så får ni njuta av huset.  

Sussie: Det ska vi göra, verkligen.  

Anders: [Klappar på bebisens huvud] Och sen den här lilla söta. Åh herregud… ja. Hej då 

med er!  

Sussie & Jimmy: Hejdå! 

Jimmy: Välkommen åter.  

Anders: Tack, tack. 

 

[Synk] 

Anders: Ja Jimmy och Sussie är jättegulliga och dom har förstått nu att på egen hand kan man 

riva mycket fortare, men ett hem bygger vi tillsammans.  
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Transkribering Bygglov  

 

Matte Carlsson: Programledare/snickare.  

Lotta Lundgren: Programledare/arkitekt.  

Willy Björkman: Programledare/fixare.  

Anders Mogren: Deltagare i programmet.  

Anna Mogren: Deltagare i programmet.   

Klara Mogren: Barn till deltagarna.   

Emil Mogren: Barn till deltagarna.   

Hantverkare: Olika hantverkare som syns i programmet.   

Kvinna: Person som levererar spabadet och ger instruktioner om hur det ska skötas.   

  

___________________________________________________________________________  

Lotta: Hur var det med Willy? Han skulle ta sig ner på egen hand eller?   

Matte: Vi kan kolla status.  

Lotta: Vi kan skicka en bild kanske.  

Matte: Ja det kan vi göra. Så.  

Lotta: Ta en selfie.   

Matte: Vänta, ändra. Så. [Håller upp mobilen och tar en selfie på honom och Lotta]   

Är du på G? [Skickar ett meddelande till Willy med bilden och texten ”Är du på G?]  

Han nämnde nånting om Orsa. Jag brukar alltid säga Orsa jordkoka, jag vet inte varför.   

Lotta: Orsa..?  

Matte: Orsa jordkoka.  

Lotta: Va?  

Matte: Nu ska vi se.  

Lotta: Har han svarat?  

Matte: Lite busy, kommer imon. [Tittar på mobilen dit Willy skickat en bild på honom och 

Kalle Moraeus]  

Lotta: Men titta. [Skrattar]  

Matte: Vem är vem? Jo jag känner igen Willy. Han har min keps på sig. [Pekar på Willy på 

bilden]  

Lotta: Aa, ja okej.  

Matte: Bra. Men då vet vi det.   

Lotta: Aa.   
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Matte: Vi drar tillbaks.   

Lotta: Aa, vi drar. Skönt att va på landet.   

Matte: Du får fortsätta köra.   

Lotta: Aa, jag kör.   

[Båda går in och sätter sig i bilen]   

Bilen kör iväg.   

  

[Intro]  

  
[Synk]  

[Bygglovs lastbil kommer körandes på vägen. Glad musik spelas]  

Matte: Vi är faktiskt i… Lite. Jag är inte kristen, men heligt land. Götene. Här ligger faktiskt 

också Kinnekulle Ring.   

  

[Synk]  

Lotta: Ja jag har jobbat mycket i dem här trakterna. Både som musiker och arkitekt. Dels på 

Läckö stadsopera, och sen har jag och en kollega ritat ett museum bland annat, över Sveriges 

äldsta kyrkoruin i Varnhem.   

  

[Synk]  

Willy: Vi är på väg till Götene, fast jag körde fel. [Skrockar för sig själv] Nä men jag ska ju 

upp och lira med Kalle Moraeus. Jag tycker det är jätteroligt så jag är glad att jag får vara 

med. Det är jätteskojigt. Så jag har fått lite dispens eller ja, jag tar mig lite dispens.   

  

[Familjens hus visas i bild]  

[Familjen står framför entrén till huset och tittar på när Bygglovs lastbil kör mot huset]  

Anders: Titta. Vad är det för nåt? Är det en grävskopa eller vad är det för nåt Emil?  

Emil: En lastbil.  

Anna: Vad kommer det där nu då? Har du sett?  

  

[Synk]  

[Familjen står samlad framför huset. Anders och Anna står bakom barnen med armarna om 

dem]  

[Familjen presenterar sig]  
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Anders: Jag heter Anders Mogren. Ehh. Och detta är…  

Klara: Klara.   

Anders: Klara Mogren.   

Anna: Och jag är Anna Mogren, och här är Emil.   

  

[Klipp tillbaka när familjen står framför huset och tittar på lastbilen som kommer körande]  

Anna: Kommer han emellan där?  

Anders: Aa det var tufft att åka ner den vägen.   

Anna: Aa det är kaxigt.   

Anders: Aa, det va… Där åkte en gren. [Skrattar]  

Anna: Där gick trädet. [Familjen tittar på lastbilen som kör in genom den ganska trånga 

öppningen i stenmuren. Lastbilens höjd gör att några grenar från träd på sidorna går av]  

  

[Synk]  

Anders: Vi är på Månstorp gård, utanför Götene, just nu. Det är min föräldragård, är det. Och 

vi flyttade hit den 8 augusti 2010, flyttade vi hit. Ehhh. Så jag är femte eller sjätte 

generationen här på gården.  

  

[Matte och Lotta hoppar ur bilen och går fram till familjen för att hälsa]  

Matte: Hej, Matte. [Går fram och skakar hand med Anna]  

Anna: Anna.  

Matte: Hej, Matte. [Går fram och skakar hand med Anders]  

Anders: Anders.  

Lotta: Hej, Lotta. [Skakar hand med Anna]  

Matte: Vi gjorde en liten justering på trädet på vägen in kan jag säga.  

Anna: Hej. [Hälsar på Lotta]  

[Maria och Anders hälsar på varandra medan Matte fortsätter prata om trädet]  

Anna: Ja vi hörde det. [Skrattar]  

Matte: Ja ni gjorde det va? [Skrockar]  

Anna: Ja haha [Skrattar]  

Matte: Men, jag får klara av det där, och kanske gå och kanske gå och plocka upp lite kvistar 

och grenar och lite annat… Så kan väl ni kolla på projektet Lotta? Så…[Syftar på de lossnade 

grenarna som ligger på lastbilen]  

Lotta: Vi går och kollar på projektet. Jag jättenyfiken.   
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Anna: Ska vi göra det?  

Lotta: Ja. [Nickar uppmuntrande]  

Anna: Ja, absolut.  

Matte: Då syns vi sen.   

Anna: Det gör vi. Bra.   

Anders: Det är bra!  

[Matte lämnar familjen och Lotta och går mot lastbilen]  

  

[Synk]  

Anders: Vi har ett bekymmer, att vi har ett stort gammalt hus och vi har mycket folk som 

kommer och hälsar på men vi har ingenstans att sitta, på sommaren och så. Vi har ingen 

uteplats, vi har ingen altan eller veranda. Vi har ingenting. [Bekymmersam musik börjar 

spelas. Husets baksida och avsaknaden av uteplats visas i bild]  

Anna: Och anledningen till att vi inte gör det själva det är att vi har inte riktigt den tiden. Vi 

har inte tiden att lägga på det privata, på den privata tiden så riktigt.   

  

[Familjen går tillsammans med Lotta för att titta på husets baksida där familjen vill ha sin 

uteplats]  

Lotta: En sittplats. Den var inte jättestor nej. [Syftar på den lilla trappavsats som finns på 

baksidan]  

Anna: Nej.  

Anders: Nej.   

Anna: Nej den är medvetet gjorde så liten lite provisoriskt för att den inte skulle bli 

permanent.   

Lotta: Okej. Men berätta. Vad drömmer ni om? Vad vill ni göra av den här platsen?  

Anna: Jo men vi vill ju ha en plats där vi kan ta emot, eh. Men Emil… [Emil räcker ut tungan 

och gör ett pruttljud] Där vi kan ta emot våra gäster och vi kan sitta ute…  

Lotta: Mm.   

Anna: …Och ha en bra uteplats. Det hade vart drömmen. Det är det vi själva tänkt och det 

som har stoppat oss egentligen är väl att det är svårt att få till det så att det passar in i huset. 

Vi vet inte… Det ska ju smälta in på ett bra sätt lite också.  

Lotta: Ja, det är inte bara att göra.   

Anna: Nej inte riktigt så.   

Lotta: Med respekt för huset och så, så är ju…   
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Anna: Aa, då får vi ta lite proffshjälp. [Skrattar]  

Lotta: Mm, aa.   

  

[Synk]  

Lotta: De har en väldigt fin gård och dem har ofta många familjekalas här. Men dem har 

ingenstans att vara utomhus, och sommartid. Och därför ska vi göra en stor terrass, där de kan 

få umgås och njuta av den fantastiska utsikten som finns där.  

  

Lotta: Ja men vi sätter igång!  

Anna: Ja.  

Anders: Ja.   

Anna: Då gör vi så. [Skrattar]  

Lotta: Bra!  

  

[Presentation av projektet med ritningar visas i bild]  

Lotta: Familjen har ett stort socialt liv men saknar en uteplats att vara på med sina vänner 

under sommarhalvåret. Först bygger vi därför en stor terrass längs med hela husets baksida. 

Terrassen delas sen in i fyra zoner: en lounge, en matplats, ett utekök och ett spa. Räcket 

utformas efter det befintliga på förstutrappen. Dörrarna till förrådet byts ut till glasdörrar och 

marken utanför görs i ordning. Matte och Willy bygger solstolar, och jag bygger en bänk och 

letar efter bråte på gården som jag kan göra något av.   

  

Matte: [Kommer gåendes med en motorsåg som han sätter igång]  

Lotta: Halloj.  

Matte: Hur går det för er?  

Lotta: Oj, vilken snygg leksak du har skaffat!  

Matte: Det är såhär du vet, jag har en grävmaskin och jag har en motorsåg. Har du nånstans vi 

kan prova? [Tittar på Anders]  

  

[Matte använder motorsågen för att såga ned den provisoriska ”uteplatsen”]  

Anders: Det kändes jättebra. Det kändes hur bra som helst att få bort den där.   

Anna: Ja. [Skrattar]  

Anders: Det var ju nästan lite genant, hur den såg ut.   

Anna: [Skrattar]  



 78 

Anders: Min snickarkunskap där.  

  

[Anders fortsätter såga ned uteplatsen]  

Matte: Det är knappt så man behöver ha hörselskydd liksom.   

Anders: Nej det här är bra.   

Lotta: Får jag testa lite? Jag tycker det verkar så skönt att det inte är nån sladd. [Lotta får 

prova sågen]  

[De hjälps åt att slänga delarna till den gamla uteplatsen i en container]  

  

[En grävskopa körs in på baksidan av huset där uteplatsen ska byggas]  

Matte: Det första vi börjar med nu det är ju å gräva. Vi måste ju schakta av för poolen och sen 

den här lilla grusningen som ska bli nedanför. [Börjar gräva med grävskopan]  

  

[Lotta mäter en träbit]  

Lotta: När jag ritar ett sånt här projekt brukar jag utgå och titta på ursprungsbyggnaden och 

titta på om det är nåt som jag kan ta upp; kulörer, former eller nånting som får det att binda 

ihop det gamla med det nya. [Ritar på en träskiva.] För att det nya räcket ska hänga ihop med 

det gamla huset, så har jag gjort en mall av det befintliga räcket som jag ska ge till Matte. 

[Miljöbilder visas i bild]  

  

[Matte kommer fram till Lotta som står med ett gäng hantverkare]  

Matte: Vilket, vilket gäng!  

Lotta: Eller hur! Det behövs.   

Matte: Hur många snickare har vi? [Börjar räkna] En, två, tre, fyr, fem, sex. Aa det är 

perfekt!   

Lotta: Ja, eller hur.   

Matte: Har du sagt… Nä du har inte hunnit?  

Lotta: Nej inte hunnit riktigt. Men det… Mycket trall blir det. Asså, hela vägen [Visar med 

händerna]  

Matte: Hade vi ungefär 14 där, och… 20 meter och sen ungefär 4 meter. Ja det, fan det är 80 

kvadrat.   

Lotta: Ja.  

Matte: Aa, och så lite trappor i varje ända.   

Mia: Ja.   
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Matte: Och en liten trapp ner här. [Pekar] Och sen ligger trallen längs med huset. Några frågor 

på det?  

Lotta: Ja, simpelt. [Skrattar]  

Matte: Vad skönt! [Skrattar] Så klockrent!  

Lotta: Vi är klara! [Skrattar]  

Matte: Vad bra. Maskinen är din. Grabbar vi kan börja titta på liksom var vi ska sätta ut 

plintarna.   

  

[Synk]  

Matte: Det vi måste ha gjort idag är ju gjutningen. Därför att det är ju A och O. Vi måste ha 

en grund att stå på imorgon för att kunna fortsätta. Sen måste vi också sätta igång med 

målning, vi måste sätta igång med produktionen av alla dessa staketstolpar som ska sågas ut. 

Det är en bra bit över 200, så att vi kommer behöva ligga i här första dan. [Glad musik spelas 

samtidigt som man får se hur arbetet på baksidan drar igång]  

  

[Synk]  

[Anna och Anders står och tittar på bygget]  

Anders: Nä men vi kan nog knappt förstå att det händer än men man förstår ju. Det är ju folk 

överallt, det låter, det är spikar, det är borrar, det är grävmaskiner. Det är… Aa… Det är en 

vinkelslip som går, så det är… Nu börjar vi förstå att nånting händer där framme.   

Anna: Aa.   

  

[Matte och Lotta står i en verkstad]  

Matte: Få se, vad det blev.   

Lotta: Ja vad säger du. Inspirerad av mina egna former. [Håller upp en staketpinne mot sitt 

ben] Man ser benbrottet här. [Pekar på staketpinnen]  

Matte: Lite taskiga knän.   

Lotta: Aa, men nej. Skämt åsido. Du, det är alltså mallen på räcket. Jag har tagit den från det 

befintliga så det ska hänga ihop.   

Matte: Japp.   

Lotta: Aa.   

Matte: Ja det är inget fel med det.   

Lotta: Så det är bara att köra på. Så har målarna lite att göra nu när det regnar.   
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Matte: Eh, innan så tror jag att både jag och snickarna… Jag tror jag räknade ut nånstans över 

strax över 200 pinnar.   

Lotta: Haha. [Ser lite skyldig ut och skrattar]  

Matte: Mm.   

Lotta: Jättebra. Toppen!  

Matte: Jag fixar till det här.   

Lotta: Mm. Tack.   

  

[Synk]  

Matte: Lotta kom ju med en mall på dem här staketpinnarna, å det är en mall och det är gjort, 

och sen i min värld är det ju att det är en först 250 pinnar som ska kapas upp och sen ska det 

ju börjas figursågas och sen slipas och sen ska det målas. Sen ska det monteras på plats. Så 

när man gör såhär stora projekt… Mm. Det tar tid. [Börjar såga ut staketpinnarna]  

  

[Synk]  

Matte: Det är ju produktion överallt nu. Det är målning, rörmokaren gör sina saker, vi är väl 

en tre, fyra man, och fem kanske med mig också som står och tillverkar och sågar ut dom här 

staketstolparna, både i garaget och lite överallt, så att det kommer krävas. Det är många 

timmar och det tar tid. [Snickarna som står och sågar ut staketstolparna visas i bild]  

Matte: Största förväntningen på morgondagen är ju att Willy Björkman är tillbaks. Det är en 

viss saknad när inte han är här. Det är… Det är alltid nära till skratt när Björkman är här. Det 

är en saknad.   

  

Lotta: Förresten kommer Willy imon? Du kanske ska kolla?  

Matte: Det hoppas jag.   

Lotta: Ta och ring.  

Matte: Jag slår en pling. [Tar fram telefonen]  

Lotta: Ja.   

[I bild visas en scen där Willy sitter vid ett piano och sjunger tillsammans med Kalle 

Moraeus]  

Willy: Ett ögonblick. Shit! Det ringer lite. [Säger han i mikrofonen och skrattar]  

Matte: Tja Björkman! Kommer du imon eller inte? Det kan ju vara trevligt att veta.  

Willy: Om jag kommer imorgon? Det där fixar väl du, eller hur?  

Matte: Jajajaja. Hej. Jävlar. Jag har aldrig hört Björkman sådär busy nån gång.  
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Lotta: Oj. Stressad?  

Matte: Mycket. Nej, nu går vi hem.  

Lotta: Okej. Bra.   

Willy: Då börjar vi om!  

  

[Reklampaus]  

  

[Hotell visas i bild]  

Lotta: Färskpressad apelsinjuice. [Pressar apelsin i en juicepress] Ekologisk müsli, lättrostad 

med smak av äppeljuice. Det toppar vi med bärkompott med björnbär, blåbär och hallon. Åh, 

jag älskar hotellfrukostar! Det är så himla underbart.   

Matte: Jag ser ju nästan det.   

Lotta: Mm. Vädret ser ju inte jättekul ut. Har du kollat in väderleksrapporten?  

Matte: Jag törs inte. Blir det inte bara tokregn så är det nog ingen fara. Lite regn gör ingenting 

men du vet börjar det regna som in i helsike då blir det att man blir kall…  

Lotta: Ja.   

Matte: Det blir så bökigt, det blir så jobbigt och så…  

Lotta: Mycket geggamoja.   

Matte: Aa.   

Lotta: Det är bara att jobba på.  

Matte: Aa. Ska jag hämta dig till lunch eller kan du tänka dig att följa med ut?  

Lotta: Ja men gärna. Det blir jättebra [Skrattar] Jag sitter gärna här ett tag asså.  

  

Lotta: Okej, aa. Plintarna är uppe.  

Matte: Mm. Tanken är såhär nu, för att det ska kunna flyta på… Så kommer vi bygga 

sektioner på sidan om.   

Lotta: Mm, jag vet.   

Matte: Lyfta på såhär och så blir det lite lägre här. Trappa ner där, trappa ner där. Jag tror jag 

har en bra plan hur vi får ut…  

Willy: Halloj!  

Matte: Nämen Björkman! Välkommen!  

Willy: Ursäkta att jag är lite sen.  

Lotta: Hej! Välkommen. Vi har saknat dig. Ja.   

Willy: Åh, är det så?  
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Lotta: Ja så är det.   

Matte: Jaa, jo…  

Willy: Det där är nog ba…   

Matte: Nä, det har vart tomt här utan dig.   

Lotta: Det blir inte samma sak…   

Willy: Det här har ju gått jättebra ju [Tittar sig omkring där bygget har påbörjats]  

Matte: Jaja.   

Lotta: Ja du står mitt i poolen kan jag berätta.   

Willy: Jaha, jag tyckte det var lite fuktigt.   

Lotta: Ja, eller hur! [Skrattar] Ja jag ska sätta igång specialprojekt, både för er och för 

familjen och för mig själv.   

Willy: Okej.   

Lotta: Ja.   

Matte: Ja men det är bra. Men Björkman, häng med bort här så får du se tomteverkstan och 

hela processen.   

Willy: Oj, har vi en sån?  

Lotta: Ja, absolut!  

Willy: En tomteverkstad…  

Lotta: Ja. [Skrattar]  

  

[Synk]  

Matte: Det som är lite skönt att komma hit idag, det är att vi fick gjutningen gjort igår. 

Vilket betyder att vi kan liksom börja med själva stommen för hela verandan. Sen ja… Har vi 

ett fortsatt sågande med staketstolpar och målning och el och att trallen måste börja läggas. 

Och sen är det ju, ju mer trall som är lagt, det gör ju bara morgondagen lättare.   

  

[Matte och Willy står och fixar med staketstolparna]  

Willy: Hur många sånna här ska det va då? [Håller i en staketpinne]  

Matte: 220 nånstans, tror jag.  

Willy: 220? Jaha…  

Matte: Det är lite trevligare nu när du är tillbaks Björkman.   

Willy: Är det så, är det sant?  

Matte: Ja, mycket trevligare.   

Willy: Peka till himlen.   
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Matte: [Pekar upp mot taket] Med bägge händerna.   

Willy: Ja haha haha. Okej.   

  

[Synk]  

Matte: Det är alltid skönt när Björkman är tillbaka på plats igen och sprider lite glädje. Inte 

för att några andra är några surläppar men han har en skön… Han är en glädjespridare helt 

enkelt.   

  

[Lotta kommer in till verkstaden där Matte och Willy står och sågar staketpinnar]  

Lotta: Halloj i tomteverkstan!  

Matte: Tjena!  

Lotta: Jag har ett litet projekt till er. Kom. Kom så ska jag visa.  

Matte: Ja.  

Lotta: Ni ska få göra en solstol i trallvirke.  

Willy: Okej.   

Lotta: Som liksom smälter ihop med trallen.   

Matte: Ja jag förstår, jag förstår.   

Lotta Aa. Och då har jag gjort lite två inspirationsskisser. Jag tänker, Matte, du som är 

möbelsnickare, kan väl få liksom blanda ihop och göra lite som du tycker men tanken är alltså 

att det ska va en såhär ergonomisk stol som följer kroppen som man kan ligga i skönt.   

Matte: Aa ja.   

Lotta: Det är ju ändå på trall så…  

Matte: Mm mm.   

  

[Synk]  

Lotta: Ja men har man en pool, måste man ju även ha en stol. Dagens dikt, nä men 

[skrattar] En liten solstol passar väl bra. Och så sen vill jag ju använda Mattes kapacitet. Han 

är en jätteduktig möbelsnickare. Så, då ska han få snickra.  

  

Matte: Nä men det här blir kanon.  

Willy: Aa.    

Matte: Vi kollar på det här.   

Willy: Mm.   

Lotta: Varsågod.   
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Willy: Perfekt.   

Matte: Tack snälla du.   

Lotta: Lycka till!  

Matte: Går det bra för dig?  

Willy: Aa.   

Lotta: Det går jättebra.   

Matte: Härligt.  

Willy: Aa.   

Lotta: Bra. Vi syns.   

  

Matte: Vet du vad jag tror Björkman?  

Willy: Nej.   

Matte: Att vi behöver en tänkarkopp.   

Willy: En tänkarkopp är alltid bra asså. Du talar alltid så visa ord Matte. Var får du allt ifrån?  

[Lite blandade klipp visas från altanbygget]  

  

[Willy och Matte balanserar en lång bräda mellan sig utan att håla i den med händerna]  

Willy: Det här är bara dem rediga karlarna som klarar som härnt. Så.  

Matte: Om du tänker att vi sätter ihop två stycken sådär.  

Willy: Mm.  

Matte: Och så ska vi ha en modell.   

Willy: En modell ja.  

Matte: Det är du.  

Willy: Ska jag vara modell?  

Matte: Aa, du ser ju bäst ut av oss två.   

Willy: Hur har du tänkt dig det här då?  

Matte: Jag kan lägga mig ner.   

  

[Synk]  

Matte: Modellvalet, jag vet inte. Jag föreslog att Björkman skulle vara modell, sen kanske inte 

han… Jag är nog mer universell i min längd och min kroppsform sådär. Björkman är inte lika 

färdigvuxen på längden som jag är.   

  

[Matte lägger sig ner på en plywoodskiva för att mäta ut material till solstolen]  
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Willy: Men hala in arslet för nu kommer jag här.   

Matte: [Skrattar]  

  

[Synk]  

Willy: Vi tog Matte istället. Han har mera normalstorlek eller vad man ska säga. Den här ska 

ju passa på Lasse Berghagen, den ska ju passa på Kalle Moraeus… Asså den måste va lite 

flexibel, så man måste va nånstans där lite mittemellan.   

  

[Matte lägger sig ner på den utsågade plywoodskivan]  

Willy: Kolla så den nu inte fastnar i marabourännan nu.   

Matte: [Skrattar.]  

Willy: Så man får åka till doktorn. [Skrattar].   

Matte: Kolla, så där.   

Willy: Aa.   

  

[Synk]  

[Lotta går runt på gården och letar efter gamla möbler hon kan använda till altanen]  

Lotta: När jag har gått runt på ägorna och i uthusen har jag anat att de har ett hierarkiskt 

system för alla prylar. Det är liksom… När de har tröttnat på nånting, ja då hamnar det först 

i källarn, och sen så hamnar det liksom utanför huset i nåt uthus. Och, och sen så hamnar det 

liksom högre och högre upp och till slut på vinden på magasinet. Där tror jag är slutstationen 

inom tippen. Så det var där som jag var och leta.   

  

Lotta: Nämen titta så bra. Hej.   

Anna: Hej.   

Lotta: Jag tänkte fråga… Jag hittade den här byrån, ehhh.   

Anna: Ja.   

Lotta: Jag skulle hemskt gärna vilja använda den.  

[Familjen tittar närmare på byrån]  

Lotta: Skulle det vara okej?  

Anders: Ja det är klart du får.   

  

[Synk]  
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Lotta: Först ska vi slipa byrån, sen ska vi ju tvätta av den och därefter ska vi måla den i 

samma, den hära engelskt röda kulören som finns i fönsterfodren, så jag tar upp den. Och 

tänkte färgsätta lite detaljer med den.   

  

[Lotta står tillsammans med familjen och ska börja renovera byrån]  

Lotta: Då börjar vi med slipmaskin.  

Anna: Aa.   

Lotta: Med grovt papper.   

Anna: Mm.   

Anders: Ska vi köra eller?  

Lotta: Vi börjar lite. Jag börjar lite. [Börjar slipa på byrån]  

  

Anders: Nä men det är en byrå som har funnit på gården å… Min mor och far köpte den men 

vi kommer… Vi hade aldrig använt den.   

Anna: Nä.  

Anders: Om inte hon hade hittat den.   

Anna: Nej. Det är ju jättekul.  

Anders: Ja.   

Anna: Att hon…  

Anders: Och vi ser ju liksom inte att det kan bli nånting men hon ser ju det.   

  

[Glad musik spelas i bakgrunden]  

Lotta: Här kommer jag med färgen.   

Anna: Aa.   

Lotta: Jag tänkte gå bort till spannmålstorken och jobba. Och om en stund så får du jättegärna 

komma förbi. [Tittar på Anders].  

Anders: [Nickar].  

Lotta: Så kan du hjälpa mig lite andra saker.   

Anders: Mm, men det gör jag. Vi drar igång här.  

Lotta: Men sätt igång det här så länge.   

Anders: Kommer igång här.   

Lotta: Vi ses.  

Anders: Perfekt!  

Lotta: Hej.  
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[Familjen börjar måla byrån och Lotta går iväg]  

  

Anders: Hallå.  

Lotta: Tjena. Hallå.  

Anders: Vad gör du?  

Lotta: Vad jag gör?  

Anders: Ja.   

Lotta: Ja, jag ska göra bockar tänkte jag. Ja jo, de här reglarna som jag håller på och mäter ut 

och som jag kapat, ehh, dom behöver giras lite, snedkapas lite.   

Anders: Ja men jag girar dom och fixar till det.   

Lotta: Mm.   

  

[Synk]  

Lotta: Jag vet ju att dom brukar variera i antal på sina kaffestunder och då är det väldigt 

praktiskt att ha en sån här enkel bockbänk som man väldigt lätt kan ta bort.   

  

[Synk]  

[Glad musik spelas i bakgrunden]  

Matte: Det som fortgår just nu e att killarna håller på och lägger lite sten och grus utanför 

ingången till källaren. Sen är det ju stomme, det är målning, det är el, det är tralläggning… Så 

att det kämpas överallt vill jag säga. Vi har ju inte fått nåt regn än så det känns jättebra.   

  

[Att det har börjat spöregna visas i bild]  

Willy: Eh, det är lite fuktigt i luften som man brukar säga. Eh, jag känner det ganska väl för 

det regnar på min rygg. Nu är det lite kört känns det som. Vi får hoppas att det går över.  

  

[Matte och Willy står och fräser staketstoplar i verkstan]  

Matte: Om jag fortsätter fräser…  

Willy: Aa.   

Matte: Kan inte du bara kolla så att dom inte saknar dom sista staketpinnarna? [pekar]  

Willy: Men… Dom här? Jag tar dom med mig. [Tar med sig pinnarna och gå ut till målarna]  

  

Willy: Grabbar, fan jag hittade några pinnar till här. Har ni målat färdigt?  

Målare 1: Yes.   
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Willy: Ni trodde det ja.  

Målare 1: Aa.   

Willy: Men här, ni är bara tre. Ni kan få varsin. Jag vet inte om det räcker annars. Vad tror 

du?  

Målare 1: [Mumlar]  

Willy: Se inte så glada ut.   

[Målarna börjar skratta]  

Målare 2: Vi är alltid glada.   

Willy: Ja du får dom här.   

Målare 1: Tack.   

Willy: Jättefint. Kolla att det är rätt modell också.   

Målare 1: Ser bra ut.   

Willy: Det ser bra ut.  

Målare 1: [Nickar]  

Willy: Ja men då så.   

  

[Synk]  

Willy: Ja dom såg ju inte sådär jättehippa ut men, men äh. Det är tunga gruppen, dom 

tar sånna här smällar. Det är lugnt.   

  

Willy: Det ska ju vara en liten fjutt emellan.   

Matte: Mellanrum ja?  

Willy: Mellan, aa?  

Matte: Jajaja, visst.   

  

[Synk]  

Matte: Det som har gjorts e ju att… Egentligen att grävmaskinisten och markläggare faktiskt 

är klara, vilket känns skönt. Vi har lagt massa trall och det känns väldigt skönt att vi är på 

gång med det. Målarna har ju producerat, jag vet inte hur många pinnar och löpmeter dem har 

målat in… Så att det e… Det känns bra att det är med. Och jag och Björkman, vi har kommit 

en bra bit på vårt specialprojekt, och sen har ju Lotta koll på sina grejer, och familjen vad dem 

ska göra. Så att… Ja, vi får se. Regnar det inte imorgon så är det nog ingen disaster tror jag.   

  

Matte: Det känns under kontroll så att…  
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Willy: Aa.   

Matte: Vi går hem, kom.   

Lotta: Vi går hem. Gud så bra.   

Willy: Så, nu kör vi.   

Lotta: Bästa du sagt på hela dan. Hehe.   

[Matte, Willy och Lotta lämnar verkstan]  

  

[Reklampaus]  

  

[Filmar hur det går med altanbygget]  

[Matte, Willy och Lotta kommer gåendes genom trädgården mot den halvfärdiga altanen].  

Matte: Det är ingen dålig pjäs som är på väg att komma på plats.   

Willy: Nä.   

Lotta: Nä. Ser rätt gediget ut faktiskt [Känner på en bräda på altanen]  

Matte: Eh, tanken så här nu att fortsätta med trallen. Vi lägger över hela trallen här så blir vi 

färdiga med trappen ner här. Sen det stora projektet idag är bland annat… Det som är lite 

spännande… Det är ju liksom att få till hela räcket runt här nu.   

Lotta: Mm.   

Matte: Men det blir nog bra.   

Lotta: Jag ska kolla till dom här bockarna så dom blir klara.   

Matte: Mm.  

Lotta: Mm.   

Willy: Ja men då kör vi.   

Matte: Men du vi går och fortsätter med våra sängar så…  

Lotta: Mm, bra. Okej. Syns.   

  

[Synk]  

Matte: Som det ser ut just nu… Vädret är med oss, alla snickarna, målarna, elektrikern, alla 

dom som är här på plats är på bra humör. Så att… Det känns bra. Jag tror faktiskt att… Jag 

tror vi... Det kommer inte bli tidigt men inte sent heller så att vi ska nog få det här i hamn.   

  

[Synk]  
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Lotta: Det jag måste göra idag är framför allt att göra klart bockarna, och eh… Se till att jag 

får fram plankor som ska läggas på bockarna, kapa till dom. Sen kommer det säkert vara en 

hel del diskussioner med hantverkare och leverantörer.   

  

[Matte och Willy står i verkstan och arbetar med solsängarna]  

Matte: Nu kapar vi den så och sen gör vi remsor och kör på insidan där sen [visar med 

händerna] Är vi överens om det?  

Willy: Aa, aa. Det är vi. Eftersom det är du som bestämmer så är överens.  

  

[Synk]  

Willy: Matte och jag håller ju på med vårat specialprojekt. Och här får man ju verkligen se 

vilken klippa Matte e. Det säger jag varje gång men det är faktiskt sant också. Han är en 

finurlig prick. Vi tragglar oss framåt, jag tror det här kommer bli jättebra.  

  

[Lite dramatisk musik spelas. Kameran visar en skylt med 

texten: ”Good momes have sticky floors, dirty ovens and happy kids”]  

[Anna står och bakar]  

Anna: Aa, vi ska baka. [Tar på Emil ett förkläde]  

  

Lotta: Hallå.  

Anna: Hej!  

Lotta: Här kommer jag med grabbarna. [Matte och Willy kommer in i köket]  

Anna: Vill ni hjälpa oss att baka lite? [Sätter på Willy och Matte förkläde och schalett] Nu är 

vi utrustade! Ska vi baka lite bullar då?  

Lotta: Mm.   

Matte: Japp.   

Anna: Där i finns det bulldeg. [Pekar] Vält ut den.   

Matte: [Välter ut degen på bordet]. Det kan vara lite kvar. Vi kan plocka ut det sen.   

Anna: Aa, det kan vi ta sen. Jag kan ta den då. Ska jag ta bort det? [Tar bunken från Matte]  

Matte: Så.   

Anna: Mm.   

  

[Synk]  
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Willy: Aa men att baka är ändå ganska kul. I alla fall när man får… Inte behöver hålla 

på att blanda ihop alla geggor som ska va. Utan… Då funkar det… När man bara liksom kan 

göra roliga saker. Då är det helt okej tycker jag.   

  

Anna: Sen gör man såhär. [Håller på med bulldegen]  

Lotta: Mm.   

Anna: Plattar till den lite. Ska vi ta och så…   

Matte: [Tar en bit av degen och ger till Willy. Tar en bit till och stoppar i sin egen mun]  

Willy: Aa det där är fint.   

Matte: Det här är smaskens.   

Lotta: Smakar det där verkligen gott?  

Matte: Mm.   

Willy: Det är jättegott.   

Matte: Bulldeg ja!  

[Matte och Willy äter mer bulldeg]  

  

[Synk]  

Anna: Det var ju jättetrevligt, tycker jag. Eh… Kanske åt Matte lite mycket deg. Och Willy 

kanske gjorde kanske lite lite. Han ville nog mest provsmaka kanske. [Skrattar] Men det 

skötte de väl jättebra. Jag tror det blev bra.   

  

Matte: Jag har redan ont i magen för jag har ätit för mycket deg.   

Anna: Ja men sluta då.   

Matte: [Skrattar] Kan inte. [Äter mer deg]  

Klara: [Skrattar]  

Willy: Ska den vara här i mitten? [Sätter in plåten med bullarna i ugnen]  

Anna: Ja det ser jättebra ut tycker jag.  

Willy: Det var lite småljummen faktiskt.   

Anna: Perfekt.   

Willy: Sådär.   

Matte: Du tappade ju inte en enda bulle.  

Willy: Inte en enda!  

Lotta. Nä.   

Matte: Mm, bra jobbat.  
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Willy: Visst var det bra?  

Lotta: Duktig.  

Matte: Anna?  

Anna: Mm.   

Matte: Hur länge ska de vara i ugnen?  

Anna: Åtta minuter ungefär.  

Matte: Åtta minuter.   

Anna: Mm.   

Lotta: Aa. Men jag känner att det börjar bli dags för familjen att liksom… Försvinna från 

bygget.   

Anna: Aa.   

Lotta: Det börjar bli lite för spännande.   

Anna: Mm.   

Matte: Men Björkman, du ansvarar för bullarna. [Tittar på Willy]  

Willy: Jag ansvarar för bullar. Jag tar fullt ansvar. Åtta minuter.  

Anna: Aa.   

Lotta: Åtta minuter. Ajaj kapten.   

Matte: Ta med barnen och mannen, så syns vi i morgon.   

Anna: Det gör vi! Kom då. [Tar med familjen ut från köket]  

Matte: Hejdå!  

Anna: Hejdå!  

Willy: Hej hej!  

Lotta: Så där.  

Matte: Disken skiter vi i men Björkman, glöm inte bullarna.  

Willy: Nä, nu har det gått en minut.   

Matte: Hehe.   

  

[Familjen kommer körandes i skogen på två fyrhjulingar]  

Anders: Nä men vi gillar ju att va ute i skog och mark med familjen jättemycket. Ofta så tar vi 

ju fyrhjulingarna och så åker vi ut, och så tänder vi en brasa, och grillar en korv, å…  

Anna: Aa.   

Anders: Aa. Vi håller oss runt om väldigt mycket, gården…  

Anna: Aa.   

Anders: Och är ute i naturen. Vi är rätt så hemmakära.   
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Anna: Ja vi trivs ju rätt bra här så att…  

Anders: Ja, vi trivs rätt så bra här.  

Anders: Jag hittade henne på en naturbruksskola i Skara.  

Anna: [Skrattar]  

Anders: Där hitta jag henne. Så att det är ju snart tjugo år sen kanske. Så vi har hängt ihop.   

Anna: Jag har inte hittat nån bättre [Skrattar]  

Anders: [Skrattar]  

  

Anders: Det är ju världens största vinstlott vi får. När Bygglov kommer.   

Anna: Aa.  

Anders: Det är ju en jättegrej.   

Anna: Aa.   

Anders: Folk överallt och det händer ju grejer.   

Anna: Ja.   

  

[I bild visas regnet som öser ner, lite sorglig musik spelas]  

Lotta: Det regnar, det regnar, det regnar, och det regnar.   

Willy: Det bara öser ner. [Skrattar] Det här är det värsta som kunde hända.   

Matte: Allting tar säkert 30 procent längre tid oavsett om man vill eller inte.   

  

Lotta: Kan jag få titta på den? Jag måste ju få titta på skönheten [Ber en hantverkare att få se 

på uteköket] Nä men wow.   

  

[Synk]  

Lotta: Jag är väldigt nöjd med placeringen av uteköket. Det måste jag säga. Just, att man 

skulle stå och diska eller grilla med den här utsikten. Det, det blir ju bara ett plus faktiskt.   

  

Hantverkare: Och under här har vi en varmvattenberedare sittandes.   

Lotta: Ja just det ja.  

Hantverkare: På fem liter som… Det är bra att ha för att kunna skölja händerna och saker man 

ska äta eller grilla.   

Lotta: Aa. Ska den tömmas på vintern då eller?  

Hantverkare: På vintern. Den är ganska enkel. Den går att koppla loss lätt och ta in hela den 

istället. För risken är annars att det blir lite vatten kvar och då fryser den sönder så att…  
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Lotta: Okej, man tar in alltihopa.   

Hantverkare: Så då stänger man av vatten och kopplar loss allting och tar in det så är det inga 

problem att det fryser.   

  

[Synk]  

Matte: Solstolarna börjar ta form och som det ser ut än så länge så är jag ganska nöjd. Jag har 

några saker vi måste fundera ut än så länge men jag tror resultatet, om jag får det som jag har 

det inne i skallen och vill, så kommer det bli bra.   

  

Matte: Vet du vad det här är Björkman? [Håller upp ett föremål]  

Willy: Det där ja.  

Matte: Mm. Vad är det för nåt?  

Willy: Aa, det e en underundpånalbla, e det. Asså, aa…  

Matte: Det är alltså en fjäder från en harv.   

Willy: Aha. En fjäder från en harv?  

Matte: Så om man kapar av den där där… Och haft dem som ben. Hade inte det varit lite 

coolt?  

Willy: Jo.   

Matte: Tror du han blir förbannad om vi går och snor tre till? [Skrattar]  

Willy: Nehehe [Skrattar]. Ja, framför allt om vi tar det från hans maskin.   

Matte: Ja, var ska vi annars hitta dem då? Den här har ju gått av.   

  

[Synk]  

Willy: Det som är bra när man är så här ute på bystan är ju liksom att det är stort, det finns 

massor med saker… Asså här kan man hitta både det ena och det andra. Det e som ett stort 

lager egentligen. Jag vet inte var dem här grejerna e, men här finns lite saker.   

  

Matte: Kolla här då. Två. [Hittar fler fjädrar]  

Willy: Två. Får du till fyra likadana?   

Matte: [Stönar när han drar loss fjädrarna]  

Willy: Där e den.   

Matte: De här går säkert åt liksom.   

Willy: Ja de går åt nu när vi tar dem.   

Matte: Ja, visst.  
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Willy: Så är det ja. Ja vi tar dem. Helt klart.   

Matte: Ja. Se vad man kan fynda Björkman.   

Willy: Ja, det här var fint.   

  

[Matte och Willy skruvar fast fjädrarna som ben på solsängarna]  

Matte: Det här blir faktiskt svinbra!  

Willy: Kungligt.   

  

[Synk]  

Willy: Oj. Just nu så känns det som att det blir en lång afton, det tror jag. Framför allt för 

snickarna. Asså. Det här… Det e… Vi måste bli klara idag. Med allting. Det e lite saker. Det 

är lite mer fix. Asså vi är inte… Det är långt ifrån klart. Så det känns väl lite sådär. Jag tror att 

det blir en sen afton.   

  

[Matte går fram till en hantverkare som står och skruvar fast nya dörren till källaren]  

Matte: Här har du fått in en dörr också. När det här sitter på plats, vilket jävla lyft det blir.   

Hantverkare: Det är bra.  

Matte: Jo men du vet. Mer jobb, vi ska va där, vi ska va där, vi ska va där.   

Hantverkare: Det är kanon.  

Matte: Men få in det här vita, ihop med det här [pekar uppåt mot taket], nä det blir ett jävla 

lyft.  

Hantverkare: Det hoppas vi.   

Matte: Bra jobbat!  

  

[Synk]  

Matte: Vi har ju haft en tomteverkstad och gjort över 200 staketpinnar. Åh bara måla dem var 

gigantiskt och sen nu när dem ska tillbaka på plats och monteras… Några stycken går ju fort 

men när det är över 200… Det tar tid och det kommer ta ofantlig tid. Nu står vi här och det är 

snart sent på kvällen och vi har inte ens plockat ut dem från måleriverkstan än.   

  

Matte: Nä vi har tusen saker kvar här… Nu ska vi börja med staketet… Ehm.   

Lotta: Ja det förstår jag.   

Matte: Det är trall, det är grejer.  
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Lotta: Aa, nä. Jag är lite sugen på att dra hem. Willy? Vill du följa med mig hem? [Går fram 

till Willy och lägger armen runt honom]  

Matte: Du får åka hem.  

Willy: ja haha [Skrattar]  

Matte: Ta med honom hem.  

Willy: Ja haha [Skrattar]  

Lotta: Jag gör det. Ja det är bra. [Lägger armen om Willy och de går därifrån fnissandes]  

Matte: [Går åt andra hållet]  

  

[Synk]  

Matte: Projektet är ju tyvärr inte färdigt. Vi kommer ha mycket kvar att göra. Vi kommer ha 

fullt pådrag med alla hantverkare vi kan tänkas uppbringa här imorgon för att liksom så 

snabbt som möjligt bara göra klart det. Och jag kan inte svara på när. Har vi bara vädret med 

oss imon så kanske det går fort.   

[Filmar bygget och alla som jobbar medan det börjar bli mörkt ute]  

  

[Reklampaus]  

  

[Filmar regnet]  

[Matte, Willy och Lotta kommer upp på nya trädäcket]   

Willy: Trots att det är en dyster morgon så känns det…  

Matte: Dyster? Att det aldrig ger sig nån gång, det här jävla regnandet.   

Willy: Ja det är konstigt.   

  

[Synk]  

Willy: Aj, det här är inte bra. Ehm. Det regnar ju idag med. Jag tyckte dem snackade om att 

det skulle bli sol alltså.   

  

Matte: Det vi börjar med nu… Du har ju din agenda. [Tittar på Lotta]  

Lotta: Aja, jag vet vad jag ska göra.   

Matte: Det vi ska göra… Vi ska få spabadet på plats Björkman, så att det är där. Så då känner 

vi att… För sen ska vi ju sätta staket här. Det blir lögn i helvete att lyfta in det när vi satt dit 

staketet.   

Willy: Aa, aa.   
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Matte: Så, dit med det och sen fortsätter vi. Är vi överens?  

Willy: Aa, ja absolut.   

Matte: Kom då Björkman så går vi och hämtar den där skiten.   

  

[Synk]  

Matte: Det är en hel del grejer kvar, och det är framför allt räcken och sista nedre delen vid 

spat och spat ska på plats och dem där bitarna och… Vi får hoppas på lite bättre väder nu 

för… Snart känns det som… Man kan inte pressa människor till hur mycket som helst heller. 

Vi har ju… Dem har pushat sig själva här och jag har pushat hela gänget som är här och 

bygger och… Vi behöver lite vind i seglen nu.   

  

[Synk]  

Lotta: Det är inte alls klart helt enkelt. Och det betyder ju att… Eh… Det jag ska färdigställa 

med all inredning, alla möbler, allt fix och hyllor som ska upp… Aa, det förskjuts ju. Så jag 

vet inte hur länge vi ska hålla på idag.   

  

Matte: En liten… Kanske lite kemiutbildning då, så jag kan förklara för familjen vad som 

gäller.   

Kvinna: Spa-klart till exempel… Det tar du en skopa varje gång du har badat.   

Matte: Okej.  

Tjej: Och då häller du det där.  

Matte: I där?  

Kvinna: Aa.   

Matte: Aa.   

Kvinna: Och filtret, det tvättar du en gång… Aa… I månaden ungefär beroende på lite…  

Matte: Ja det måste ju va hur mycket man badar?  

Kvinna: Aa. Men är man många så får man ju ta lite mer.   

  

[Synk]  

  

Matte: Familjen kommer ju kunna njuta av det här spat lite extra. Dem verkar ha mycket att 

göra på gården. Det ska fixas, det ska trixas, det ska göras tusen saker överallt. När väl 

barnen kanske kommer i säng, att bara kliva ut i det här spat. Det är varmt, och framför allt är 

det liksom lättskött och underhållsfritt så de behöver inte tänka utan där kan de bara njuta.   
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Matte: Tack! [Säger han till tjejen som informerat om spa-badet]  

  

[Synk]  

Willy: Det som har varit lite jobbigt med den här veckan, det har ju varit tveklöst vädret. Jag 

tror vi har tjatat om det hur många gånger som helst. Men när vi som bäst behöver det, då är 

hjälpen som närmast. Då tittar solen fram helt plötsligt, så det är ju perfekt. Bättre än så här 

kan det inte bli. Så det känns jättebra.   

  

Matte: Vad skitig du är om fötterna, gubbtjuv. [Tittar på Willys skor]  

Willy: Aa, men det var för att jag kom den vägen…  

Matte: Vi ska ju lägga matta nu.   

Willy: Aa, då skyller vi på henne. Tur det då.   

Lotta. Hej hörrni [Kommer gåendes med en matta]   

Willy: Hallå.   

Lotta: Här kommer jag med en matta.   

Willy: Vad bra!  

Matte: Jaha, ska den ligga… Den ska ligga där?  

Lotta: Aa. Okej, Willy, kan du ge mig ett handtag?  

Willy: Åh. Titta vad du har skräpat ner på golvet. [Pekar]  

Mia: Har jag?   

Willy: Ser du inte vad skitigt det e?  

Lotta: Men vi sa ju…  

Matte: Nä men åh…  

Lotta: Vi sa ju att vi skulle gå barfota…  

Willy: Heheheh [Skrattar hånfullt]  

Matte: Vi har ju skurat här på knä.   

Willy: Aa.   

Lotta: Med tandborste?  

Matte: Nej med rotborste kör man.   

Willy: Aa.   

  

[Willy och Matte ställer ut möblerna på altanen]  

Willy: Du är så himla duktig. Så…  
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[Synk]  

Willy: Nu när Matte och jag börjar få… Har börjat skruva ihop lite stolar och fixa… Det här 

var jättebra möbler. Asså dom var väldigt enkla. Asså, det här är finmöbler. För det är ändå… 

När man ställer in grejerna, det är då man börjar känna feelingen av hur det kommer att bli.   

  

[Synk]  

Lotta: Aa, det känns väldigt roligt att få ge familjen den här härliga uteplatsen som e ju 

faktiskt flera funktioner i en. Och dessutom har de fått en väldigt fin entré på egentligen bästa 

kvällssolsläget där utanför deras garage.  

  

Willy: Det är väl rätt så hälsosamt också eller vad det heter? [Öppnar en burk med trä-olja)  

Matte: Hälsosamt… Jag tror inte du ska dricka det där Björkman…  

Willy: Nej…  

Matte: Men det är ändå liksom…  

Willy: Det var inte det jag menade…  

Matte: Det är ju skydd mot, vad heter det…?  

Willy: Röta och…  

Matte: Ja precis.  

  

[Synk]  

Matte: När man håller på med… Oavsett vilket material man har egentligen så… Om det är 

impregnerat med nånting så är det väldigt viktigt att man ser efter och… Där man har kapat 

ändträn och sånna ytor man har kapat bort och impregnerat på… Att man gör det en gång till 

för att… Det ger dels ett resultat som håller väldigt mycket längre, och framför allt så ser det 

ju en hel del mycket bättre ut.   

  

[Synk]  

Lotta: Det som var problemet förut, det var ju att familjen hade ingenstans att ta vägen när de 

fick gäster sommartid. Men nu har vi skapat den här fantastiska utsiktsterrassen som blir en 

perfekt plats för fester.   

  

[Matte och Willy bär upp solsängarna på altanen]  

Willy: Sådär. Jag lyfter lite här. Så där. Sådär. Det blir vansinnigt fint.   
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Lotta: Men hörrni, satan vad snyggt ni har gjort!  

Willy: Aa visst.  

Lotta: Jättefina! Så himla roligt. Det blev två… Ni hann med två till och med?  

Willy: Aa.  

Lotta: Grymt.  

Willy: Vi har ju maestro där borta. [Pekar på Matte]  

Lotta: Aa, nä det är bra jobbat, verkligen. Nej men jag är redo att möta familjen.  

Matte: Aa.   

Lotta: Ja.   

Matte: Vi är hela, rena, torra. Hyfsat torra i alla fall.  

Willy: Jaja, visst.   

Matte: Vi är tillbaks om en stund.   

Lotta: Bra, jag väntar här. Toppen.  

  

[Synk]  

[Familjen Mogren kommer gåendes på vägen]  

Anna: Nu är det ganska pirrigt. [Skrattar]  

Anders: Lite nervöst ja.  

Anna: Asså det lilla vi har kunnat se och det lilla vi har sett vad de har målat vad dom har 

gjort, så ser det ju jättebra ut!  

Anders: Nä men vi är ju spända, vi är ju nervösa, så kan man väl säga.  

Anna: Ja, nyfikna.   

Anders: Nyfikna. Nyfiket nervösa.  

Anna: Aa.   

Anders: Aa.   

Anna: Precis.   

  

[Matte och Willy står bakom familjen och håller för deras ögon]  

Anders: Ska vi gå framåt?  

Matte: Ja, gå framåt.   

Willy: Gå före du. [Pratar med Matte]  

Matte: Jag går lite före här   

Willy: Du ser ju Mattes fötter där [Pratar med Klara]  

Lotta: Hej familjen!   
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Anna och Anders: Hej!  

Lotta: Hur mår ni?  

Anders: Jo det är bra.   

Lotta: Är det det?  

Anders: Ja.   

Lotta: Ni ser lite skräckslagna ut tycker jag.   

Anna: Aa, det är lite pirrigt nu.   

Anders: Ja lite.   

Lotta: Lite pirrigt?  

Anna och Anders: Aa.   

Lotta: Nu har vi plågat er länge nog. Så jag säger ett.   

Willy: Tididum tididum, två.   

Matte: Vad sa du Emil? Tre ja.   

Willy: Dåså.   

Anna: Får vi titta nu?  

Matte och Willy: Nu får ni titta!  

Anna: Oh! [Skrattar och håller handen framför munnen]  

Anders: Ojdå.  

Emil: Oh oj! [Ser nöjd ut]  

Anna: Åh herregud!   

Anders: Det var skillnad, ja.   

Anna: Känner ni igen er eller? [Tittar på barnen]  

  

[Före-och efter-bilder visas i bild samtidigt som glad musik spelas]  

Anna: Men gud vad fint!  

Anders: Åh shit, vad fint det var! Shit.   

Anna: Åh titta! Men gud.  

Anders: Vad är det där för nåt då Emil?  

Emil: En pool.   

Anders: En pool! Va?   

Anna: [Skrattar]  

  

[Synk]  

Anders: Men det blev bra.   
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Anna: Helt klart över förväntan.   

Anders: Ja.   

Anna: Sanslöst bra gjort.   

Anders: Helt otroligt.   

Anna: Aa.   

Anders: Stort, bra. Precis som vi ville.   

Anna: Ja.  

Anders: Jättebra.  

  

Anna: Äntligen har jag fått en solstol!  

Matte: Är det nåt du känner igen på dem?  

Anna: Benen! [Skrattar]  

Anders: Vet ni vad det e?  

Matte: Ja ja ja.  

Anders: Du vet det?  

  

[Synk]  

Anders: Det e kul.  

Anna: Det är jättekul verkligen.   

Anders: Det är bra. De har gått och letat och hittat grejer.   

  

Matte: Kallvatten, varmvatten.   

Anna och Anders: E det det?  

Lotta: Jaja.   

Anna: Men vänta, jag måste bara titta.  

Anders: Skojar du?  

Lotta: Jaja.   

Anna: Jaja [Skriker när hon känner på varmvattnet]  

Anders: Det var varmt ja. Och där, där är den omtalade. [tittar på den röda byrån om de 

målade om]  

Anna: Familjebyrån [Skrattar]  

  

Anders: Nu förstår jag! Nu förstår jag Lotta! [Tittar på bänken som han hjälpte Lotta att göra 

bockar igen]  
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Lotta: Nu förstår du!  

Anders: Nu fattar jag!  

Lotta: Vad vi slet! Aa.   

Anders: Va, nu fattar jag ju.   

Lotta: Poängen med det här är ju också att ni enkelt kan ta bort och flytta den. De här 

plankorna är så pass kraftiga att du inte behöver skruva i dem.   

  

[Synk]  

Anna: Ja nu kan vi ju verkligen bjuda hem släkt och vänner hela sommaren.   

Anders: Mm, nu har vi plats.   

Anna: Vi har verkligen plats nu…  

Anders: Nånstans att ha dem.  

Anna: Hur mycket plats som helst.   

  

Anna: Och titta här borta då! Kan man sitta och mysa. Ska vi provsätta oss eller?  

Anders: Det här gillar jag.   

  

Matte: Det är väl lite ni, kafferep och stora kalas å hela grejen?  

Anna: Ja ja ja.   

Anders: Det är de som e.   

Matte: Du var ju en hejare på att baka där. Det var ju en liten plåga att va här när det luktar 

bakat jämt.   

Anna: Aa. [Skrattar]  

Lotta: Det är klart det ska bli kafferep!  

Anna: Ja precis!  

Lotta: Bara liksom…   

Anna: Kolla vilka som kommer nu!  

Lotta: Nä men halloj! Har ni besök?  

Willy: Aha, nu kommer det gäster också.   

Matte: Välkomna, kom upp!  

[Vänner till familjen kommer upp på balkongen och alla pratar samtidigt]  

Anna: Välkomna!  

Willy: Vad bra Emil, du visar.   

[Familjen kramas med vännerna och visar upp sin nya altan]  
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[Synk]  

Anders: Nä men vi vill väl säga tack.  

Anna: Tack!  

Anders: Stort tack till Bygglov.  

Anna: Ni är grymma! Helt klart.  

Anders: Det är suveränt.  

Anna: Det är bara att komma förbi.  

Anders: Ja, kom när ni vill. Ni kommer alltid va välkomna.   

  

Willy: Hejdå allihop!  

Alla: Hejdå!  

Anders: Hejdå, ha det så bra med er!  

  

Matte: Det här var vi väl värda eller hur? [Håller upp en bulle i varje hand]  

Willy: Ja det tycker jag verkligen, vi har ju själva gjort dem.   

Matte: Jag måste säga en sak. Det här ligger alltså väldigt högt på skalan i projekt.   

Willy: Aa, det tycker jag med, aa.   

Lotta: Kul!  

Willy: Absolut.   

Matte: Bra jobbat! Får vi käka nu?  

Willy: Nu får vi käka.  

Lotta: Aa men nu… Absolut.   
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